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Sammanfattning: 
 
Uppsatsen undersöker tre olika roller inom kördirigentens yrkesroll; dirigenten 
(musiktekniskt kunnande och konstnärlig vision), körpedagogen (förmåga att konkret kunna 
förstå, förklara och lära ut musikaliska verktyg), ledaren (egenskaper som är generella för 
ledare inom alla områden). Undersökningen genomfördes i form av en enkät där 651 sångare 
från 31 körer med olika bakgrund och åldrar rangordnade nio egenskaper/förmågor (tre inom 
varje roll).  
 
Resultatet visade att dirigenten, körpedagogen och ledaren alla är viktiga roller för alla 
korister oavsett nivå. Rollen dirigenten blir alltmer viktig ju längre man sjungit i kör och ju 
mer musikutbildning man har. Ålder och kön påverkar inte detta. 
 
De tre saker som koristerna prioriterade högst var (i ordning) kördirigentens förmåga att 
kunna höra musikaliska problem och hitta pedagogiska lösningar för att korrigera dem, Har 
en god musikalisk/teknisk kunskap inom dirigering/piano/sång, Är 
karismatisk/entusiasmerande. 
 
De professionella körsångarna i studien prioriterade rollen dirigenten högre än de andra 
respondenterna. För dem var har en stark konstnärlig vision och kan förmedla sin tolkning till 
kören det allra viktigare.  
 
Studien visar att kördirigent är en mångfacetterad yrkesroll som förväntas ha kompetens inom 
många olika områden. Musikhögskolorna lägger idag mycket fokus på att utbilda inom rollen 
dirigenten, mindre på körpedagogen och väldigt lite på ledaren. Kanske detta skulle behöva 
ändras för att nyutbildade kördirigenter ska kunna göra ett bra jobb? 
 
 
 
 
Sökord: Kördirigering, dirigering, körledare, kördirigent, körsång, kör, körpedagog, 
körpedagogik, ledarskap  
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1. Inledning 

Under mina studier på Kungliga Musikhögskolan (hädanefter benämnd KMH) har det blivit 

tydligt hur komplext arbetet som kördirigent egentligen är. Det räcker inte bara med ett 

musikaliskt kunnande, det behövs även förmågan att pedagogiskt kunna förmedla sina 

intentioner, och på ett lyhört sätt kunna leda gruppen mot sina mål.  

Jag har under mina år på KMH studerat vid två olika program – Lärarprogrammet, med 

inriktning mot kör, och det konstnärliga kandidatprogrammet i kördirigering som syftar mot 

arbete med professionella ensembler. I dessa två program har kördirigentens roll skildrats på 

delvis olika sätt – på lärarprogrammet har vi inriktat oss främst mot körpedagogik medan vi 

på kandidatprogrammet fullständigt fokuserat på kördirigentens konstnärliga förmågor 

(gestik, sång, partiturspel, formanalys etc.). 

Hösten 2014 var jag, som studentrepresentant för KMH, med på seminariedagen ”Körledaren 

in i framtiden” som ordnades av Körcentrum Syd och Lund Choral Festival. Jag slogs över 

hur stort fokus de olika talarna lade vid vikten av de icke-musikaliska förmågorna hos 

kördirigenten. Under dagen berättade forskaren Pia Bygdéus om en undersökning som hon 

hade gjort. Den visade på att de körsångare hon intervjuat kring vad de tyckte var viktigt hos 

en dirigent, lyfte fram förmågor som kan härledas till ledarskap och gruppsykologi i lika stor 

grad som de lyfte fram förmågor inom musik och musikpedagogik. I en senare del av 

seminariedagen ombads studentrepresentanter från olika musikhögskolor att diskutera hur väl 

de känner att deras utbildningar förbereder dem inför arbetslivet. Där kom det fram att det 

generellt på musikhögskolorna fokuseras mycket på de konstnärliga aspekterna och inte så 

mycket på just ledarskap. Men hur överensstämmer detta med vår framtida arbetssituation? 

Blir vi kastade i den djupa änden av poolen utan att kunna simma? 

Jag började filosofera kring huruvida den bild vi som dirigenter har av vad vår roll är, 

överensstämmer med koristernas bild. Vad tycker de är viktigt?  Kanske blir vi som 

kördirigenter ibland så fast inne i vår egen lilla bubbla att vi glömmer bort vilka vi är där för? 

Kanske vi heller inte alla gånger får höra detta av koristerna?  

Något som är speciellt med kandidatprogrammet i kördirigering på KMH är att vi nästan 

uteslutande arbetar med utbildade, professionella sångare. Detta fick mig att fundera på om 

även dessa sångare tycker att ledarskap och gruppsykologi är viktiga uppgifter för en 

kördirigent. Kanske olika saker är viktiga för olika typer av sångare? Vilka är det egentligen 

vi blir väl förberedda på att leda genom våra studier på musikhögskolan? Är det samma 

sångare som vi sedan i praktiken arbetar med? Vad utgör egentligen en god kördirigent? 

Frågorna är många, men jag hoppas på att i denna uppsats svara på i alla fall några av dem. 
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2. Bakgrund 

Dirigentens roll och uppgift har varierat genom tiderna. I tidig musik under antiken och 

medeltiden var rollen mer den av en försångare, vilket senare utvecklades till någon som höll 

takten genom att taktfast stampa med foten eller slå en käpp mot marken (Robinson 1992, s. 

32). Dirigenten i den mening som vi talar om idag uppstod inte förrän på 1800-talet när 

orkestrarna blev större och behövde en tydlig ledare. Orkesterdirigenten utvecklades till en 

tydlig auktoritär roll vars tolkning det var som gällde. Under 1900-talet blev det vanligare 

med även kördirigenter som var skolade i alltifrån gestik till tonbildning och textuttal 

(Blomstedt, 1975). 

Idag definierar vissa enligt Stanton (1971, s. 110) kördirigenten som den moderne 

renässansmannen (eller renässanskvinnan) som ska kunna det mesta. En skicklig och kunnig 

musiker som också äger förmågan att förmedla sin kunskap och sätta ord på den så att folk 

kan förstå. Definitionerna i litteraturen är många: dirigenten är musiker, ledare, lärare, 

interpret och rådgivare (Ibid). Enligt Garettson (1998) ska kördirigenten behärska dirigering, 

ton, diktion, rösthälsa, stil och interpretation. En än mer modern definition av Dahl (2002, s. 

51) är att körledaren är musiker, pedagog, människokännare, administratör, ledare och 

armviftare. ”Som dirigent är uppgiften att ur varje enskild sångare locka fram det maximala 

av vad han eller hon har att ge, och att samordna alla sångarnas musikaliska uttryck till ett: 

mitt eget” (Ibid). Det finns med andra ord många åsikter om vad som utgör en god 

kördirigent, men alla verkar överens om att det är en bred och komplex yrkesroll. 

Begreppet kördirigent är komplext i sig och inte helt lätt att definiera. I litteraturen blandas 

begreppen dirigent, kördirigent och körledare. Jag har i denna uppsats valt att använda 

begreppet kördirigent. Jag anser att begreppet dirigent är för brett och även innefattar 

orkesterdirigenter, vilket inte är den grupp jag ämnar undersöka i denna uppsats. Begreppen 

körledare och kördirigent kan anses synonyma, men jag anser att ordet körledare inte i 

tillräckligt hög grad innefattar den konstnärliga delen av yrkesrollen. I amerikansk litteratur 

används nästan uteslutande begreppet ”choral conductor”, vilket jag tagit fasta på och talar 

därför hädanefter om kördirigenten.  

Den forskning jag har hittat inom området kördirigering/körpedagogik är begränsad och 

består oftast av studier av några specifika körer eller intervjuer med några få dirigenter. Det 

finns däremot en rik flora av litteratur inom området, ofta skrivit av körprofessorer med 

många års praktisk erfarenhet inom ämnet med många olika körer och tusentals sångare. Jag 

bestämde mig därför för att även ta hjälp av denna typ av litteratur för att få ett bredare 

perspektiv. Jag har också valt att lägga in perspektiv från psykologi och ledarskapsteori. 
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2.1 Varför sjunger man i kör? 

Rapporten Fritid 2006-2007 från Statistiska centralbyrån visar på att ca 5 procent av Sveriges 

befolkning sjunger i kör eller sånggrupp (SCB 2009). Varför då? Enligt musikforskaren Lars 

Lilliestam (2009, s. 78) musicerar folk för att det är roligt och för att det känns viktigt. 

Musiken förhöjer livskänslan, ökar välbefinnandet, ger del i en gemenskap och gör att man 

blir sedd och uppmärksammad. Det sociala livet är för amatören minst lika viktigt som 

musiken. Ensemblen ger en känsla av sammanhang, mening och trygghet (Ibid). 

Enligt Henningsson blir ”körsång för många en central del i livet, en livsform och något som 

skapar identitet” (1996, s. 13). Enligt en D-uppsats av Hans Boman (1991, s. 94) verkar det 

som att starka musikupplevelser ”bidrar till, och ger näring till kördeltagandet och alltså 

förhöjer motivationen”. För att sångarna ska känna sig som en grupp behöver de: 

gemensamma mål, gemensamma normer (gränser för gruppens agerande inåt och utåt), att 

träffas regelbundet och systematiskt, att känna samhörighet och att kommunicera inbördes 

(Maltén, 1992, s. 20). 

Den amerikanske kördirigenten Royal Stanton säger att olika sångare har olika anledningar 

till att sjunga i kör. Vissa vill lära sig, andra gör det för nöjes skull eller för njutningen med 

musiken, vissa gör det för att få vara del i en grupp och ett sammanhang medan andra gör det 

för att nå något personligt mål (Stanton, 1971, s. 3). För att effektivt kunna leda dem måste 

kördirigenten försöka ta reda på vad de förväntar sig och vad de vill. Vad driver dem? (Ibid) 

Enligt musikpedagogen Madeleine Uggla (1984, s. 5) är det sällsynt att en intervjuad 

körsångare anger ”att lära mig mer” som sin motivation, det är vanligare att de säger att de 

sjunger för att de tycker att det är roligt att sjunga. Detta behöver kördirigenten ta hänsyn till.  

2.2 Sångarnas olika motivationer och behov 

För att förstå sig på sångarnas olika behov kan kördirigenten enligt docenten Alf Tunsäter 

(1982, s. 39-45) använda sig av modellen Maslows behovstrappa. Modellen säger att våra 

mänskliga behov är på olika nivåer, som en trappa, och att det inte är förrän behoven på ett 

trappsteg är uppfyllda som vi söker fylla dem på nästa nivå. På den lägsta nivån har vi de 

fysiologiska behoven av mat och värme, sen kommer trygghetsbehoven där vi söker 

känslomässig trygghet. Det är sällan människor söker sig till en kör för att uppfylla dessa 

behov. På nästa nivå har vi de sociala behoven. Här söker individen tillhörighet och att känna 

gemenskap i en grupp. Detta går att finna i kören. Efter detta kommer behov av uppskattning 

och bekräftelse. Detta kan sångarna i en kör få av både publik, kördirigent och andra korister. 

De får chans att visa upp sig och att bli sedda och uppskattade. Det översta steget är 
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självförverkligande och det är bara där det är möjligt att nå till punkten då alla i gruppen 

arbetar som en enda kropp som strävar i samma riktning (Ibid).  

Även den amerikanske dirigenten Dr. Collins (1999, s. 73) refererar i sin bok till Maslow och 

säger att kördirigenten för att kunna motivera sina sångare måste möta dem på den nivå de är 

och hjälpa dem fylla dessa behov. Det är bara de som är riktigt motiverade som är villiga att 

lära sig (Ibid). 

För att kunna nå till den punkten behöver kördirigenten först försöka se till att sångarna 

känner sig trygga, annars vågar de inte visa sina behov (Tunsäter, 1982, s. 39). Känner 

sångarna sig inte trygga i kören vågar de inte visa sina behov av gemenskap, vilket gör det 

svårt att kunna ge och ta emot uppskattning och omöjligt att ge sitt innersta i musiken (Ibid). 

Den ibland ifrågasatta kaffepausen fyller alltså här ett viktigt syfte i motivationsbyggandet. 

2.3 Amatörsångaren och den professionella körsångaren 

Amatörsångaren sjunger, enligt röstforskarna Smith och Sataloff (2005) av kärlek. De sjunger 

för att de älskar att sjunga och dirigenten blir då inte bara deras musikaliska ledare utan även 

deras förebild, lärare, rådgivare och inspiratör och körsång blir en slags gruppterapi (Ibid). 

Den professionella sångaren har i någon form sång som sitt levebröd. Jag har funnit att 

majoriteten av litteraturen inom området kördirigering handlar om arbete med amatörkörer 

snarare än professionella, vilket motiverar ytterligare forskning inom området. 

Den professionella körsångaren har delvis andra drivkrafter. Att sjunga i kör är deras jobb. 

Enligt Smith och Sataloff (2005) finns det tre typer av professionella körsångare: ”ringers”, 

kontrakterade sångare och professionella körer. En ringer är en sångare som kommer in i 

slutfasen av repetitionsarbetet för att stötta upp en befintlig kör inför ett stort framträdande.  

Kontrakterade körsångare är anställda för att sätta ihop en professionell ensemble till ett visst 

tillfälle (vanligt inom kyrkan). Dessa är i regel utbildade sångare som vill bli behandlade mer 

som instrumentalister och kan bli förnärmade om kördirigenten börjar arbeta med sångteknik. 

Här blir kördirigentens roll som pedagog mindre viktig. De känner sig inte i samma grad som 

amatörkörsångaren som del av en grupp utan mer som ett kollektiv av individer, vilket gör 

kördirigentens roll som ledare viktig, i synnerhet den entusiasmerande delen (Ibid). 

Professionella körer (med fasta sångare) ställer ofta extremt höga krav på sina dirigenter när 

det gäller den konstnärliga dirigentrollen. Även de vill bli behandlade som instrumentalister, 

men de känner sig i högre grad än de kontrakterade sångarna som del av en grupp. Här är det 

dirigenten som konstnär som står i fokus (Ibid) 
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Dirigenter som arbetar med professionella sångare har ofta möjlighet att ge musikaliska 

instruktioner men helt lämna den sångtekniska lösningen av problemet i sångarnas händer. 

Med amatörsångare behöver dirigenten själv bygga upp koristernas sångteknik för att inte den 

konstnärliga visionen ska begränsas av deras vad deras sångteknik tillåter (Ibid) 

Jag anser att indelningen i professionella och icke-professionella sångare i viss mån blir 

missvisande. Det finns körer med avancerade sångare som sjunger samma repertoar på i stort 

sett samma nivå som de professionella körerna med skillnaden att de inte får betalt. I 

Stockholm är detta till exempel ganska vanligt. Dessa sångare agerar på många sätt på samma 

vis som professionella sångare och vill bli behandlade som sådana.   

2.4 Kördirigentens olika roller 

I en enkät från 1981 säger hela 88 procent att kördirigenten är en stor eller mycket stor del i 

varför de väljer att vara med i en viss kör (Bengtsson, 1982, s. 122). Kördirigentens roll är att 

vara en katalysator för sångarnas enskilda konstnärliga insatser och att exponera sitt eget 

konstnärskap (Lundgren, 1999, s. 14). Hen ska kunna lösa musikaliska problem, vara kunnig 

om musik och språk, och dessutom vara en skicklig pedagog och ledare.  

Enligt Stanton är viktiga egenskaper också att känna till och kunna välja ut bra musik som 

passar för ensemblen, att träna upp koristernas allmänna musikalitet och musikkunnande, men 

också att själv vara en god musiker med musikalisk integritet (Stanton, 1971, s. 3) 

Enligt en studie av Professor Eric Johnson vid University of Illinois (2014) med en grupp 

musikhögskolestudenter visade det sig att respondenterna dels ser dirigering som synonymt 

med att pedagogiskt lära ut dels som ett sätt att få utlopp för sitt eget konstnärskap och 

musikaliska vision.  

I Bygdéus C-uppsats i musikpedagogik (2000) beskriver 37 sångare i enkätform vilka 

egenskaper och förmågor de tycker kännetecknar en god körledare. Egenskaper som beskrivs 

är: Musikalisk, skicklig, kunna locka fram det bästa, god pianist, arrangör, tydlig, saklig, 

ödmjuk, förmåga att genomföra, envis, noggrann, entusiastisk, hängiven, humor, vara glad, 

naturlig auktoritet, seriös, lugn, lyhörd, tålamod, utveckla, ledartalang, ha kontroll, ärlig, 

mänsklig, självdistans, kamratskap, kunna omsätta idéer. Påfallande många av de egenskaper 

som respondenterna lyfter fram är mer allmängiltiga ledaregenskaper som inte har direkt med 

musik att göra.  

I sin D-uppsats går Bygdéus (2006) vidare och gör en intervjustudie med tre körledare i 

Sverige och dess resultat tydliggör sex olika aspekter av den professionella körledarrollen: 

pedagogen, dirigenten, ledaren med administrativa, sociala och konstnärliga funktioner.   
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Pedagogen, dirigenten och ledaren är tre roller överensstämmer väl med mina egna 

erfarenheter som kördirigent och även med vad jag funnit i den pedagogiska litteraturen. Jag 

bestämde mig därför för att gå vidare och undersöka de tre olika rollerna dirigenten, 

pedagogen (körpedagogen) och ledaren närmare för att se hur andra har beskrivit dem på 

olika sätt. 

2.5 Dirigenten 

I den traditionella litteraturen om kördirigering är det främst rollen som dirigent som lyfts 

fram. Enligt kördirigenten Eric Ericson är dirigentens uppgift att på kortast möjliga tid 

instudera kören med sin uppfattning om körstycket, vilket kräver att denne har en bestämd 

musikalisk uppfattning och fullständig teknisk behärskning av stycket (Ericson, 1974, s. 101).  

Denna inställning kan ses som vad körforskaren Ragnhild Sandberg Jurström (2000) i sin C-

uppsats kallar för ”den traditionella körledaren” som ser det som sin främsta uppgift att 

dirigera kören och att förmedla en musikalisk upplevelse på hög konstnärlig nivå. 

Repertoaren är ofta klassisk eller körlyrisk.  

Forskaren Helena Stenbeck (2001) fann i sin licentiatstudie att när körledaren intar en 

traditionell körledarroll (i kontrast till en mer handledande roll) ses musiken som viktigare än 

själva lärandet vilket gör att utveckling hos individen kan utebli.  Körpedagogen Thomas 

Caplin skriver in sin bok På slaget (2000) att för att utveckling ska kunna ske behöver 

kördirigenten alltid ha ytterligare ett mål med ett stycke utöver att framföra det på bästa sätt. 

Det kan till exempel vara att utveckla körens förmåga till klang, interpretation, balans etc. 

(Caplin, 2000, s. 47). 

Körforskaren Robert L. Garettson menar att en god dirigeringsteknik är en grundförutsättning 

för att kunna nå goda resultat. Denna behöver övas tills den går per automatik så att 

dirigentens fokus kan ligga helt på det konstnärliga uttrycket (Garettson, 1998, s. 61).  

Caplin (2000, s. 7) säger att dirigeringen i sig inte har något egenvärde utan är ett verktyg i 

förmedlingsprocessen. Olika metoder fungerar för olika dirigenter, det kan handla om allt 

ifrån uttrycksfull slagteknik eller inspirerande vokal förebildning till inspirerande textanalyser 

eller ett noggrant detaljarbete av notbilden. Det handlar om att till max utnyttja sina egna 

möjligheter och tillämpa dem på sitt eget sätt (Ibid). 

Enligt en studie av Morrison, Price, Smedley och Meals (2014) spelar gestiken större roll än 

så. De lät testpersoner se videoinspelningar av körframträdanden som av experter som bara 

hade lyssnat till ljudet bedömts likvärdiga. De olika dirigenter som syntes på video hade dock 
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olika grader av uttrycksfullhet i sin gestik när det gällde dynamik och artikulation. Forskarna 

fann att respondenterna konsekvent bedömde videoframträdandena av körerna som hade en 

uttrycksfull dirigent som bättre än de andra, även om den musikaliska insatsen från körerna 

rent objektivt var likvärdiga. 

I den rad med böcker om kördirigering som jag har gått igenom är de områden som lyfts fram 

som viktigast: gestik/dirigeringsteknik, partituranalys/förståelse, pianospel, sångteknik, 

intonation, språk/diktion och förmåga till tidstrogen tolkning. (t.ex. Lamb 1979, Willets 2000, 

Emmons och Chase 2006, Caplin 2000, Ericson 1974 och Garettson 1998)  

2.6 Körpedagogen 

Oavsett hur väl förberedd kördirigenten är på stycket och hur gestiskt skicklig denne är, finns 

ändå risken att kören inte låter på önskvärt sätt. Då gäller det att försöka identifiera 

problemet, dess orsak och dess lösning. Det räcker dock inte med att du som dirigent förstår 

var problemet ligger, du måste också ha en plan för hur det tekniskt kan lösas och hur du ska 

få kören att både förstå och kunna applicera lösningen. Det är här körledaren som pedagog 

kommer in enligt sångpedagogerna Emmons och Chase (2006, s. 213).  

Caplin (2000, s. 135) säger att det är i inlärningsfasen som kördirigenten med hjälp av 

metodik och pedagogik kan leda kören fram till hur stycket ska framföras. God gestik hjälper 

föga i denna fas eftersom sångarna är låsta till notbilden och inte har fokus över till att titta 

upp medan de kämpar med att läsa. Gestiken kommer i ett senare skede in och förstärker och 

påminner om det kören övat in (Ibid). 

Enligt röstprofessor Richard Miller (1996) är en av dirigentens viktigaste uppgifter förmågan 

att kunna höra vad det är som är fel och ta fram en metod för att rätta till det. Detta kräver inte 

bara ett gott öra och en god musikalisk kunskap, utan även en pedagogisk förmåga att 

förmedla lösningen på problemet vidare till kören på ett sätt som de förstår.  

Kördirigenten är för de flesta korister deras enda sånglärare, så det är viktigt att inte bara 

kunna förebilda utan även hjälpa dem att hitta rätt sätt att använda sina röster. Sångarna måste 

lära sig behärska andning, tonbildning och diktion (Emmons & Chase 2006, s. 214). Det är en 

nödvändighet att dirigenten själv är kunnig i sångteknik för att det ska gå att nå sina egna 

musikaliska mål. Det handlar om att själv kunna göra finjusteringar i det instrument man 

arbetar med (Ibid). 

Körledaren Eric Ericson ansåg att en tät omväxling av detaljarbete och helhetsupplevelse är 

en nödvändighet för att hålla koristernas intresse vid liv under instuderingen. (Ericson, 1974, 
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s. 101). Med amatörsångare ansåg han att kördirigenten bör tillämpa de enkla pedagogiska 

grundregler som gäller när man hjälper ett litet barn att gå. Håll barnet först under armarna, 

sen i handen och till sist bara i ett finger. Ibid). 

Ett effektivt sätt till beteendeförändring enligt socialpsykologerna Hargreaves och North 

(1997, s. 297) är att använda icke-verbal modeling. Kördirigenten förevisar vad det är hen vill 

att de ska göra (med hjälp av ljud eller dirigering) och berömmer när det blir rätt. Enligt dem 

kritiserar ledare ofta mycket mer än vad de berömmer trots att positiv förstärkning bevisligen 

är mer effektiv än negativ (Ibid). 

För att skapa motivation och effektiva repetitioner föreslår musikpedagogen Robert Schenck 

(2000, s. 54) att kördirigenten behöver odla ”jag-kan-känslan” hos sångarna. Framgång föder 

framgång och om de känner att de lyckas och är duktiga längtar de efter att fortsätta. 

Problemet är att ledaren ofta lägger för mycket tid (eller all tid) på att öva på det som de kan 

sämst. Då minskar både självförtroende och motivation hos sångarna (Ibid). 

2.7 Ledaren 

En grundläggande fråga för varje körledare är hur man ska kunna se och respektera varje 

individ, men samtidigt få dem att jobba tillsammans för gruppens bästa – gruppens behov 

kontra individens behov. Kördirigenten måste få sångarna att känna sig som en grupp med en 

gemensam identitet. Att vara bra på att kommunicera blir därmed en grundförutsättning för ett 

gott ledarskap, liksom ett demokratiskt agerande (Maltén, 1998, s. 105).  

Enligt standardverket ”Handbook of leadership” (Bass, 2008) behöver en ledare vara 

begåvad, dominerande, kreativ, ha ansvarskänsla, självförtroende och god social 

kontaktförmåga. 

Detta kan liknas vid de tre viktiga ledaregenskaper som kommunikationsprofessorerna 

Dimbleby och Burton (1997) tar upp: Socialt inflytande (att styra och kontrollera människor 

till att anpassa sig till tillskrivna roller), beteende (att klargöra målen för gruppen och fatta 

beslut om hur dessa ska nås), auktoritet (genom att ha blivit vald eller genom andras respekt 

för dennes kunskap inom området).  

Klassisk ledarskapsteori talar om tre olika typer av ledarskap, den auktoritäre ledaren, den 

demokratiske ledaren och låt-gå ledaren (Dimbleby & Burton, 1997, s. 256). Rollen som 

auktoritär ledare är den som traditionellt innehas av orkesterdirigenten (Anderson 2013, s. 

70). Anderson trycker dock på att ledarskap till skillnad från chefskap bygger på en 

frivillighet från dem som blir ledda. Han definierar ledarskap som en kontinuerlig påverkan 
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från en individ på en grupp människor som frivilligt blir ledda mot ett gemensamt mål. 

Ledaren behöver ha fokus både på målet och på individerna och behöver ha tillräcklig 

kompetens för att få deras respekt. 

I en kör är det idag ingen självklarhet att kördirigenten har en auktoritär ledarroll. Denna har 

visat sig leda till grupperingar i subgrupper inom kören och många konflikter under ytan 

(Tunsäter, 1982, s. 79). Samma studie visar att ilske utbrott är upp till 30 ggr vanligare i en 

auktoritärt styrd grupp än i en demokratiskt styrd grupp (Ibid). Den auktoritäre körledaren 

styr ensam de mål och medel som används i kören och samspelet med körsångarna är lågt 

(Tunsäter & Wrangsjö 1982). Enligt Sandberg Jurströms undersökning (2001) leder denna stil 

till en större grad av reproduktion av musiken eftersom deltagarnas möjligheter till egna val, 

samarbete och reflektion minskar.  

I den demokratiskt ledda kören har ledaren ett starkt inflytande på arbetet, men låter ansvaret 

spridas till körsångarna. Detta skapar goda relationer mellan de medverkande och de 

deltagande visar ofta större motivation för att nå uppställda mål (Tunsäter & Wrangsjö, 

1982). Den större delaktighet som detta leder till skapar också fler möjligheter till val av egna 

lärosätt (Sandberg Jurström 2001). För att den demokratiskt ledda kören ska vara lika effektiv 

som den auktoritärt ledda krävs dock en mycket kunnig ledare som innehar 

kunskapsauktoritet ifrån gruppen. En fördel med detta ledarsätt är att det skapar mindre 

statustänkande och konflikter i gruppen (Tunsäter, 1982, s. 79). Sandberg Jurström (2000) 

kallar denna typ av körledare för ”den okonventionella körledaren” och att denne ser sig själv 

mer som en samrådande ledare som betonar den skapande processen, gemenskapen och det 

personliga välbefinnandet i kören. Hon menar att denna ledartyp är vanlig hos körer som 

sjunger en blandad repertoar med visor, pop och jazz. Ledarstilen låt-gå som inte ger någon 

aktiv ledning fungerar inte alls i kör, men kanske i mindre vokalensembler (Ibid). 

Idag kallas de tre ledarstilarna ofta istället för ledarorienterat, grupporienterat och passivt 

ledarskap. Ledarens uppgift är idag inte bara att hjälpa gruppen att nå sina mål utan också att 

bevara sammanhållningen i gruppen (Maltén, 1988, s. 188).  

Armstrong och Armstrong (1996) menar att åtminstone delar av vad som kallas för ”the 

transformational leader” som rankas högt inom affärsvärlden kan appliceras även på 

körledare. De viktigaste egenskaperna enligt denna modell är karisma och entusiasm. Detta 

kan innebära att inspirera kören till en gemensam vision och att vara en modell för hur 

körsångare ska agera och vara. Det är också viktigt i denna ledarstil att se varje medlem som 

betydelsefull och viktig och att uppmuntra och stötta sångarna så att de känner sig duktiga. 

Den transformativa körledaren gör saker och ting möjligt och lyfter gruppen till ett högre plan 
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av motivation och moral. Enligt Svedberg (2007, s. 348) bygger det transformativa 

ledarskapet på fyra byggstenar: karisma, inspirerande och motiverande, intellektuell 

utveckling, personlig omtanke. Även Tunsäter och Wrangsjö (1982) talar om vikten av 

körledarens entusiasmerande förmåga men finner den inte bunden till någon speciell ledarstil. 

Bengtson säger också att körledaren oavsett ledartyp behöver vara karismatisk och 

entusiasmerande. 

Enligt psykologen Kurt Lewin måste mänskligt beteende vara mål-orienterat för att kännas 

meningsfullt. Det är viktigt att sätta krävande, men nåbara mål för att ge riktning, syfte och 

motivation (Collins, 1999, s. 71). För att kunna sätta upp motiverande mål behöver ledaren ha 

auktoritet och förtroende från gruppen. För att ett mål ska vara effektivt och 

motivationshöjande behöver det vara specifikt, observerbart, objektivt och mätbart. Sätter 

ledare för många eller för få mål är det risk för att gruppen inte går framåt (Emmons & Chase, 

2006, s. 239-240, s. 227). 

 
3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka förmågor/egenskaper hos en kördirigent som 

är viktigast för en körsångare, samt om detta varierar beroende på faktorer som ålder, kör, 

sångarens erfarenheter, musikutbildningar och på om sångaren sjunger i kör professionellt 

eller inte. 

Följande frågeställningar ska besvaras: 

• Vilka egenskaper/förmågor hos en kördirigent är viktigast/minst viktiga för 

körsångaren? 

• Varierar körsångarnas åsikter beroende på deras erfarenhet, musikutbildning, ålder 

eller kön samt på om sångaren är professionell eller amatörkörsångare? 
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4. Metod 

När jag läst andra uppsatser inom området kör har jag slagits av att de nästan alltid är 

kvalitativa och generellt har några få respondenter.  För att kunna dra några slutsatser alls 

utifrån mina frågeställningar ansåg jag mig behöva en större mängd respondenter – annars 

visar undersökningen bara hur det ser ut i en viss kör. Jag vände mig därför till mitt 

kontaktnät av kördirigenter i Stockholm och Uppsala och bad om hjälp och fick där tag på 

många körer som ville vara med i undersökningen. Men vilken typ av frågor jag egentligen 

skulle ställa för att kunna få svar på mina frågeställningar var fortfarande inte självklart. 

4.1 Förstudie 

För att kunna hitta det bästa sättet att få svar på mina frågeställningar bestämde jag mig därför 

för att göra en förstudie innan jag formulerade den egentliga undersökningen. 

I förstudien gick jag ut till sångare från fem olika körer – en professionell kör, en kammarkör 

(som sjunger mer avancerad musik än de andra tre amatörkörerna), en studentkör och två 

blandade vuxenkörer. Två i Uppsala, tre i Stockholm. Jag kontaktade koristerna per mejl via 

deras körledare. Jag fick in 28 svar ganska jämnt fördelade över körerna (men av totalt 150 

sångare var svarsfrekvensen därmed låg). Jag bad sångarna att lista saker de tycker är viktiga 

kunskaper och förmågor hos en kördirigent. Ingen rangordning utan bara fri brainstorming.  

Jag beslöt mig för att sortera upp svaren inom de tre kategorierna från min teoribakgrund – 

dirigenten, körpedagogen och ledaren. Jag sökte sedan efter mönster bland svaren inom de 

olika kategorierna. Sångarna var i stort samstämmiga och de flesta svar kom i liknande form 

från många respondenter om än i något olika formuleringar. För att kunna destillera ner 

svaren till en mindre mängd bestämde jag mig för att ta bort de saker som bara nämndes av en 

enskild sångare och fokusera på de som minst två personer tyckte var viktiga. Jag försökte 

sammanfatta de svar som sa samma sak med olika ord till en enda formulering för att 

ytterligare destillera ner. Jag har nedan sammanfattat koristernas svar sammanfattade inom 

mina tre olika kategorier från teoribakgrunden. 

• Resultat kunskaper och förmågor som dirigent. Musikalisk, väl förberedd på 

notbilden och sångens bakgrund, god sångare, god pianist, personlig men tydlig 

gestik, god notläsning. Musikaliskt kunnig med bra gehör. En tydlig musikalisk 

vision med musiken, och förmågan att förmedla sin tolkning och känsla för musiken 

till kören. Att inte kompromissa med det musikaliska utan hellre stryka sånger. 

• Resultat kunskaper och förmågor som körpedagog. Att kunna variera sina 
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instuderingsmetoder beroende på situationen och att kunna förklara samma sak på 

många sätt. Att ha en god förståelse för hur rösten fungerar och kunna lära ut god 

sångteknik. Att identifiera musikaliska problem och lösa dem med ärlig och 

konstruktiv feedback.  

• Resultat kunskaper och förmågor som ledare. Karismatisk/inspirerande, goda 

ledaregenskaper, kan stärka gruppkänslan och se varje individ. Är punktlig och 

pålitlig, tålmodig, noggrann, strukturerad, diplomatisk och har humor. Att vara 

uppmuntrande och stärka sångarnas självkänsla. Att ge tydliga och konkreta delmål 

genom läxor med lagom stora utmaningar.  

4.2 Kärnan hos kördirigenten 

I nästa steg jämförde jag sedan min sammanfattade version av förundersökningens svar med 

de olika områden och egenskaper som lyfts fram som viktiga av litteraturen och försökte hitta 

punkter där litteratur och förundersökning möttes. Min målsättning var att få ner svaren till 

lika många punkter inom vardera av de tre områdena dirigenten, pedagogen och ledaren för 

att kunna jämföra hur viktiga koristerna tycker att dessa olika roller är. Det finns naturligtvis 

ytterligare svar och områden än dessa nio som också är viktiga, men jag ansåg inte att det 

skulle främja undersökningen att ha ännu fler alternativ än dessa, det skulle bara riskera att 

göra svarsfrekvensen lägre och respondenterna frustrerade, samt gjort svarsalternativen i 

enkäten obalanserade om jag inte i så fall lade till tre alternativ till i taget. 

Jag definierar dirigenten som den del i yrkesrollen där kördirigentens rent musiktekniska 

kunnande ligger men även den konstnärliga visionen. Med rollen körpedagogen menar jag 

förmågan att konkret kunna förstå, förklara och lära ut de verktyg som koristerna behöver för 

att kunna genomföra denna vision. Med ledaren menar jag alla de egenskaper som inte alls 

har med musik att göra utan är generella för ledare i olika typer av grupper. 

Formuleringarna nedan är de förmågor och egenskaper som jag när jag kombinerade litteratur 

och förundersökning verkade vara de viktigaste. Jag använder mig av exakt dessa 

formuleringar även i den stora enkäten.   

Dirigenten: 

• Har en god musikalisk/teknisk kunskap inom dirigering, piano, sång 

• Har en stark konstnärlig vision och kan förmedla sin tolkning till kören 

• Är väl förberedd på partituret och sångens bakgrund och kontext 
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Körpedagogen: 

• Kan utveckla koristernas sångteknik 

• Kan variera sina metoder beroende på situationen och förklara samma sak på flera 

olika sätt 

• Kan höra musikaliska problem och hitta pedagogiska lösningar för att korrigera dem. 

Ledaren: 

• Är karismatisk/entusiasmerande 

• Ger tydligt formulerade delmål för att föra gruppen framåt 

• Ser individen och stärker gruppkänslan 

4.3 Val av metod 

Eftersom mina frågeställningar handlar om att ta reda på mönster inom tyckanden och 

uppfattningar behöver jag som jag tidigare nämnt underlag från ett större antal personer för att 

utifrån detta ev. kunna dra slutsatser. Jag har därför valt att genomföra undersökningen i form 

av en enkät, vilket är ett lämpligt verktyg för att få fram attityder och åsikter från en större 

grupp (Ejvegård 1996, s. 44) 

När det gäller att rangordna de nio olika egenskaper och förmågorna är det viktigt att tänka på 

att de är ordinalvariabler – dvs. resultatet säger inget om hur långt det är mellan de olika 

alternativen (Eliasson, 2006, s. 38). Ett alternativ som en respondent ger 2 poäng kan vara 

nästan lika viktigt som ett som får 8 poäng. Det som visas här är att det som får åtta poäng är 

viktigare, inte hur mycket viktigare det är. Jag övervägde att istället låta respondenterna 

betygssätta varje egenskap/förmåga på en skala mellan 1-5, men ansåg risken för stor att alla 

alternativ skulle få högsta poäng och att det inte skulle säga så mycket om vad de egentligen 

anser vara MEST viktigt. Även om koristerna förstås i ett drömscenario vill ha en dirigent 

som är duktig på alla dessa saker, är frågan om det i realiteten faktiskt är möjligt? Vad bör en 

nybliven dirigent prioritera att jobba på? 

Jag är också intresserad av att se om svaren på min huvudsakliga frågeställning varierar 

beroende på faktorer som ålder, kön, yrke och studiebakgrund inom musik, vilket gör enkät 

extra lämplig (Johansson, 2010, s. 24) 
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4.4 Urval och begränsningar 

Jag ville nå ut med enkäten till så många körsångare som möjligt för att få ett stort underlag 

att utgå ifrån. För att få en så hög svarsfrekvens som möjligt ansåg jag att den bästa vägen att 

gå, var att via körens dirigent be koristerna fylla i enkäten i pappersform i fikapausen på deras 

repetition. Att fråga dem via mejl såg jag i förundersökningen gav en alldeles för låg 

svarsfrekvens. För att kunna dra några slutsatser behöver min svarsfrekvens vara över 70 

procent (helst över 80 procent) enligt Ejvegård (1996, s. 50). 

Jag valde att använda mitt kontaktnät bland dirigenter i Stockholm och Uppsala för att 

försöka nå så många körer som möjligt (efter 5 år på KMH har jag via praktik, lärare och 

alumner kontakt med en stor mängd dirigenter). Eftersom jag inte har tillgång till en 

förteckning över hela populationen körsångare i Sverige att utgå ifrån (en sådan existerar inte) 

väljer jag denna väg som blir ett icke-sannolikhetsurval (Eliasson, 2006, s. 51).  

För att ändå så gott det går spegla hela populationen har jag därför gjort ett kvot-urval där jag 

försökt få med en bred bas av sångare i olika åldrar, kön och med olika typ och mängd av 

erfarenhet av körsång i undersökningen. Manskörer, blandade körer och damkörer, klassiska 

kammarkörer, pop/jazzkörer, studentkörer, alla-kan-sjunga-körer, företagskörer. Amatörer 

och professionella. Jag har valt att inte fråga några barn- eller ungdomskörer utan håller mig 

till körer där alla medlemmar är över 18 år. En gemensam nämnare för körerna i 

undersökningen är att alla deras kördirigenter har någon form av musikhögskoleutbildning. 

Jag kan förstås inte generalisera mitt resultat till Sveriges totala population körsångare, men 

jag kan förhoppningsvis visa på trender och tendenser som kan vara applicerbara även i ett 

större sammanhang. 

När det gäller de professionella körerna har jag valt att vända mig både till fasta 

professionella ensembler och till mer tillfälliga ensembler där sångarna varierar från projekt 

till projekt. Stockholm är i detta en unik plats i Sverige eftersom de flesta av landets 

professionella körer arbetar här och via min utbildning har jag kommit i kontakt med många 

av deras dirigenter. En problematik här är att många professionella sångare medverkar i flera 

av ensemblerna jag undersöker, men jag har bett dem att bara fylla i enkäten en gång. 

Gruppen professionella sångare är starkt överrepresenterade i min studie (de utgör 13 procent 

i min studie, men är sannolikt egentligen en bra bit under 1 procent av Sveriges totalt dryga 

400 000 körsångare). Detta var nödvändigt för att jag skulle kunna dra några slutsatser för att 

jämföra dem med amatörsångare. I min resultat-del har jag på vissa frågor valt att även 

presentera resultatet med dem borttagna för att tydligare få den ”vanliga” körsångarens bild. 
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Min målsättning var att nå ut till ca 35 körer och få in cirka 750 svar. Jag landade på 31 körer 

och 651 sångare, eftersom några av körerna inte hann med att genomföra undersökningen 

innan deadline. 

4.5 Enkätens utformning 

Jag har valt att inte göra enkäten alltför omfattande, enligt principen ”ju fler frågor man 

ställer, desto färre svar får man”. (Johansson, 2010, s. 24). 

Jag börjar med praktisk info om studien och kontaktinfo till mig om de har frågor och 

information om att enkäten är frivillig och anonym. Jag fortsätter sedan med enkla 

faktainriktade frågor innan jag går in på fråga 6 som är den mest komplicerade. 

Den kompletta enkäten finns bifogad som bilaga 2. 

Fråga 1 Vilket år är du född? och fråga 2 Är du: man, kvinna, annat? syftar till att klassificera 

sångarna enligt kön och ålder. Enkäten är helt anonym så jag ber inte om sångarnas namn. 

I fråga 3 Hur många år har du sjungit i kör? och fråga 4 Har du någon form av 

musikutbildning? (kryssa i alla alternativ som stämmer) försöker jag att få inblick i 

körsångarnas musikaliska bakgrund. 

Fråga fem Får du betalt för att sjunga i kör? syftar till att separera de professionella 

körsångarna från amatörerna. Jag har valt att i enkäten undvika orden amatör och 

professionell eftersom jag uppfattar det som att många sångare i avancerade körer ser sig som 

professionella sångare trots att de inte får betalt för att sjunga. 

Fråga 6 Vilka av dessa egenskaper/förmågor hos en kördirigent är viktigast/minst viktiga för 

dig som korist i kören där du sjunger? Rangordna alternativen från 9 poäng för det du tycker 

är mest viktigt ner till 1 poäng för det du tycker är minst viktigt.  Detta följdes av de nio 

alternativ jag beskrivit tidigare i metoden. Jag bestämde ordningen på de olika alternativen 

genom lottning. 

Jag valde att låta dem rangordna istället för att bara fritt betygsätta hur viktig de tyckte att 

varje punkt var eftersom det inte var OM de är som viktiga jag undrar över (detta har jag 

redan kommit fram till i förundersökningen) utan just vilka som är VIKTIGAST för olika 

typer av sångare.  

Jag fann i förundersökningen att en del respondenter gav långa svar där de försökte förklara 

vad de trodde var viktigt för dirigenter i olika typer av körer och ibland även för orkester. Jag 

trycker därför lite extra på att det jag är intresserad av är vad som är viktigt för just dem själva 

i den kör de sjunger i. 
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4.6 Genomförande av studien 

Jag hade av praktiska skäl inte möjlighet att själv delta i alla körrepetitioner där enkäten fyllts 

i utan har istället bett kördirigenterna att själva instruera sin kör genom att läsa upp ett 

missivbrev som jag har skrivit som förklarar syftet med studien och hur undersökningen går 

till (se bilaga 1).  

Varje kördirigent har fått ett kuvert med enkäter och ett missivbrev. När koristerna fyllt i 

enkäten har kördirigenten har samlat in svaren och skrivit en anteckning till mig om hur 

många sångare som var närvarande, så att jag senare har kunnat räkna ut svarsfrekvensen 

(Johansson, 2010, s. 24). Dirigenten har sedan förslutit kuvertet inför kören och lämnat eller 

skickat brevet med resultatet till mig. 

Jag har sedan sammanställt resultatet i tabellform i Excel. Här har jag med hjälp av formler 

räknat ut medelvärden för hur olika grupper har svarat (jag har adderat varje grupps totala 

poängantal för varje svarsalternativ och delat detta med antalet svar). Jag har gett varje enkät 

ett unikt nummer som också förts in i Excel så att jag enkelt kunnat gå tillbaka till enkäten 

och dubbelkolla om det varit frågetecken. Jag har även numrerat varje kör så att jag kan se 

vilka svar som kommer från vilken kör. Jag har sedan tagit fram diagram för att åskådliggöra 

svaren. Det hade underlättat att ha haft tillgång till ett statistikprogram som SPSS för att räkna 

ut svarens statistiska signifikans, men i brist på detta måste svaren i nuläget ses som mönster 

och tendenser snarare än påvisbara resultat. 

4.7 Validitet och reliabilitet  

I mindre studier som denna är det enligt Bell (1995, s. 63) sällan nödvändigt att fördjupa sig i 

de tekniska aspekterna kring validitet, men jag har tagit hjälp av andra för att kritiskt granska 

mina frågor. 

För att pröva undersökningens reliabilitet har jag använt mig av split-halfmetoden (Bell, 

1995, s. 63). Efter att ha numrerat alla enkäter i den ordning jag läst och kodat dem (en kör i 

taget) har jag har delat upp svaren i två halvor, en med alla svar som slutar på 1-5 och en med 

alla svar som slutar på 6-0, för att se om resultatet skiljer sig åt i någon nämnvärd 

utsträckning. 
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Jag fann att skillnaderna mellan de två grupperna var väldigt liten, vilket tyder på att studien 

har god reliabilitet. Jag mätte även mina resultat när jag kodat de första 400 svaren och igen 

när jag hade alla och fann även där bara mycket små skillnader, så det hade sannolikt inte 

gjort någon stor skillnad om jag hade haft 1000 svar. Jag har även kontrollräknat alla resultat 

för att försäkra mig mot slarvfel. 
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5. Resultat och analys 

Jag fick in sammanlagt 651 svar ifrån 31 olika körer. Antalet korister blev något lägre än jag 

väntat mig, men inte på grund av låg svarsfrekvens. Det handlade istället dels om att flera 

körer inte lyckades finna tid att genomföra studien alls och dels om att det generellt var ca 15 

procent av koristerna frånvarande vid varje repetition (mer i vissa körer och mindre i andra).  

Det var cirka 725 sångare närvarande vid de olika repetitionerna och 651 svarade vilket ger 

en svarsfrekvens på ca 90 procent. Några av körerna hade inte antecknat hur många korister 

som var närvarande under deras repetition, men eftersom jag visste alla körers medlemsantal 

och funnit hos de andra körerna att det alltid var ca 15 procent av koristerna frånvarande vid 

varje repetition, applicerade jag denna siffra även på dessa körer när jag räknade ut den totala 

svarsfrekvensen.  

Jag kommer nedan att redovisa resultatet för de olika frågorna. Jag börjar med 

klassificeringsfrågorna och rangordningsfrågan och går sedan vidare till att försöka dra 

paralleller mellan deras resultat. Jag har även i vissa frågor valt att ha en version utan de 

professionella sångarna för att bättre se hur svaren ser ut hos ”vanliga” körsångare. Jag 

redovisar resultatet främst i form av olika diagram, men i vissa fall även i tabellform. 

5.1 Resultat bakgrundsfrågor 

5.1.1 Fråga 1 – Vilket år är du född? 

 

Resultatet på denna fråga visar på en ganska jämn spridning i åldrar bland respondenterna. 

Detta var den fråga där jag hade det högsta interna bortfallet – ca 10 procent av 
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respondenterna hoppade över att svara. Kanske är detta en känslig fråga, även i en anonym 

enkät? Eller kanske blicken hoppade över den eftersom den var första frågan? 

Jag har i efterhand frågat några korister varför de tror att så många hoppade över denna fråga 

och flera sa ”Oj, fanns det en fråga om ålder?” så av någon anledning verkar vissa ha missat 

den första frågan helt utan att ha någon särskild avsikt med det. 

5.1.2 Fråga 2 – Är du kvinna/man/annat? 
 

Respondenterna var till övervägande del kvinnor, vilket också är ett allmänt känt problem för 

Sveriges amatörkörer, där många körer har vakanta platser i herrstämmorna. Den totala 

fördelningen bland respondenterna var 58 procent kvinnor och 42 procent män. Antalet 

respondenter från renodlade mans- respektive damkörer var ungefär lika många så detta borde 

inte påverkat resultatet i någon riktning. De professionella körerna och de avancerade 

kammarkörerna hade bättre balans i könsfördelningen än övriga blandade körer. Ingen 

respondent svarade annat på denna fråga och ingen avstod från att svara. 

5.1.3 Fråga 3 – Hur många år har du sjungit i kör? 

 

Även på denna fråga var spridningen ganska jämn mellan respondenterna, vilket tyder på att 

jag lyckats rätt väl i mitt klusterurval. Många av sångarna har sjungit i kör i större delen av 

sina liv och det var inte ovanligt med svar från korister i 30-årsåldern som sjungit i 20 år och 

korister i 60-årsåldern som sjungit i 40 år. På denna fråga var det interna bortfallet bara 3 

procent vilket kan tolkas som att den inte var lika känslig som frågan om ålder (samt möjligen 

att den var lättare att se för att den stod längre ner på papperet?) 
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5.1.4 Fråga 4 – Har du någon form av musikutbildning? 

 

Eftersom det kändes som ett rimligt antagande att de professionella sångarna har mer 

musikutbildning än amatörkörsångarna har jag valt att redovisa resultatet på denna fråga både 

med och utan dem. 

En stor andel av sångarna har någon form av musikutbildning – t.ex. har mer än hälften tagit 

privata musiklektioner i någon form och runt en tredjedel har gått på någon form av 

kulturskola som barn. Vissa sångare har många typer av musikutbildning medan andra inte 

har någon alls. På denna fråga uppmanades respondenterna att kryssa i allt som stämde på 

dem, så vissa sångare hade kryssat i alla eller nästan alla alternativ, medan andra kryssat i en 

enda ruta eller ingen alls. 

Det mest slående här är hur stor del av sångarna som har tagit lektioner antingen i kulturskola 

eller privat – mer än 50 procent har tagit privatlektioner även när jag plockat bort de 

professionella sångarna. Att så många som 32 procent av sångarna (med de professionella 

bortplockade) gått i någon form kulturskola talar för att många av de barn som går där 

fortsätter med musik senare i livet. Posten för musikklasser är möjligen överrepresenterad 

jämfört med andra delar av landet där musikklasser inte finns (till exempel min hemort 

Östersund). Där skulle sannolikt andelen som gått musikklasser vara betydligt lägre. 

De flesta av sångarna med musikhögskoleutbildning är professionella, men de finns även i 

andra körer – då främst i de avancerade kammarkörerna. När jag plockar bort de 

professionella sångarna är den stora skillnaden att det nästan halverar antalet respondenter 

som gått musikhögskola och/eller musikfolkhögskola. I övriga kategorier är skillnaderna 

betydligt mindre. 

Ett mönster som framkom vid sammanställningen av resultaten var att det är vanligt att 

sångare inom samma kör har en liknande musikalisk utbildningsbakgrund. I vissa av 

studentkörerna har t.ex. väldigt många tidigare gått musikklasser i grundskolan och i många 
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av de avancerade kammarkörerna hade många sångare studerat vid musikfolkhögskola eller 

musikhögskola. I vissa körer har i stort sett inga korister någon form av musikutbildning alls 

och i vissa körer har väldigt många tagit privatlektioner. Kanske det kan vara körer som 

regelbundet arbetar med sångpedagog i helgrupp där vissa då får blodad tand till att börja ta 

enskilda lektioner? 

Det blev av svaren tydligt att det relativt nya ordet ”kulturskola” inte av alla uppfattas 

innefatta även ”kommunala musikskolan” som jag avsett, utan många sångare ritade själva in 

en egen ruta och skrev in det. Jag har i beräkningarna slagit ihop dessa svar med de som 

svarat ”kulturskola”. Möjligen har även några svar fallit bort här från personer som ville 

skriva kommunala musikskolan men inte hittade någon ruta för detta. Kanske andelen sångare 

som gått kulturskola egentligen är ännu högre? 

En svaghet i min enkät är att jag inte hade någon ruta för ”nej” som svar, vilket gör att jag 

inte kan beräkna det interna bortfallet utan måste räkna alla som inte skrivit något som ett nej-

svar. Vissa respondenter gjorde en egen ruta där de skrev nej. 

5.1.5 Fråga 5 – Får du betalt för att sjunga i kör? 
Den stora majoriteten av sångarna i studien (87 procent) får inte betalt för att sjunga i kör. De 

sångare som uppger att de får betalt (13 procent) hör nästan uteslutande till de professionella 

ensemblerna. Det har även funnits några sångare i de avancerade kammarkörerna som i skrift 

uppgett att de får betalt i andra ensembler, så jag har räknat med även dessa eftersom det jag 

mäter är om de i någon form arbetar professionellt som körsångare, inte i vilken ensemble de 

gör det. Några har uppgett att de fått åka på körresor gratis men dessa har jag inte räknat med 

som professionella. Som jag tidigare nämnt i metod-delen är andelen professionella sångare 

starkt överrepresenterad i denna studie. Alla respondenter har svarat på denna fråga. 

5.2 Resultat rangordningsfråga 

I denna del presenterar jag resultatet på fråga sex och ser sedan hur svaren relaterar till de fem 

första frågorna i enkäten. Jag har även här valt att i vissa fall plocka bort de professionella 

sångarna för att få en tydligare bild. 

Fråga sex är den stora frågan i enkäten och här märkte jag redan med kören som fick vara 

försökskaniner när jag genomförde den första gången att den inte var helt lätt att svara på. 

Ett problem med frågan är just ordet rangordna. Jag har använt ordet rangordna men vill att 

de ger mest poäng till det alternativ de anser viktigast. När jag slagit upp definitioner på ordet 

i olika lexikon på nätet har jag funnit dessa olika varianter; att ställa i ordning, att dela in, att 

ge hierarki, storleksförhållande. Enligt Nationalencyklopedins definition betyder rangordna 

”att placera i turordning efter kvalitativa egenskaper”. Ingen av definitionerna nämner att 1 
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måste vara det viktigaste. Eftersom rangordning ofta används med 1 som det bästa i 

sportresultat verkar det dock som att det för många finns inbyggt att det man ger 1 är det 

viktigaste och när jag då ber dem ge 9 till det mest viktiga blir de förvirrade. Detta har 

framkommit både i diskussioner med korister och när jag läst enkäterna (där vissa skrivit t.ex. 

”rangordna betyder att det viktigaste är ett”). 

När detta efter några körer blev tydligt för mig kontaktade jag alla kvarvarande dirigenter 

igen och bad dem förtydliga detta till sina körer en extra gång. För att isolera vilka 

respondenter som av misstag skrivit sina svar tvärtom gick jag i efterhand igenom alla enkäter 

och letade efter enkäter som satt alla de tre alternativ som av övriga ansågs som viktigast 

bland sina fyra lägsta och det alternativ som ansågs av övriga vara minst viktigt bland sina två 

mest viktiga. Jag fann 20 sådana enkäter totalt och valde då att stryka de svaren på fråga 6. 

Jag fick också stryka 31 ytterligare svar på fråga 6 för att respondenterna inte följt 

instruktionen utan gett högsta poäng till allt, eller 8 och 9 till allt. Många av de korister som 

följt instruktionen skrev under sina svar ”men allt är viktigt”. 

Detta visar på den andra svårigheten med frågan. I och med att frågan är ställd med en 

nominalskala (som säger något om ordningen, men inte säger något om avståndet mellan 

svarsalternativen) blev respondenterna tvungna att ge en låg siffra även till alternativ de 

tyckte var viktiga vilket många upplevde som psykologiskt jobbigt (och vissa löste genom att 

vägra och ge högt till alla). Kanske hade det varit lättare rent psykologiskt om jag bett dem ge 

9.1, 9.2, 9.3, 9.4 etc. i poäng?  

Just detta var också anledningen till att jag valde ordet rangordna. Hade jag istället sagt 

poängsätt tror jag att andelen korister som trots instruktionen gett 7,8 och 9 till alla alternativ 

hade varit mycket högre och då hade jag inte kunnat besvara mina frågeställningar. 

I min redovisning av resultatet av fråga 6 har jag valt att i denna resultat-del sammanfatta 

svarsalternativen på detta sätt för att få större tydlighet i diagrammen: 

• Varierar!=!Kan!variera!sina!metoder!beroende!på!situationen!och!förklara!
samma!sak!på!olika!sätt.!

• Delmål!=!Ger!tydligt!formulerade!delmål!för!att!föra!gruppen!framåt!
• Förberedd!=!Är!väl!förberedd!på!partituret!och!sångens!bakgrund!och!kontext!
• Karismatisk!=!Karismatisk/entusiasmerande!
• Hör!=!Kan!höra!musikaliska!problem!och!hitta!pedagogiska!lösningar!för!att!

korrigera!dem!
 !
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!
• Musikalisk!=!Har!en!god!musikalisk/teknisk!kunskap!inom!dirigering,!piano,!

sång!
• Sångteknik!=!Kan!utveckla!koristernas!sångteknik!
• Gruppkänsla!=!Ser!individen!och!stärker!gruppkänslan!
• Vision!=!Har!en!stark!konstnärlig!vision!och!kan!förmedla!sin!tolkning!till!kören!

!

5.2.1 Resultat fråga 6 alla 

 

Här kan vi alltså inte egentligen se något om avståndet mellan alternativen, men vi kan 

däremot se vad som koristerna anser vara allra viktigast/minst viktigt av alternativen (d.v.s. 

även det alternativ som har lägst poäng kan fortfarande vara mycket viktigt). De tre alternativ 

som ser ut att vara tydligt viktigast – Karismatisk, Hör, Musikalisk – hör enligt min 

klassificering hemma inom varsitt område av ledaren, körpedagogen och dirigenten; vilket 

tyder på att alla tre rollerna är viktiga för koristerna. 

Allra viktigast tycker sångarna alltså att det är att kördirigenten kan höra musikaliska problem 

och hitta pedagogiska lösningar. På andra plats kommer att kördirigenten har en god 

musikalisk/teknisk kunskap inom dirigering/piano och sång. På tredje plats (men fortfarande 

med nästa lika många poäng som de andra två alternativen) vill de att kördirigenten ska vara 

karismatisk och entusiasmerande. Lägst poäng fick alternativ två – att ge tydligt formulerade 

delmål för att föra gruppen framåt. 
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Om man lägger ihop poängen för de olika svarsalternativen inom de tre kategorierna 

dirigenten, körpedagogen och ledaren ser man att koristerna finner dem nästan precis lika 

viktiga, med bara något mindre vikt för rollen ledaren. 

5.2.2 Resultat utifrån ålder 
 

Svar%utifrån%ålder%

%% Varierar% Delmål% Förberedd% Karismatisk% Hör% Musikalisk% Sångteknik% Gruppkänsla% Vision%

Under%30%år% 4,37% 3,18% 4,96% 5,85% 7,19% 6,54% 4,42% 4,02% 4,52%

30B39%år% 4,35% 2,94% 5,11% 5,73% 6,89% 6,56% 3,81% 4,34% 5,18%

40B49%år% 4,41% 2,76% 5,24% 6,33% 7,03% 6,42% 3,95% 3,67% 5,17%

50B59%år% 4,94% 2,76% 4,91% 6,34% 6,8% 6,27% 4,13% 3,62% 5,2%

60%år%eller%mer% 4,67% 3,46% 5,08% 6,26% 6,29% 6,53% 4,39% 3,7% 4,62%

 

 

Jag fann inga tydliga mönster när jag delade upp svaren enligt ålder, men några saker som 

stack ut var att de äldsta sångarna verkar lägga större vikt än de andra på att få tydligt 

formulerade delmål för att föra gruppen vidare. Det verkar också som att de yngre sångarna 

lägger störst vikt vid att se individen och stärka gruppkänslan. De äldsta sångarna är också 

den grupp som lägger mindre vikt vid att dirigenten ska kunna höra musikaliska problem och 

lösa dem pedagogiskt (vilket alla andra åldersgrupper tycker är den viktigaste förmågan). För 

sångarna som är 60 år eller äldre är det istället kördirigentens musikaliska förmågor som är 

viktigast. Sångarna under 30 år är de som lägger minst vikt vid kördirigentens konstnärliga 

vision. Alla dessa skillnader är dock så små att det är svårt att påvisa några samband. 

Jag gjorde också en analys där jag plockat bort de professionella sångarna för att se om det 

blev några tydliga skillnader, med fann inga förutom att sångteknik då blev lite mer viktigt 

och musikalisk vision lite mindre viktigt. 
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När man ser på hur olika åldersgrupper ser på kördirigentens olika roller ser man inte heller 

här några tydliga samband. Det förefaller som att rollen dirigenten är lite mindre viktig för de 

yngsta sångarna och att rollen ledaren är något mindre viktigt för åldersgruppen 40-59 år. I 

övrigt ligger de olika rollerna på en rätt jämn nivå över hela åldersspannet, med dirigenten 

och körpedagogen ungefär lika viktiga och ledaren något mindre viktig.  

 

När jag jämförde detta resultat med resultatet utan professionella körsångare blev rollen 

dirigenten lite mindre viktig inom åldersspannet 30-49 år (där de flesta professionella sångare 

befinner sig) och där blev istället rollen körpedagogen lite viktigare). 

5.2.3 Resultat utifrån kön 
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Skillnaderna i svar mellan könen var mycket små. Kvinnor verkar lägga lite större vikt vid 

kördirigentens musikaliska kompetens och förmåga att utveckla sångteknik, medan män gav 

något högre poäng till att vara väl förberedd på partituret och att ge kören tydligt formulerade 

delmål. Alla skillnader är dock mycket små. Om man slår ihop de olika svaren inom de tre 

kategorierna dirigenten, körpedagogen och ledaren blir antalet poäng för de olika kategorierna 

i stort identiska för båda könen, med en svag tendens till att kvinnor tycker att körpedagogen 

är viktigare än vad män gör och att män tycker att ledaren är viktigare än vad kvinnor gör. 

5.2.4 Resultat utifrån år i kör 

 

Man kan tydligt se hur antalet poäng sångarna ger till vissa alternativ hänger ihop med hur 

länge de har sjungit i kör. Att få tydligt formulerade delmål och att kördirigenten jobbar med 

att stärka gruppkänslan och utveckla sångtekniken verkar bli allt mindre viktigt ju mer erfaren 

koristen är. Däremot verkar konstnärlig vision hos dirigenten bli allt viktigare ju längre 

respondenterna sjungit i kör. 

 

Tendenserna ser liknande ut även om vi plockar bort de professionella sångarna. 
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Om man istället ser på svaren grupperade enligt de tre rollerna dirigenten, körpedagogen och 

ledaren framkommer ett tydligare mönster. Det förefaller som att rollerna som körpedagog 

och ledare blir något mindre viktiga för erfarna medan rollen som dirigent verkar bli alltmer 

viktig ju längre man sjunger. 

 

Plockar vi bort de professionella sångarna ser resultatet liknande ut, men dirigenten blir något 

mindre viktig och körpedagogen något mer viktig. 

5.2.5 Resultat utifrån musikutbildning 

 

För att kunna jämföra resultatet med respondenternas musikutbildning har jag valt att dela in 

dem i fyra olika kategorier: Folkhögskola/musikhögskola för de sångare som har studerat 

musik på heltid i någon form, Musikklasser/musikgymnasium för de sångare som har studerat 
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musik flera gånger i veckan under flera års tid, Kulturskola/privatlektioner för de sångare som 

har studerat musik någon gång i veckan under en tidsperiod och Ingen för de sångare som inte 

har studerat musik alls. Många sångare har kryssat i många olika kategorier och jag har då 

lagt dem i deras högsta kategori (dvs. sångarna i gruppen musikhögskola har ofta även läst på 

kulturskola och musikgymnasium men presenteras här enbart inom kategorin 

musikhögskola/folkhögskola). 

Man kan se några tydliga trender som att ju mer musikutbildning man har desto viktigare blir 

musikalisk vision och att dirigenten är väl förberedd. Sångteknik är däremot inte lika viktigt 

för de mest utbildade sångarna. 

 

 
Om man slår ihop resultatet till rollerna får man en tydligare bild. Ju mer utbildning sångaren 

har inom musik desto viktigare blir rollen dirigenten. Ju mindre utbildning man har inom 

musik desto viktigare är rollerna körpedagogen och ledaren. 

 

5.2.6 Resultat professionella kontra amatörsångare 

 

När man ser på skillnaderna mellan de professionella körsångarna och amatörsångarna är de 

två punkter som skiljer sig mest; att få hjälp med sin sångteknik – som de professionella 
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tycker är det minst viktiga, men amatörerna tycker är betydligt viktigare – och punkten om 

dirigentens konstnärliga vision som för de professionella är det allra viktigaste men hamnar 

bland de lägre alternativen för amatörkörsångarna. Amatörsångarna tycker också att det är 

viktigare med punkterna varierad och gruppkänsla medan de professionella sångarna 

prioriterar att kördirigenten är förberedd. Alla tyckte att det var viktigt att kördirigenten är 

karismatisk. 

Jag blev lite förvånad över att de professionella sångarna lade så stor vikt vid att höra 

musikaliska problem och att finna pedagogiska lösningar till dem, så jag frågade vid ett 

senare tillfälle några av dem om hur de tänkte kring detta. Det visade sig att de bara brydde 

sig om den första halvan av meningen ”att kunna höra musikaliska problem”. När jag frågade 

hur de ville att en kördirigent pedagogiskt skulle lösa problemen sa de ”det räcker med att 

säga – ni sjunger fel i takt 15”. Detta skulle kunna innebära att vissa tolkat denna förmåga 

mer som en konstnärlig förmåga än som en pedagogisk som jag hade tänkt. Detta skulle 

kunna innebära att rollen dirigenten i diagrammet nedan borde vara ännu större, i alla fall när 

det gäller de professionella körsångarna. 

 

Man kan se tydliga skillnader i vilken vikt kördirigentens tre roller har hos professionella 

sångare, kontra amatörkörsångare. För de professionella är rollen dirigenten den överlägset 

viktigaste, medan både körpedagogen och ledaren är betydligt mindre viktiga än för 

amatörkörsångarna. För amatörkörsångarna är de tre rollerna ungefär lika viktiga, med lite 

mindre vikt för rollen ledaren. 
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6. Diskussion 

I denna del reflekterar jag kring hur resultatet förhåller sig till min teoretiska bakgrund och 

vad detta kan tänkas innebära. 

I och med hög svarsfrekvens, bra spridning i ålder, kön och erfarenhet och goda resultat på 

reliabilitetstestet anser jag att resultatet borde kunna generaliseras åtminstone till körsångare i 

Stockholm om än inte över hela landet.  

6.1 Klassificeringsfrågorna 

Att så många av sångarna sjungit så många år i kör (hela 13 procent har sjungit i 40 år eller 

mer!) tycker jag bekräftar Henningssons citat ”körsång är för många en central del i livet, en 

livsform och något som skapar identitet” (1996, s. 13). Man slutar sällan när man väl börjat 

helt enkelt! 

Jag tyckte också att det var roligt att se att det fanns nybörjarkorister i alla åldersgrupper, 

vilket visar på att det aldrig är för sent för att börja. Kanske är det TV-program som Körslaget 

som gjort att vissa i vuxen ålder vågar ta steget, eller kanske för att det numera inte är 

ovanligt med friskvårdskörer på arbetsplatser? 

Stanton (1971) talar om att korister kan ha olika anledningar att sjunga i kör. Vissa vill lära 

sig, andra gör det för nöjes skull eller för njutningen med musiken, vissa gör det för att få vara 

del i en grupp och ett sammanhang medan andra gör det för att nå något personligt mål. Att så 

många som drygt 50 procent av sångarna tagit privata musiklektioner tycker jag tyder på att 

det för många just handlar om att nå personliga mål. 

Jag tyckte också att det var intressant att se att så många av sångarna hade en bakgrund inom 

kulturskolan. Det är verkligen ett tydligt tecken på att det är en viktig verksamhet som 

påverkar människor (och därigenom hela samhället) under resten av deras liv.  

Bara 20 procent har ingen form av musikutbildning alls (förutom körsången då, som ju också 

är en form av musikutbildning), vilket var betydligt färre än jag hade trott. Frågan är om 

denna låga siffra innebär att de flesta av dem som inte nåddes av någon form av 

musikundervisning som barn heller inte musicerar i kör som vuxna, eller om det innebär att 

de flesta vuxna utan musikbakgrund som börjar sjunga får mersmak och även går vidare med 

privatlektioner? 

Att min undersökning har så mycket som 13 procent (85 stycken) professionella sångare som 

respondenter snedvrider förstås vissa resultat (vilket jag har försökt lösa genom att ibland 
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plocka bort deras svar), men det ger också en unik och spännande inblick i den professionella 

sångarens tankesätt. 

6.2 Rangordningsfrågan 

Att så många av respondenterna vägrade följa instruktionen och istället gav höga poäng till 

allt och att så många valde att under denna fråga skriva ”men alla är viktiga” tyder på att jag 

lyckats hitta nio viktiga egenskaper och förmågor via min förundersökning. Det tyder också 

på att Stanton (1971) har rätt när han hävdar att kördirigenten förväntas vara den moderna 

renässansmannen som helst ska kunna allt och lite till. 

Jag tycker att ett av de mest intressanta resultaten i studien var att koristerna inte skattade 

dirigentens kunskap inom piano, sång och dirigering som det viktigaste. Detta kom på andra 

plats, men det allra viktigaste tyckte de var kördirigentens förmåga att höra och lösa 

musikaliska problem.  

Detta kan som sagt dock tyckas vara i gränslandet mellan kördirigentens pedagogiska och 

konstnärliga roll. Att kunna höra och uppfatta problemen är mer konstnärligt och att kunna 

hitta lösningar på dem mer pedagogiskt. Enligt Emmons och Chase (2006) och Miller (1996) 

räcker det inte med att kördirigenten kan höra och förstå problemet om denne inte har en plan 

för hur hen lösa det. I en professionell kör kan det dock räcka att säga ”tenorer, ni sjunger fel i 

takt 12” medan det i de flesta andra körer kräver just problemlösningsförmåga och pedagogik 

för att komma till rätta med problemet. 

På tredje plats kom kördirigentens karisma och förmåga att entusiasmera. Detta tyckte 

sångare på alla nivåer var en mycket viktig egenskap, vilket talar för att ”the transformational 

leader” som Armstrong och Armstrong (1996) talade om rankas högt inte bara i affärsvärlden 

utan även i körvärlden. 

Det som rankades lägst av koristerna var kördirigentens förmåga till att sätta tydliga delmål 

för att föra gruppen framåt enligt Collins (1999, s. 71) modell. Jag tror att en anledning till 

detta kan vara att delar av denna roll ofta utförs av andra än dirigenten (t.ex. styrelse eller 

producent) medan de konstnärliga och pedagogiska delarna är svårare att delegera.  

I Johnsons studie (2014) framkom att kördirigenterna i undersökning såg sitt jobb både som 

en pedagogisk verksamhet och som ett konstnärligt utlopp. Detta verkar respondenterna i min 

undersökning hålla med om. 
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6.3 Relationer mellan frågorna 

6.3.1 Ålder och kön 
Att de tre alternativen höra, musikalisk och karismatisk är de viktigaste var respondenterna 

överens om oberoende av kön och ålder.  

Mellan könen fann jag inga stora skillnader alls, vilket är intressant i sig. Det finns en svag 

tendens att män tycker att det är viktigare än kvinnor med tydliga delmål och att dirigenten är 

väl förberedd på partituret. Kanske detta kan tolkas som att män i högre grad än kvinnor 

tilltalas av ett ledarorienterat ledarskap snarare än ett grupporienterat enligt Malténs (1988) 

definition? Skillnaderna är dock så små att det är svårt att dra några slutsatser alls. 

Samma samband kan dras till att de äldsta sångarna i högre utsträckning än de andra tycker att 

det är viktigt med en kördirigent som ger tydligt definierade delmål för att leda gruppen 

framåt. Historiskt har den ledarorienterade (eller auktoritära) ledarstilen varit betydligt 

vanligare än vad den är i dag, vilket kan ha format dessa personers smak. Detta 

överensstämmer också med mina egna erfarenheter som körledare – äldre sångare tycker ofta 

att det är betydligt viktigare än andra att få tydliga listor med låtordning flera veckor innan 

konsert och ett Excel-ark där det står precis var de ska stå på varje sång. De yngre sångarna 

jag arbetar med i studentkör tycker inte alls att sådant är lika viktigt. 

De yngre sångarna visar istället en tendens att prioritera gruppkänsla och att bli sedd högre än 

de äldre sångarna. Kanske har de yngre ett större behov av just tillhörighet och bekräftelse 

enligt Maslows behovstrappa (Tunsäter 1982) än de äldre som snarare är där för 

självförverkligande? Även detta stämmer överens med mina erfarenheter. Min studentkör 

lägger betydligt större vikt vid köröl, internat och resor än någon annan kör jag arbetat med. 

6.3.2 Antal år i kör och musikalisk utbildning 
De mest erfarna sångarna gjorde en annan rangordning av alternativen än de övriga. De tyckte 

att musikalisk vision (som kom på femte plats i totalresultatet) skulle komma på tredje plats 

vilket gjorde att karismatisk då fick hoppa ner på fjärde plats. Detta överensstämmer helt med 

vad sångarna med mest musikalisk utbildning tyckte. Stanton (1971) att det ingår i 

kördirigentens roll att träna upp koristernas allmänna musikalitet och musikkunnande och 

detta kan förklara varför dessa två kategorier av respondenter överensstämmer så väl. Att 

sjunga många år i kör är en musikutbildning i sig och kommer att förändra ens synsätt på 

musik och på sin egen och dirigentens roll. 

Det verkar (föga förvånande) som att kördirigentens pedagogiska roll är den allra viktigaste 

när människor börjar sjunga i kör, men att rollen dirigenten sedan blir alltmer viktig ju mer 

sångarna lär sig. Även rollen ledaren blir mindre viktig ju längre de sjunger, kanske för att de 
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då varit med om många konsertproduktioner och blir alltmer självgående i förberedelsearbetet 

och allt tryggare i gruppen? 

6.3.3 Professionella sångare 
Jag hade förväntat mig att de professionella sångarna skulle lyfta kördirigentens konstnärliga 

roll som viktigare än vad amatörkörsångarna gjorde och så var också fallet. Jag tycker att 

rollen pedagogen fick oväntat höga poäng, men tror som jag tidigare nämnt att de prioriterat 

en dirigent som kan höra väl vad som händer även om de inte har samma behov av 

pedagogiska lösningar. 

Den stora skillnaden mellan amatörer och professionella var att de senare lyfte kördirigentens 

konstnärliga vision som det allra viktigaste (vilket överensstämmer med Smith och Sataloffs 

bild). 

Det som förvånade mig lite var att kördirigentens karisma och förmåga att entusiasmera 

fortfarande hamnade så högt i prioriteringen (femte plats). Det är alltså viktigt att ha roligt i 

kören oavsett på vilken nivå man sjunger! Detta lyfte även Smith och Sataloff (2005). 

De professionella sångarna tyckte att kördirigentens förmåga att utveckla deras sångteknik 

var det minst viktiga. Även detta överensstämmer med Smith och Sataloffs (2005) bild när de 

säger att dirigenter som arbetar med professionella sångare ofta har möjlighet att ge 

musikaliska instruktioner men helt lämna den sångtekniska lösningen av problemet i 

sångarnas händer. 

Egenskaper som gruppkänsla och tydliga delmål rankades lågt av denna grupp sångare, 

kanske för att dessa uppgifter i deras ensembler sköts av andra personer än just dirigenten 

(t.ex. producenten). 

Jag kommer nu att gå vidare till en slutreflektion över undersökningen och vilka områden jag 

tycker att det vore intressant att gå vidare inom i senare forskning. 
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7. Slutreflektion och fortsatt forskning 

Undersökningen visar att det krävs stor kunskap inom många olika områden för att bli en bra 

kördirigent och att det inte bara handlar om rent musikalisk och konstnärlig kunskap. Speglas 

detta även av de utbildningsalternativ som finns tillgängliga? 

Jag tycker att just delen ledarskap är den som fått väldigt lite fokus i de två utbildningar jag 

läst. Vi har diskuterat några av aspekterna i körmetodiken på lärarprogrammet, men det hade 

gärna kunna vara mycket mer. Jag känner själv att den mesta kunskap jag har inom detta 

område har kommit av praktisk erfarenhet. På dirigentlinjen har vi inte berört detta område 

alls. 

Pedagogisk förmåga verkar däremot vara viktigt oavsett på vilken nivå man arbetar – att 

kunna höra och pedagogiskt problemlösa. Detta tycker jag borde utgöra en större del i 

kördirigentutbildningarna. Inte ens de dirigenter som bara arbetar med professionella körer 

kan bortse från de pedagogiska aspekterna.  

Jag tycker det är bra att kördirigentens musikaliska och konstnärliga kompetens rankas så 

högt av sångarna – det är inte bara viktigt att ses och sjunga, det är också viktigt att det blir 

något bra av det! Detta gör också arbetet som kördirigent roligare och mer stimulerande. 

En fråga som jag i efterhand önskat att jag hade ställt till respondenterna är: 

Tycker du att det är rimligt att förvänta sig att en kördirigent ska vara bra på alla dessa 

saker? Det vore intressant att få höra deras åsikt i frågan och det skulle också kanske fått dem 

att tänka till kring kördirigentens roll. 

För vidare forskning inom området vore det intressant att höra hur dirigenterna själva ser på 

dessa olika roller, kanske i form av en intervjustudie.  

Jag fann bland svaren i förundersökningen att koristerna ofta valde att plocka fram 

egenskaper/förmågor som just deras dirigent var bra på (eftersom jag känner alla dirigenterna 

i förundersökningen väl, var det lätt för mig att se detta). Jag har också i den stora 

undersökningen funnit att korister som sjunger i samma kör ofta ger lite mer liknande svar än 

respondenterna generellt. Detta föder flera frågor; är det så att korister som sjunger i samma 

kör tycker att samma saker är viktiga i högre utsträckning än den totala populationen i 

undersökningen? (Detta skulle jag enkelt kunna kolla med hjälp av de resultat jag redan 

samlat in). Överensstämmer dessa resultat med vad just deras dirigent tycker är viktigast/alt. 

är bäst på? (Detta skulle kräva att jag gjorde en undersökning med körernas dirigenter). Beror 

detta i så fall på att koristernas åsikter formats av deras dirigent eller att de i förväg vetat vad 

just den dirigenten prioriterar och sökt sig till just den kören på grund av detta? 
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En annan möjlighet att jobba vidare med mitt insamlade material vore att efter att ha 

inventerat de olika körernas repertoar se om det finns skillnader t.ex. beroende på vilken 

genre körerna sjunger. 

I samtliga fall skulle jag i så fall vilja komplettera med intervjuer med dirigenterna för att få 

en djupare bild. Jag återkommer ev. till dessa frågor i en senare D-uppsats. 
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Bilaga 1 - missivbrev 

 
 

Först&och&främst&–&ett&stort&tack&för&att&du&och&din&kör&vill&delta&i&studien!&
!
Ett!lämpligt!förfarande!kan!vara!att!du!läser!instruktionen!nedan!strax!innan!
fikapausen!och!sen!delar!ut!enkäten!till!kören.!Efter!pausen!samlar!du!in!
enkäterna!igen!och!lägger!tillbaka!dem!i!kuvertet.!Förslut!kuvertet!inför!kören!
så!att!de!ser!att!du!inte!kan!läsa!deras!svar.!Lämna!sedan!det!förseglade!
kuvertet!till!mig.!
!
VIKTIGT!är!att!du!skriver!på!kuvertet!(eller!i!en!lapp!i!kuvertet)!hur!många!
sångare!som!var!närvarande!när!ni!gjorde!enkäten!så!att!jag!kan!räkna!ut!hur!
hög!svarsfrekvensen!var.!
!
Återigen!–!ett!stort!tack!!
!
/Malin!
!
!
!
Presentationstext+till+kören:+
!
Jag!genomför!en!undersökning!med!en!stor!mängd!korister!i!alla!
möjliga!typer!av!körer!på!alla!nivåer.!Undersökningen!är!del!i!min!C<
uppsats!på!Kungliga!Musikhögskolan.!Jag!skulle!därför!gärna!vilja!att!
ni!svarar!på!min!enkät!som!handlar!om!vilka!egenskaper!och!
förmågor!hos!en!kördirigent!som!är!viktigast!för!korister!av!olika!
slag.!!
!
Ni!kommer!att!bli!ombedda!att!svara!på!sex!frågor!–!fem!korta!och!en!
lite!längre,!men!alla!med!färdiga!svarsalternativ!att!välja!mellan.!Jag!
beräknar!att!det!tar!max!fem!minuter!att!fylla!i!enkäten.!
!
Enkäten!är!helt!anonym!–!du!kommer!ingenstans!att!behöva!uppge!
ditt!namn.!Enkäten!läses!inte!av!din!dirigent,!utan!bara!av!mig.!
!
Det!är!helt!frivilligt!för!varje!person!att!välja!om!ni!vill!delta!eller!inte,!
men!jag!skulle!varmt!uppskatta!er!input!kring!vad!ni!tycker!är!viktigt!
hos!en!kördirigent.!
!
Stort!tack!på!förhand!!
!
/Malin!Strömdahl,!student!KMH!
!
!



 42 

Bilaga 2 – enkäten  

 

Enkät sid 1 

 

 

 

Vad hos kördirigenten är viktigast för koristen? 
�

Vetenskaplig undersökning som del i C-uppsats, Kungliga Musikhögskolan. 
�
Denna undersökning syftar till att undersöka vilka egenskaper/förmågor 

hos kördirigenten som är viktigast för korister.  
Alla svar är anonyma och det är helt frivilligt att delta. 

 
Vid frågor kontakta malin.stromdahl@student.kmh.se 

 
Ett varmt tack för din medverkan i denna studie! 

�

1.� Vilket�år�är�du�född?�
�
2.� Är�du:���
� ��Kvinna��
� ��Man��
� ��Annat��

�
3.�� Hur�många�år�har�du�sjungit�i�kör?�

�
4.�� Har�du�någon�form�av�musikutbildning?��
� (kryssa�i�alla�alternativ�som�stämmer)�
� �Kulturskola����Privata�musiklektioner�
� �Musikklasser�grundskola����Musikgymnasium�
� �Musikfolkhögskola����Musikhögskola�

�
5.� Får�du�betalt�för�att�sjunga�i�kör?�
� �Ja��Nej�
�
� V.G.�vänd�på�sidan�för�nästa�fråga�

Vad hos kördirigenten är viktigast för koristen? 
�

Vetenskaplig undersökning som del i C-uppsats, Kungliga Musikhögskolan. 
�
Denna undersökning syftar till att undersöka vilka egenskaper/förmågor 

hos kördirigenten som är viktigast för korister.  
Alla svar är anonyma och det är helt frivilligt att delta. 

 
Vid frågor kontakta malin.stromdahl@student.kmh.se 

 
Ett varmt tack för din medverkan i denna studie! 

�

1.� Vilket�år�är�du�född?�
�
2.� Är�du:���
� ��Kvinna��
� ��Man��
� ��Annat��

�
3.�� Hur�många�år�har�du�sjungit�i�kör?�

�
4.�� Har�du�någon�form�av�musikutbildning?��
� (kryssa�i�alla�alternativ�som�stämmer)�
� �Kulturskola����Privata�musiklektioner�
� �Musikklasser�grundskola����Musikgymnasium�
� �Musikfolkhögskola����Musikhögskola�

�
5.� Får�du�betalt�för�att�sjunga�i�kör?�
� �Ja��Nej�
�
� V.G.�vänd�på�sidan�för�nästa�fråga�
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Enkät sid 2 

 

 

 

 

 

 

 

�
6.�Vilka�av�dessa�egenskaper/förmågor�hos�en�kördirigent�är��
viktigast/minst�viktiga�för�dig�som�korist�i�kören�där�du�sjunger?��
�
Rangordna�alternativen�från�9�poäng�för�det�du�tycker�är��
viktigast�ner�till�1�poäng�för�det�du�tycker�är�minst�viktigt.�
�

x� Kan�variera�sina�metoder�beroende�på�situationen��
och�förklara�samma�sak�på�flera�olika�sätt�

x� Ger�tydligt�formulerade�delmål�för�att�föra��
gruppen�framåt�

x� Är�väl�förberedd�på�partituret�och�sångens��
bakgrund�och�kontext�

x� Karismatisk/entusiasmerande�

x� Kan�höra�musikaliska�problem�och�hitta��
pedagogiska�lösningar�för�att�korrigera�dem.�

x� Har�en�god�musikalisk/teknisk�kunskap�inom��
dirigering,�piano,�sång�

x� Kan�utveckla�koristernas�sångteknik�

x� Ser�individen�och�stärker�gruppkänslan�

x� Har�en�stark�konstnärlig�vision�och�kan�förmedla�sin��
tolkning�till�kören�

�
6.�Vilka�av�dessa�egenskaper/förmågor�hos�en�kördirigent�är��
viktigast/minst�viktiga�för�dig�som�korist�i�kören�där�du�sjunger?��
�
Rangordna�alternativen�från�9�poäng�för�det�du�tycker�är��
viktigast�ner�till�1�poäng�för�det�du�tycker�är�minst�viktigt.�
�

x� Kan�variera�sina�metoder�beroende�på�situationen��
och�förklara�samma�sak�på�flera�olika�sätt�

x� Ger�tydligt�formulerade�delmål�för�att�föra��
gruppen�framåt�

x� Är�väl�förberedd�på�partituret�och�sångens��
bakgrund�och�kontext�

x� Karismatisk/entusiasmerande�

x� Kan�höra�musikaliska�problem�och�hitta��
pedagogiska�lösningar�för�att�korrigera�dem.�

x� Har�en�god�musikalisk/teknisk�kunskap�inom��
dirigering,�piano,�sång�

x� Kan�utveckla�koristernas�sångteknik�

x� Ser�individen�och�stärker�gruppkänslan�

x� Har�en�stark�konstnärlig�vision�och�kan�förmedla�sin��
tolkning�till�kören�


