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Körsång har en stor plats i Sveriges kulturliv och intresset för körsång har vuxit sig starkt. Det 

finns en kör för alla, allt ifrån ”friskvårds-körer” till mer professionella amatörkörer. Denna 

uppsats har behandlat ämnet körsång utifrån två perspektiv, musikaliskt och socialt. Vi har 

tittat på anledningar till att sjunga i kör och hur det kan upplevas att göra det. Uppsatsen har 

också behandlat vad som händer i kroppen när man sjunger. Vidare hanteras gruppdynamik 

för att förstå samspelet som uppstår när en grupp människor träffas i ett sammanhang. I kör är 

musik inte den enda ingrediensen utan kör är också ett tillfälle att umgås och koppla bort 

vardagen. Forskningen har undersökt hur kör kan verka ur ett hälsoperspektiv. 

I undersökningen har informanter från två skilda körer medverkat, där kunskapsnivån 

inom musikområdet skiljer sig. Vi har sett att synen på körsång hos informanterna uppfattas 

liknande. De känner alla en glädje av att sjunga och de upplever en samklang när toner och 

rytmer stämmer. Informanterna förklarar det som man är en del av ett maskineri. 

Informanterna beskriver sin syn på musikalitet och hur deras kör arbetar med det.  
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1. INLEDNING 
Körsång har en stor plats i Sveriges kulturliv. Inom körförbundet sjunger över 15.000 
människor i kör (Körförbundet, 2010). Betänk då att dessa är endast de som är anslutna till 
körförbundet. Anledning till att vi har valt detta ämne är för att vi båda brinner för sång och 
körverksamhet. Körsång har varit en naturlig del under vår uppväxt och vi leder idag själva 
varsin kör. Vi har också läst kördirigering under vår musiklärarutbildning. Något som vi båda 
delar i våra upplevelser i körsång är dem stunder då alla medverkande såsom ledare och 
körsångare delar samma målbild. Med det menar vi att det kan uppstå en stark 
sammanhållning och gemenskap när man skapar sång och musik tillsammans. Dessa känslor 
har vi känt både under konsert och under repetition. Våra erfarenheter av att både att sjunga 
och leda kör har väckt tankar och funderingar kring hur körsångare upplever att sjunga i kör.  

Uppsatsen är uppbyggd kring gruppintervjuer som gjorts med två olika körer. Dessa 
körer har skilda kunskaps- och erfarenhetsnivå av körsång. Uppsatsen kommer leda framtill 
en diskussion där vi tillsammans med den litteratur vi har läst resonera kring det data vi har 
insamlat under intervjuerna.  

Avsikten med denna uppsats är att fördjupa förståelsen för olika synsätt och tankar till 
varför man är med i kör och hur kören kan påverka en som person. Förhoppningsvis kan 
denna uppsats också leda till att blivande körledare kan få en djupare förståelse för hur 
körmedlemmar kan uppleva sin körsång. 
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
 
2.1 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka och jämföra körsångares tankar och funderingar 
kring musikaliska och sociala aspekter i körsång från två skilda körer.  
 
 
2.2 Frågeställningar 
Vilka anledningar kan det finnas till att sjunga i kör?  
Hur upplever körmedlemmar i det respektive körerna det sociala sammanhanget? 
Hur beskrivs den musikaliska upplevelsen av körmedlemmarna i de respektive körerna? 
Hur ser körmedlemmar i de respektive körerna på musikalitet? 
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3. BAKGRUND 
 
3.1 Människan i kören 
I en kör förutsätts det att varje deltagare är aktiv, vilket gör att denna musikaliska form skulle 
kunna beskrivas som ett forum för demokrati. Individen får plats i den trygga gruppen vilket 
inte bara formar en demokratisk stämning utan är även en plats för social träning. I en kör så 
spelar inte bakgrunden eller den ekonomiska situationen någon roll, utan kör är ett forum för 
alla människor (Henningsson, 1996).  

Alla körer har inte samma inriktning och därmed skiljer sig arbetssättet åt. Det är 
skillnad på att sjunga i en gospelkör och en ”alla-kan-sjunga-kör”. I en gospelkör står den 
religiösa upplevelsen i centrum medan i ”alla-kan-sjunga-körer” är medlemmarna 
förväntansfulla inför upplevelser som de kanske tidigare gått miste om. Arbetssättet varierar 
från Radiokören till en rehabiliteringskör. Radiokören består av välskolade sångare med stora 
ambitioner inom den musikaliska utvecklingen och en körmedlem från en rehabiliteringskör 
skulle känna sig otrygg där. Dock finns det något som varje kör kan uppleva, vilket är när 
man glömmer sig själv, den individuella insatsen och tillsammans med andra upplever sig 
som ett stort instrument. Som en orgel, där varje orgelpipa har en viktig funktion och där 
ackord och rytm stämmer perfekt, enligt Theorell (2009).  

Gunnel Fagius (2009)1 skriver att i början av 1900-talet fanns det huvudsakligen två 
olika forum för körsång: en rörelse som arbetade för att bevara allsång, för att förstärka den 
”vanliga” människans sjungande och en rörelse som fokuserade på stämsång, som enligt vissa 
skulle exkludera människor. En liknande uppdelning finns även idag. Det måste finnas körer 
som kan sjunga den repertoaren som inte gemene man har kännedom om, men detta hindrar 
inte att vi ska uppmuntra den breda körrörelsen som består av ”alla-kan-sjunga-körer” och 
allsång. Vidare anser Fagius (2009) att vi måste ha en djupare förståelse för körsång och av 
att sjunga tillsammans. Med ”alla-kan-sjunga-kör” menas här en möjlighet att få sjunga i kör 
för dem som inte våga sjungit tidigare. Många av dem som deltar i dessa körer har fått höra 
att de inte kan sjunga men har ändå ett intresse för sång (af Ugglas, 2010). Idag kan en kör 
fungera som ett hälsoprojekt och då står inte det estetiska och budskapet i fokus, utan den 
finns för att förbättra hälsan. Detta är något som tilltalar människor som inte tidigare skulle 
tänka sig att sjunga i kör (Fagius, 2009)  

 
3.2 Vad innebär körverksamhet? 
Körverksamhet berör många olika kunskapsområden. Intellektuella och emotionella uttryck 
möts i detta forum och uttrycken har en komplex kommunikation. Kunskap, erfarenhet och 
den uppövade förmågan hos varje individ ställs i förhållande till hela gruppen. Detta är i 
centrum när det gäller körens verksamhet. Kunskapsöverföringen sker mellan körledare - 
körsångare och körsångare - körsångare emellan. Dynamiken i gruppen ändras om någon 
tillkommer eller faller bort, då allas röster är betydelsefulla för helheten. Individen och 
individens röst ingår i helheten (Henningson, 1996).  

Körsångarna är oftast en trogen och aktiv grupp som ofta ses en gång varje vecka 
(Lilliestam, 2009). Många körer har sina egna sociala traditioner, exempelvis vid fikapaus, 
fester och uppmärksamhet av födelsedagar. Oftast finns en styrelse som planerar för körens 
arbete såsom ekonomi, reseplanering och de tar upp eventuella problem till diskussion. Till 
detta kan det tillkomma en arbetsgrupp som har ansvar för de sociala aktiviteterna som just 
fester och pauser (Henningson, 1996). 

                                                        
1 Översatt av uppsatsens författare 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3.3 Att musicera tillsammans i kör 
För många är det en social verksamhet att få musicera tillsammans och det utgör en viktig 
fritidssysselsättning. I samhällets musikliv finns det många hängivna amatörer som är viktiga 
för att ensembler ska kunna verka och fungera. Olika gruppsammansättningar såsom kör, 
band, spelmanslag eller orkester bidrar till integrering av en person i ett större socialt nätverk. 
Det innebär att komma bort från den dagliga ordningen och i stället fika, prata och dela 
upplevelser med andra människor. Personer som musicerar tillsammans blir synliga för 
varandra och de delar ömsesidighet och förpliktelser gentemot varandra. Man bryr sig om 
varandra, tar del av den andres liv och känner omsorg. I ensemblen utvecklar man ett inre liv, 
en kultur och en historia med hjälp av de traditioner som finns och som lever vidare inom 
ensemblen. I en kör kan den sociala gemenskapen vara minst lika viktig som musiken (Ruud, 
2001; Lilliestam, 2009).  

Körsjungandet har kommit att bli en folkrörelse, detta beror delvis på att det uppstått 
många körer som består av människor som inte har sjungit i kör tidigare. Den svenska filmen 
”Så som i himlen” (Pollak, 2004) har bidragit till det ökande intresset för körsång och sång. I 
filmen får man följa en kör från landsbygden som utvecklas musikaliskt och socialt tack vare 
kören och körledaren. Körsång i Sverige är inte endast till för de människor som har kunskap 
inom området, det finns en kör för alla (Fagius, 2009). 

Många människor har fått höra att de inte kan sjunga men börjar nu våga upptäcka att de 
kan (Fagius 2009; Theorell, 2009). Många av alla de positiva effekterna som påstås komma 
från kör förutom själva sjungandet är just gruppeffekten. Frågan är om vi människor rentav är 
”programmerade” att känna samhörighet när vi skapar ljud tillsammans, för rytm och musik 
har alltid funnits i människans historia. Men det är också viktigt att komma ihåg att uttalanden 
om körsång som ett medel till bättre hälsa därmed inte bevisar att man mår bättre av körsång 
(Theorell, 2009). 
 
3.4 Gruppdynamik 
För människan är det nödvändigt att existera i ett sammanhang där man får uppleva 
samhörighet med andra och växa som person. 
 

Att leva i grupp är livsviktigt för alla människor. Det är i gruppen vi får bekräftelse, det 
är tillsammans med andra vi utvecklas och växer. Utan grupp att spegla sig i har den 
egna identiteten ingen att utvecklas med och emot (Mathiasson, 1994, s 9). 
 

Alla människor ingår i olika slags grupper under sin levnadstid såsom ursprungsfamiljen, 
skolklasser, arbetsgrupper och den nya familjen, som kan bestå av partner och barn 
(Mathiasson, 1994). Ursprungsfamiljen är den första erfarenheten av gruppliv och är därför 
också den grupp som ger störst inflytande över individens möjligheter att interagera 
tillsammans med andra människor senare i livet. Något som ser ut som en grupp behöver inte 
vara det såsom människor i hiss, alla som är över 150 cm och de som passerat ett 
övergångsställe. Människor i grupp måste ha en samhörighet. Ju bättre gruppen funktionerar 
desto mer påverkas människans livskvalitet, stress och kriser hanteras lättare. En definition av 
en grupp är att medlemmarna kan samspela direkt med varandra. Om antalet 
gruppmedlemmar är över 20 blir det svårt att hålla ett gemensamt spel igång och då bildas det 
undergrupper (Mathiasson, 1994; Nilsson, 1993). 

Mathiasson (1994) beskriver olika sorters grupper som individen kan befinna sig i. Några 
av dessa grupper är psykogrupp eller sociogrupp samt formell och informell grupp. 

• En psykogrupp kännetecknas av intimitet och känslor utan formell struktur. Gruppen 
är relationsinriktad. ”Det viktiga i psykogruppen är inte vad vi gör utan hur vi mår” 
(Mathiasson, 1994, s.16). 
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• En sociogrupp finns till för ”sakens skull” och har en formell struktur. Det som är 
viktigt för en sociogrupp är prestationen inte hur gruppen mår. Gruppen är 
uppgiftsorienterad. 

• Den formella gruppen har bestämt och uttalat ett syfte. Regler och ledarskap är 
fastställda, gruppen har en tydlig koppling till organisationens form. Medlemmarna får 
gärna trivas tillsammans men det är inget krav. I denna grupp har man sin tillhörighet. 

• Den informella gruppen väljer medlemmarna varandra, det bildas utifrån 
gemensamma intressen. I denna grupp känner man sin tillhörighet.  

En och samma grupp kan både vara psyko- och sociogrupp i olika situationer. Det är vanligt 
att man pendlar mellan dessa efter behov, ibland kan dessa kollidera. Både de informella och 
formella grupperna kan vara identiska. En faktor som avgör om gruppen blir informell eller 
formell är huruvida vi kan samspela direkt med alla i gruppen, det vill säga möjligheten till att 
kommunicera med varandra som exempelvis att utbyta ögonkontakt (Mathiasson, 1994).  

En grupps utveckling är inte en rak process, den första tiden i en nybildad grupp handlar 
om att skapa ordning och trygghet, personliga mål är i centrum. Man söker sig ofta till 
personer som liknar en själv så att man passar in gruppen. Nilsson (1993) menar att mål är 
något som alla grupper har, målen kan bland annat vara reflekterande, ömsesidiga och 
verklighetstrogna. Gruppens mål visar vart gruppen är på väg. Problem kan uppstå när man 
ska bearbeta gruppens mål eftersom målen kan tolkas olika av medlemmarna. Därför är det 
viktigt att fastställa målen annars kan det skapa tvivel och konflikter i gruppen. 
 

Människor har alltid samlats i grupper för att uppnå sådan man inte klarar av på egen 
hand och varje grupp måste ha i varje fall något mål gemensamt om den inte ska 
upplösas (Nilsson, 1993, s 31).  

 
Gruppen upplevs som en helhet när individen känner sig som en del av ett större sammanhang 
tillsammans med gruppmedlemmar. Klimatet i en grupp fungerar som ett samlingsbegrepp för 
denna upplevelse. Huruvida klimatet upplevs som meningsfullt eller inte i gruppen beror på 
hur relationerna inom gruppen ser ut. Upplevelsen får också stor betydelse för hur 
medlemmarna agerar utanför gruppen. Den sociala sammansättningen som medlemmarna 
byggt upp speglar deras handlingar och känslomässiga attityder, både inom gruppen och till 
omvärlden (Olsson, 1998). Nilsson (1993) skriver även om betydelsen av att ha ett samarbete 
med ledaren. Ledarens roll handlar inte att utöva makt, utan att utöva inflytande i samklang 
med gruppen. När ledaren använder sig av tvång och kontroll så handlar det mer om att man 
utövar makt än ledarskap. Ett gott ledarskap handlar om att skapa ömsesidigt förhållande 
mellan ledare och medlemmar.  
 
3.5 Musikens betydelse för människan 
Musik har alltid varit en del av människans historia. Vissa forskare enligt Theorell (2009) 
menar att musiken var betydande för människogruppers överlevnad i dess farliga miljö. 
Genom människans drivkraft att få ingå i ett musikaliskt sammanhang stärks gruppens 
sammanhållning (ibid).  

Vi människor lyssnar allt mer på musik, överallt sitter man med hörlurar, både i hemmet 
och i det offentliga rummet (Lilliestam, 2009). Detta har gjort att musikindustrin har växt. 
Theorell (2009) refererar till William Benzon (2001) som menar att musik är det mest 
effektiva redskapet för ”ihopkoppling av hjärnor”. Exempel på ”ihopkoppling” är alla de 
människor som delar samma rytm vid en rockkonsert eller människor som klingar ihop under 
en körkonsert. Forskningen har förklarat detta med hjälp av de så kallade spegelneuronerna. 
Ser vi en person utföra en handling som vi ofta själva gör, aktiveras vår hjärna till vår egen 
erfarenhet av den handlingen. Om man hör någon spela ett pianostycke som man själv spelat 
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aktiveras kommandot i hjärnan för hur fingrarna rör sig och det är som om man spelar med. I 
människans tidiga historia kan man tänka att detta upplevdes med hjälp av dans och rytmiska 
ljud för att skapa samhörighet. Denna förmåga har de allra flesta av oss och därför är det få 
människor som kan betraktas som omusikaliska. Det handlar då mer om att man otränad i 
musik. Endast 5 % av befolkningen kan betraktas som tondöva. Det betyder att man har svårt 
att bedöma intervall och sjunger falskt men man kan ändå uppskatta musik och relatera till 
den. Att lida av ren ”omusikalitet” kallas amusi och är mycket ovanligare än att vara tondöv 
(Theorell, 2009).  

Lilliestam (2009) menar att det finns föreställningar i samhället om musikalitet och vad 
en musikalisk människa är, en av dessa föreställningar är exempelvis för att musicera måste 
man vara musikalisk. De flesta människor skulle hävda att de inte är musikaliska. Ordet 
musikalitet är laddat, en anledning är att man inte vill kalla sig för musikalisk då man anser att 
en musikalisk människa är en person med en specifik talang. Många människor har fått höra 
att de är omusikaliska och har känt skam under musikutövning. Att svara på vad musikalitet 
är har inget enkelt svar men man kan utgå från två synsätt. Dessa är det ”absoluta synsättet” 
och det ”relativistiska synsättet”. I ett absolut synsätt är musikalitet något medfött, en 
begåvning som man äger. I relativistisk syn är musikalitet en förmåga som finns på flera plan, 
alla ses som musikaliska. Människan behöver inte själv musicera och musikalitet går inte att 
mäta eller att testa. Enligt Lilliestam (2009) kan man bli musikalisk, det är en färdighet som 
går att öva upp, Dagens forskning ligger närmare den relativistiska synen men den absoluta 
synen finns kvar som en vanlig föreställning.  

Musiken används för olika syften men gemensamt för dessa är att musiken kan 
förstärka och försvaga känslor. Det kan också vara andra personer som utnyttjar musiken i 
samma syfte för att manipulera människor. Det som kan upplevas som positiv musik kan vara 
negativ för en annan. De effekter som musiken kan ge hänger ihop med tidigare erfarenheter, 
sammanhanget och sinnesstämning i just den situationen. Därför kan man inte befästa vilken 
musik som är god eller dålig, nyttig eller ohälsosam. Musiken måste få finnas på sina egna 
villkor, menar Theorell (2009). 
 
3.6 Positiva effekter av att sjunga i kör 
I ett reportage ur tidningen Körsång (Körsång, nr 2, 2010) kan man läsa om friskvård och kör. 
Reportaget berättar om ett företag som använder kör som friskvård. En av deltagarna berättar 
att framträdanden inför publik inte en central del, för dem räcker det att det finns en glädje i 
själva sjungandet. De berättar också att när de känner sig stressande behöver de kören som 
mest. Det är en ”energikick” att få sjunga och samma deltagare beskriver körrepetitionen som 
ett tillfälle att få ”rensa hjärna”. En av körmedlemmarna tillägger ”… att träffa dem som man 
kanske inte möter annars under dagen. Det handlar om så mycket mer än själva sången”. 
Körledaren menar att det är bättre att sjunga fel än att inte sjunga alls, det är viktigare att man 
lyssnar på varandra: 
 

… försök fokusera på din stämkompis men samtidigt ska du inte intonera din egen stämma utan 
hela kören. Det ger ett stort ansvar för resultatet, ge av dig själv! Tänk på att du är störst, bäst 
och vackrast! (Körsång, nr 2, 2010, sid 16). 

 
Körledaren som leder denna ”friskvårds-kör” i artikeln, har en teori om varför antalet 
deltagare i kören består av många chefer. Hon menar att det kan vara skönt att inte behöva ta 
beslut, i kör bestämmer någon annan både när och hur man ska sitta och stå. Även hur man 
ska låta och se ut (Körsång, nr 2, 2010). 
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Fysiska aspekter 
Forskningen har visat flera aspekter kring körsång som bidrar till välmående. Fagius (2009) 
berättar att man på senare tid har tittat på den terapeutiska effekten i körsång. I forskning 
inom medicin är det möjligt att undersöka vad som händer i kroppen under tiden man sjunger 
(Fagius, 2009). Blodcirkulationen ökar, flera sorters hormoner utsöndras såsom endorfiner 
som fungerar smärtstillande. Andningen blir djupare, den inre muskulaturen aktiveras och 
yttre spänningar släpper (Henningson, 1996; Dahl, 2002; Lilliestam, 2009). 

I Tyskland har man hittat att immunförsvaret påverkas positivt då man har kunnat mäta 
mängden av antikroppsmolekylen immunglobulin. I Sverige har det gjorts en undersökning 
som visar att könshormonet testosteron ökar vid körsång. Detta hormon kan påverka kroppen 
och cellernas uppbyggnad. Samma undersökning visar även att risken för blodpropp minskar, 
då mängden av proteinet fibrinogen minskar i blodet. Detta protein hjälper blodet att 
koagulera. Därutöver ökas utsöndringen av oxytocin som är kroppens främsta lugn- och 
rohormon. Samtidigt minskar stresshormonet kortisol som kan leda till övervikt och diabetes, 
beskriver folkhälsoforskaren Christina Grape i tidningen Körsång (Körsång, nr 2, 2010). 
 
Psykiska aspekter 
Även känslomässigt uppstår flera saker, en lyckokänsla av att tillsammans skapa vacker 
musik och känslan av att ens inre potentialer används. Genom att få kontakt med musiken kan 
man även få kontakt med människors ”andliga och konstnärliga” sidor. Kör kan upplevas som 
en väg till självförverkligande. När man aktiverar kroppen blir den mer vaken och har högre 
beredskap. När kroppen rör på sig till följd av musik ger dessa reaktioner upplevelser som 
både är mentala och emotionella. (Henningson, 1996; Dahl, 2002; Lilliestam, 2009). Fagius 
(2009) menar att det är också viktigt att titta på de kulturella och estetiska komponenterna i 
körsång. Vi känner oss inte bara bättre fysiskt utan vi förbättrar även vår livskvalitet vid sång. 
Körmedlemmar utvecklar dikt- och textförståelse. De lär sig koppla samman ljud och 
kompositörer till olika tidsepoker (Fagius, 2009). Kören blir för många något som skapar 
identitet. I det dagliga livet får kören en central roll och ger regelbundet avkoppling och där 
man kan hämta ny energi. Processerna som sker är alltså både mätbara och subjektiva 
(Henningson 1996; Dahl 2002; Lilliestam 2009). 
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4. METOD 
 
4.1 Val av metod 
Vi har valt att göra kvalitativa gruppintervjuer med körmedlemmar från två olika körer. Med 
en kvalitativ intervju menas att intervjuaren och de intervjuade är medskapare i samtalet. 
Detta gör att intervjuaren kan vara flexibel i intervjusituationen för att därefter tolka och 
förstå de resultat som uppkommit. (Patel & Davidsson, 2003). Våra intervjuer kan betecknas 
som halvstrukturerade till sin utformning, det innebär att intervjuarna har en tydlig lista på 
frågor till intervjutillfället. Vi har valt att kalla den lista för intervjuguide. Intervjuarna är 
också förberedda på att kunna vara flexibla när det gäller ordningen på ämnena som ska tas 
upp och låta informanterna utveckla sina tankar och idéer (Denscombe, 2003). 

Innan man bestämmer sig för om en intervju är det optimala alternativet kan man ställa sig 
två frågor, enligt Denscombe (2003). 

1. Kräver undersökningen verkligen den sortens detaljerad information som en intervju 
ger? 

2. Är det rimligt att den information som inhämtas från en mindre grupp informanter är 
tillförlitlig? 

Vi har valt att göra gruppintervjuer, för att vi ansåg att ovanstående frågor besvarades. Det 
som är viktigt att komma ihåg när man gör en gruppintervju är att fokuset ligger på ”grupp”. 
Det innebär att de som är närvarande under intervjun kommer att interagera med varandra och 
diskussionen som uppstår kommer att befinna sig på gruppens nivå. Vi upplevde att 
gruppintervju har fler fördelar än vad en individuell intervju skulle ha för vårt syfte. Särskilt 
hjälper gruppintervjun till att visa på ömsesidig förståelse och den kan även generera 
uttömmande svar då man tillåter de deltagande att utmana varandras åsikter. Denscombe 
(2003) menar att det som talar emot gruppintervju är att alla kanske inte kommer till tals, 
speciellt inte de människor som är mer tystlåtna. Vissa medlemmar i gruppen kan dominera 
samtalet medan andra kämpar för att bli hörda. Ytterligare en nackdel med gruppintervju är 
att åsikterna som uttrycks kan vara åsikter som uppfattas som acceptabla inom gruppen. Kvale 
(1997) menar att gruppintervjuer kan ge en mellanmänsklig dynamik och kan visa på det 
sociala samspelet mellan informanterna. I en gruppintervju minskas intervjuarens kontroll 
över intervjusituationen vilket kan leda till att det insamlade materialet blir svåranalyserat när 
informanternas åsikter krockar. För att avgöra hur många informanter som ska medverka bör 
man titta på undersökningens syfte. Kvalitativ forskning kan tendera att antalet personer vid 
intervjutillfället är för många eller för få. Är antalet för många är det svårt att göra grundliga 
tolkningar är det för få, är det svårt att göra statistiska generaliseringar (Kvale, 1997). I denna 
undersökning är antalet intervjupersoner fyra respektive fem personer i varje grupp, därför vi 
såg det praktiska i att ha en representant från varje stämma, det vill säga sopran, alt, tenor och 
bas. I den ena intervjugruppen var det fem personer som deltog, detta berodde på att intresset 
var stort och vi såg inga hinder i att den femte personen medverkade. Intervjuerna har delats 
in i två huvudteman: musikaliska och sociala processer.  
 
4.2 Urval 
När vi letade efter körer som var intressanta för vår studie, låg vår fokus på blandad kör. En 
blandad kör består av kvinnor och män och de är med i kören på lika villkor. Det 
gemensamma intresset, arbetet och resultatet står i centrum (Henningson, 1996). Vi hittade 
våra informanters hemsidor via körförbundets hemsida (www.korforbundet.se). Därefter 
kontaktade vi den angivna kontaktpersonen via e-post och telefon. De båda kontaktpersonerna 
tillfrågades då om intresse fanns för att medverka vid våra intervjuer.  
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Fyra respektive fem körmedlemmar från varje kör var med vid ett tillfälle under en 
gruppintervju. Körmedlemmarna representerade varsin stämma, det vill säga sopran, alt, tenor 
och bas. Med undantag från den ena kören som sjunger trestämt, där en man var 
medverkande. Anledningen till att endast en man medverkade vid den intervjun berodde på att 
det fanns tre män i kören och det var bara denne man som visade sig intresserad av att delta. 

Ena körens informanter representerade en så kallad ”alla-kan-sjunga-kör” eller 
amatörkör2. Det innebär att kören kan bestå av både nybörjare och mer sångerfarna. Den 
andra körens informanter representerade en mer professionell3 amatörkör. Det innebär att det 
ställs högre krav på sångarnas kunskapsnivå, såsom intonation, gehör och notläsning.  
 Vi har gett våra informanter och våra körer fiktiva namn. Dessa är: Alfakören, sopraner 
- Stina och Susanne, altar - Anna och Anita och bas - Bengt. Körmedlemmarna från 
Betakören, sopran - Sara, alt - Annika, tenor - Tomas och Bas - Björn.  
 
4.3 Genomförande   
Intervjun med Alfakören skedde innan ordinarie körrepetition i deras övningslokal och varade 
ca 90 minuter. Intervjun med Betakören skedde efter deras repetition och hölls vid en allmän 
plats och den varade ca 70 minuter. Anledningen till ovanstående skillnader berodde på 
praktiska skäl. Vi hade med oss en intervjuguide som vi hade utarbetat innan intervjutillfället 
(se bilaga 1). Intervjuerna spelades in för att sedan transkriberas. Informanterna och 
körledaren/körrepresentanten fick fylla i ett frågeformulär vid intervjun (se bilaga 2 och 3). 
Anledningen till att frågeformuläret delades ut till körrepresentanten i den ena kören och inte 
till körledaren, berodde på att det föll sig mest praktiskt att körrepresentanten fyllde i den. 
Dessa frågeformulär tog vi med för att få en kort översikt på deras musikaliska bakgrund och 
körens historia. Svaren från frågeformulären presenteras i resultatet i samband med 
intervjuerna. Vi var också med på en körrepetition hos varje kör för att få en insyn i hur kören 
arbetar. Dessa observationer kommer inte att redovisas, utan är ett led av kunskapsförståelsen 
kring körsång utifrån de musikaliska och sociala perspektiven.  

Innan intervjun började lät vi informanterna ta del av Forskningsetiska principer i 
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 1990) som beskriver att de 
fyra huvudkraven måste uppfyllas, dessa krav är: informations-, samtyckes-, konfidentialitets- 
och nyttjandekravet. Det innebär att vi måste informera informanterna om uppsatsens syfte 
och att deltagarna har rätt att bestämma över sin medverkan. Alla personers uppgifter och 
information behandlas konfidentiellt i största möjliga utsträckning, obehöriga ska inte kunna 
få ta del av personuppgifter (Vetenskapsrådet, 1990). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
2 Vi behandlar ordet amatör som människor som är nybörjare. 
 
3 Vi menar här en kör med höga ambitioner och goda musikteorikunskaper. 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5. RESULTAT 
 
5.1 Resultatpresentation 
Vi har intervjuat körmedlemmar från två körer som skiljer sig från varandra, nivå- och 
målmässigt. Vi har valt att presentera varje kör för sig och presentationen inleds med en 
bakgrund om kören och dess organisation. Därefter följer en presentation av resultatet från 
intervjuerna. 
 
5.2 Presentation Alfakören 
Första kören vi intervjuade är en nybörjarkör och består av 32 körsångare. Vi har valt att kalla 
kören för Alfakören. Den står under en större organisation där det finns flera körer som sköter 
om ekonomin och åtaganden som rör föreningslivet.  

Kören har funnits i fyra år och de träffas en gång i veckan under två timmar. Kören 
fungerar som en blandning mellan ”våga-sjunga-kör” och ”nybörjarkör”. Repertoaren består 
av visor, vårsånger, schlager och enkla arrangemang, två- eller trestämt. Kören har inga krav 
på kör- eller sångvana. De arbetar med att utveckla tonbildning, musikalisk tolkning och 
förståelse för dirigentens slagfigurer. Kören är en förening och betalar därför avgift, både till 
kören och till organisationen. 

Vi träffade fem informanter: Stina och Susanne - sopran, Anna och Anita - alt och 
Bengt - bas. De intervjuade är mellan 32 och 72 år och deras musikaliska bakgrund skiljer sig, 
alltifrån marginell körerfarenhet till lång.  
 
5.2.1 Resultat Alfakören 
 
Inledning 
Informanterna började med att kort beskriva sin musikaliska bakgrund. Två av de intervjuade 
berättade att de under sin uppväxt fått höra att de inte kan sjunga. Två nämner sina föräldrar 
som musikaliska förebilder, där religiösa sånger ingick. Två informanter berättar att de arbetar 
med barn och sång och har via sina arbeten fått en musikalisk erfarenhet. Fyra av 
informanterna spelar/har spelat instrument som piano och gitarr.  

Anledning till att de sjunger i kören är att det funnits en längtan inombords som har fått 
komma till uttryck. Några vill testa gränser och alla menar att det innebär ett välmående att få 
sjunga i kören. Det handlar också om att får arbeta med sin lyhördhet och tankeverksamhet 
såsom att träna minnet och arbeta med artikulationen. 
 

Anita: Det är riktigt roligt och just när man hör... 
Bengt: …När man hör att det går 

 
Musikaliska processen 
Hela gruppen uttrycker en glädje över att alla i kören ligger på likartade nivåer. Här menar 
informanterna att de delar samma musikaliska nivå och kunskap i musik, det ger en 
gemenskap och sammanhållning. I kör är man tvungen att inordna sig under någon annan, det 
kräver disciplin som är ett sätt att testa gränser. De menar också att de inte skulle ha tid att 
vara med i en mer avancerad kör då det krävs mer av deras fritid. Anita beskriver att hon inte 
hinner göra så mycket som hon skulle vilja. 

Kören är något som man ser fram emot under hela veckan. De menar att fast man 
arbetat en hel dag så är man inte särskilt trött när man åker hem efter körrepetitionen.  

Kören har som mål under vårterminen att framföra sin första egna konsert. Detta är 
något som de är spända och förväntningsfulla inför. Tidigare har kören endast gjort konserter 
med andra körer. De poängterar att de upplevde ”ett lyft” när de sjöng tillsammans med andra 
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körer. En gång per år har körerna en så kallad kördag med olika stationer och denna avslutas 
med mat på kvällen. Under denna kördag har de fått hjälp av en kör- och talpedagog och 
dessa tillfällen är något de ser fram emot då det är härlig och god gemenskap. Informanterna 
berättar att körledarens mål med kören är att den ska fungera som en inkörsport till andra 
körer med högre nivå.  
Under repetitionerna är de mycket koncentrerade på att inte sjunga fel. Fokus ligger på musik 
och text. 
 

Bengt: Man hinner inte uppleva så väldigt mycket, man får lyssna så att det stämmer någorlunda 
med de andra. 

 
De har gärna någon bredvid sig som är säker på sin stämma. De intervjuade beskriver en 
körsångare som någon som sjunger väldigt bra.   

 
Anna: En som tycker om att sjunga och även låter andra ta plats att kunna vara med och sjunga. 
Stina: Jag tycker jag är en körsångare! Det är något positivt, även om man inte sjunger så bra, det 
har ingen betydelse! 

 
Susanne kan inte se sig själv som körsångare och menar att det beror på bristande självbild. 
De övriga ser sig själva som körsångare. 
Vi lät informanter beskriva vad musikalitet innebär. 
 

Bengt: eftersom alla kan sjunga så är alla musikaliska på ett eller annat sätt. Vissa är mer tränade 
än andra… Musikalisk är väl att uppfatta melodier och rytmer… att man uppfattar dem som de 
är, att man kan skilja på olika rytmer. 

 
Vissa i gruppen menade att det är körledarens uppgift att få fram musikalitet under 
körrepetitionen. Efter en stunds diskussion menade kören att ett absolut gehör inte behöver 
betyda att man är musikalisk. Vissa jämförde musikalitet med något som ligger i generna, 
något medfött, precis som man är ”bra på att måla”. Men musikalitet är ändå något som går 
att träna upp om man är ”nitisk” menar Bengt. 

Informanterna menar att deras körledare har det största ansvaret för körens utveckling 
och musikaliska mål. Alla känner att det är roligt med nya utmaningar och när det krävs mer 
av körmedlemmarna. 

Informanterna ser sig alla som ett kollektiv där alla körmedlemmarna har samma 
betydelse, de strävar efter att uppleva en samklang. De tänker ”vi var bra” snarare än ”jag var 
bra”. Känslan som de har när de sjunger finns i hela kroppen. 
  

Stina: Det är den där glädjen som kommer fram ’åh vad det gick bra idag, jag kunde hänga med 
på hela sången!’  

  
Från början visste de inte om att de kunde utveckla en bättre sångteknik men efter att ha 

börjat i kören säger de sig ha insett betydelsen av att ha en god andningsteknik och ett gott 
gehör. Alla har känt att de har utvecklats sångmässigt sen de har börjat sjunga regelbundet. 
Det finns en vilja hos informanterna att kunna sjunga starkare.  

 
Anita: Jag tycker definitivt att jag har blivit säkrare på att följa min altstämma och höra när jag 
gör fel. Det känns väldigt roligt att känna sig lite säkrare. 

 
Sångerna som sjöngs i skolan kan de mycket bättre än nya sånger. De nya sångerna får 

man arbeta mycket mer med. De uttrycker att de borde öva lite mer hemma. 
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Sociala processen 
Informanter tycker att det övriga livet fungerar lättare på grund av att de är med i kören. Även 
resan till och från kören är viktig socialt sett då de får tillfälle att umgås vilket de annars inte 
hade haft tid med. Det trevliga umgänget i kören i kombination med repetitionerna upplevs 
som en skön stund vilket skapar en avslappnad miljö. De refererar också till sina arbeten där 
de upplever att pressen är högre i förhållande till kören. Informanterna beskriver att det är 
olika stressnivåer och att kören är för deras eget nöjes skull. Deras fokus ligger inte på hur 
man sjunger utan att man sjunger. Körledaren lägger kraven på en bra nivå annars hade 
många slutat. De känner att de inte skulle orka ha mer krav på sig för då skulle det inte bli 
samma avkoppling. Bengt uttrycker att om man sjunger fel så är det inte hela världen. 

 
Susanne: … jag ser det mer som avslappning från allt de andra jag kommer hit och då är det bara 
ja, lite egoistiskt va… men så är det. 

 
De övriga håller med Susanne och talar om ”egentid”. Att sjunga i den här kören är inget 
måste utan något man tycker om att göra. Krav finns på många andra ställen och energin 
räcker inte till för en mer avancerad kör. Körmedlemmarna umgås inte utanför kören. 
Informanterna berättar att de möter människor i kören som de annars inte hade träffat. Det gör 
att körrepetitionerna skapar en speciell gemenskap som uppstår bara där och då.  

Informanterna berättar om sina pauser, som förut varade en kvart varje gång, medan nu 
är det en ”bensträckare” varje repetition och en större fikapaus en gång i månaden. Kören är 
uppdelade i mindre grupper som ansvarar för fikat. Tillfället då kören har en längre fikapaus 
varar den i nästan en halvtimma. ”Då är det mycket prat och surr” berättar Anita. Körfest är 
något som infaller på olika tillfällen under året såsom jul- och sommaravslutning. En gång per 
år har de en kördag tillsammans med alla körer inom föreningen, då de under en lördag övar i 
tre pass och dagen avslutas med en körfest.  

Körmedlemmar fick göra en provsjungning när de skulle börja i kören för att körledaren 
skulle kunna placera dem i rätt stämma. Kören har få män och Bengt berättar att körledaren 
brukar sjunga tillsammans med honom när han är ensam i stämman vid körrepetitionerna. 
Sammanhållningen mellan de olika stämmorna är gemytlig och körsångarna hjälps åt och alla 
uppskattar att sitta vid någon som är duktig att hålla sin stämma. De talar om att de är en 
gemensam kör och kören ska tillsammans göra någonting. De tror att körledaren arbetar för 
att detta ska upprätthållas. Informanterna tycker det är trevligt att körledaren vill leda dem 
men tror också att han inte känner samma press som om han skulle ha dirigerat en mer 
avancerad kör. 

De beskriver en skillnad på sinnesstämning före och efter körövningen, man känner sig 
lugnare och inte lika stressad som när man åker hem. De vet inte om det har att göra med 
avbrottet eller att de fått sjunga. Efter körövningen känner informanterna att det är viktigt att 
reflektera över vad de har gjort bra eller mindre bra. Samtidigt menar de att man är gladare 
efter en körövning och det kan ha att göra med att man flyttar fokus. Eventuella spänningar i 
kroppen släpper efter uppmjukande gymnastik och uppsjungning. När informanterna sedan 
sjunger koncentrar de sig på sången och de tvingas släppa vardagen. Det är svårt att förklara 
känslor menar de. Vissa informanter har långa arbetsdagar och det kan ibland kännas 
motsträvigt att åka till kören, sedan efter repetitionen känner de glädje över att de åkte dit. 
Körmedlemmarna känner att kören har en betydelsefull plats i deras liv. 
 

Stina: En prioritet är det! Man hinner inte vara med på allt så man får välja och då har man 
prioriterat sången. 
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5.3 Presentation Betakören 
Andra kören som vi intervjuade är en mer tekniskt avancerad kör som består av 34 
körsångare. Vi har valt att kalla den Betakören. Kören har funnits i 16 år och ses en gång i 
veckan, inför konsert kan det bli oftare. Betakören hade cirka 30 konserter förra året. Kören är 
en förening bestående av en styrelse med åtta medlemmar. Körmedlemmarna betalar ingen 
avgift, då intäkterna från konserterna betalar exempelvis noter och resor. Repertoaren består 
av svensk och internationell körmusik på hög konstnärlig nivå. 

Vi hade fyra informanter vid intervjutillfället, en från varje stämma: Sara - sopran, 
Annika - alt, Tomas - tenor, Björn - Bas. De intervjuade är mellan 35 och 44 år och deras 
musikaliska bakgrund liknar varandra. Kören har höga krav på sångvana och ett gott gehör.  
 
5.3.1 Resultat Betakören 
 
Inledning 
Informanterna från Betakören började med att kort beskriva sina musikaliska erfarenheter. Tre 
av informanterna har en lång körvana, en har en instrumental bakgrund och började sjunga i 
kör i vuxen ålder. Två har gått på musikhögskola och två har tagit sånglektioner sporadiskt. 
Anledningen till att de började i Betakören var att de gillade utbudet av repertoaren, 
körledaren hade ett gott rykte och att de gillade det höga tempot. Björn berättar att kören 
fungerade som en inkörsport till ett socialt nätverk, då han var ny i staden. Informanterna har 
fortsatt i denna kör för att de tycker att det är otroligt utvecklande för dem som körsångare 
och att det är trevliga människor med i kören. Annika känner att hon vill utöka sin kunskap 
om den svenska körlyrikens repertoar och därför är det höga tempot tacksamt.  
 
Musikaliska processen 
Att sjunga i kör är inte bara en klanglig upplevelse utan också en fysisk ”kick” eftersom man 
arbetar med sin röst. Annika menar att sång är förankrat i kroppen. De beskriver att kör är en 
arena där man får uttrycka sig i sång utan att man för den sakens skull behöver sjunga solo. 
 

Tomas: … kör tycker jag är ett väldigt bra sammanhang för hämmade exhibitionister. 
Björn: Det duger gått för mig att stå som en i mängden och tacka för applåderna än att i stället få 
stå där framme och gjort bort sig…(fniss) 

 
En av de bästa upplevelserna är den ”höga känsla” som man kan få på en konsert – ett 

magiskt tillstånd, beskriver informanterna. Tyvärr är detta tillstånd något man ofta saknar i 
denna kör på grund av det höga tempot, men det är något som de eftersträvar. När de väl 
uppnår detta tillstånd beskriver informanterna det som att få gåshud, en väldigt fysisk 
upplevelse. Andra metaforer som togs upp var åka pulka eller att vinna VM-guld. Tomas: 
”Det är svårt att beskriva hur det känns”.  

 
Sara: … det är mer i amatörkörer man har känt den där, upplevt den där känslan av fantastisk 
konsert och jag tror att man kompenserar liksom bristen på teknik eller vad det nu kan vara med 
känsla. 

 
Körens mål, enligt informanterna är att framföra körmusik på en hög nivå och att vara 

en av ”Sveriges bästa amatörkörer”, men detta är inget som är uttalat i kören. De menar att 
eftersom att kören ska producera så många konserter hela tiden så får det konstnärliga målet 
”ta stryk”. 

När Sara sjunger tänker hon mest på sångteknik som tonbildning. Hon tänker även på 
sitt arbete, exempelvis hur hon ska byta bort en helg för att kunna vara med på en 
körrepetition som sammanfaller med hennes arbete. När Björn sjunger ligger fokuset på att 



  14 

inte sjunga fel. Att sjunga fel är något som man generellt verkar vara rädd för eftersom kören 
har en ”hård mentalitet”. Björn menar förmodligen att körens höga krav på disciplin, 
körsångarnas musikalitet, notläsningsförmåga och närvaro. Annika försöker tänka positivt, 
under repetitionen har hon mental träning med sig själv. Tomas använder kören som en plats 
där man inte behöver tänka, då kören är en sådan stor kontrast till det övriga livet, han 
upplever inte den rädsla som Björn talar om. 
 

Tomas: Jag tror jag oftast lyckas känna att kören är en egen liten bubbla som inte riktigt 
är på allvar… Men att sjunga fel kan jag kosta på mig hela tiden verkar det som, för det 
gör jag. 
 

Alla definierar sig själva som körsångare. Sara och Annika tycker att ordet körsångare 
har en ”töntig” klang men Björn säger att han aldrig har skämts för att vara körsångare. Björn 
ser fenomenet körsångare som samhället i stort, det finns alla sorters människor i en kör. 
Tomas berättar att det var jobbigt under tonåren att vara körsångare ”… sådär eeh när alla höll 
på med kampsporter och jag eeh sjunger i kör liksom...”. 

Sara anser att musikalitet är när man är lyhörd, hon får medhåll av Björn som tillägger 
att man bör ha öppna öron och ögon. Det gäller också att ha en känsla för ”tajming”, enligt 
Annika. Tomas håller med men tycker även att det måste handla om hjärta, något som hänger 
ihop med passionen. Alla tycker det är viktigt att kören utvecklas musikaliskt. 
 
Sociala processen 
Betakören hade i början en viktig social betydelse för Björn, då han var nyinflyttad till staden. 
Tomas tycker att kören ligger på en ”lagom social nivå” för att man kan välja om man vill 
umgås eller inte. För Sara har kören blivit lite av en familj, men hon tycker det är tråkigt att 
körledaren inte är med på deras fester, vilket i förlängningen kan påverka känslan när man 
sjunger, menar hon. Tanken med Betakören är inte att den främst ska fungera som en social 
kör. Festerna är få och konserterna är många. Kören tar upp en stor del av sångarnas fritid och 
tid från familj och informanterna känner att de ger väldigt mycket av sig själva till kören. Att 
sjunga i kör på den här nivån är mer än ett intresse, det är en livsstil.  

Det finns en stark lojalitet i kören. Tomas menar att de som sjunger i den här kören har 
valt det själva för att de vill någonting med musiken, snarare än att umgås. Han säger även att 
de körer där umgänget är i fokus har man kanske lättare att avvika. Lojaliteten till Betakören 
skapar en slags sammanhållning, de andra instämmer. Kören är en kropp och ett maskineri där 
det finns en energi där alla verkar känna att det är en väldigt social upplevelse. Samarbete och 
samspel står i fokus. 

I Betakören har man korta pauser, man tar med sig något eget att fika och det finns en 
kaffeautomat. Björn berättar att de är där för att sjunga inte för att ha trevligt, Tomas 
kommenterar att pauserna i Betakören är inte trevnadspauser utan att det råkar bli trevligt. 
Björn refererar till en gång då en ur kören tog med sig fika, detta blev mycket uppskattat. 

Informanterna tror att det finns stora skillnader och förutfattade meningar mellan 
stämmorna. De skämtade friskt om stereotyper i kör, vilket framkallade mycket skratt. 
 

Björn: … sopranerna kommer aldrig i tid och frågar någon efter ett solo så säger alla ”Inte hon”, 
tenornerna säger ”JAJAJA”, basarna tänker ”det blir inget solo”, altarna; ”ska du eller jag sjunga 
solot? 
 
Björn säger att det måste finnas ett skratt även på deras nivå för att orka med den hårda 

mentaliteten och tempot. Informanterna känner att sinnestämningen skiljer sig före och efter en 
körrepetition. Man är ofta trött innan och piggare och gladare efteråt. Om man har presterat 
dåligt under repetitionen kan de känna en viss aggressivitet efteråt. När Tomas är på 
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körövningen är han i nuet, befriad från sitt övriga liv och menar att han får perspektiv på de 
andra bekymren. 
 

Björn: … tacksamhet är något som jag brukar försöka komma tillbaks till, känna tacksamhet att 
få vara med om de magiska stunderna. Att sjunga på en sådan högnivå och möta publikjubel … 
och faktiskt känna att man klarade av det… 
 
De har olika personliga mål i kören såsom att bli bättre på rytmer, utvecklas 

musikaliskt; rytmiskt och tonplacering. Ibland kan de uppleva att kören är 
prestationskrävande. 
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6. RESULTATANALYS 
I resultatanalysen har vi delat upp resultatet i de två huvudteman som genomgående använts i 
arbetet: den musikaliska och den sociala processen. Under den musikaliska processen följer 
dessa underrubriker: körsångare och musikalitet, upplevelser i körsång. Under den sociala 
processen har vi samlat dessa underrubriker: social funktion, fysisk funktion. Utifrån tidigare 
forskning har vi fått en förförståelse om körsång, musik och hälsa. I intervjuerna skildrade 
informanterna upplevelsen av körsång främst i emotionella aspekter. Därför kommer 
hälsoperspektivet i resultatanalysen diskuteras mer utifrån de psykiska effekterna än de 
fysiska. Tillsammans med litteraturen och intervjuerna diskuterar vi skillnader och likheter 
från våra intervjuer.  
 
6.1 Musikaliska processen  
Efter att ha presenterat resultaten ser vi tydliga skillnader och likheter mellan dessa två 
informantgrupper. Den mest uppenbara skillnaden är den musikaliska kunskapsnivån. 
Betakörens informanter har en musikalisk utbildning och många års körvana till skillnad från 
Alfakören. I Alfakören har många hört att de inte kan sjunga men det har alltid funnits en 
längtan hos dem till att sjunga. Theorell (2009) menar att på senare tid har många människor 
börjat våga sjunga. Detta har vi sett i Alfakören. Likheter som vi ser i själva sångmomentet är 
att de delar samma koncentration, att sjunga stycket ”rätt”. De båda körernas sångare har svårt 
att beskriva den känsla som kan uppstå när många människor delar samma upplevelser. 
Theorell (2009) beskrev det som ”ihopkoppling av hjärnor” när människor delar samma 
melodi och rytm och känner samhörighet.  
 
6.1.2 Körsångare och musikalitet 
Definitionen för körsångare skiljer sig mellan informanterna. Alfakören ser en person som 
sjunger bra och de tycker att ordet har en positiv klang. Att vara körsångare handlar också om 
att bjuda in andra människor att sjunga med. Alla utom en från Alfakören anser sig vara 
körsångare, det har ingen betydelse hur man sjunger. Alla informanter från Betakören 
definierar sig själva som körsångare. Två av informanterna tycker att ordet har en fånig klang.  
Tomas berättade att det kunde det vara jobbigt att definiera sig själv som körsångare i 
tonårsåldern.  
Detta tolkar vi som att körsång kan ha fått en töntig stämpel och som man skämts lite över. Vi 
drar paralleller tillordet musikalitet som Lilliestam (2009) skrev om. Han menar att man ser 
på musikalitet som något känsligt då en musikalisk människa måste besitta en särskild talang. 
Björn jämför ordet körsångare med samhället, en kör består av många sorters individer precis 
som det gör i samhället. Detta beskriver även Henningson (1996), då han menar att kör är ett 
forum för demokrati då varje deltagare är aktiv. Då körverksamhet inte lägger vikt på 
körsångarens ekonomi eller bakgrund så är kör ett forum för alla slags människor. Alfakörens 
medlemmar berättar om liknande fenomen, att man träffar personer i kören som man aldrig 
annars hade träffat och detta skapar en speciell gemenskap.  

Musikalitet är ”förmågan att förstå melodier och rytmer” beskriver Bengt från 
Alfakören och diskuterade om absolut gehör och om det innebär att man är musikalisk. Vissa 
hävdade att det är något som är medfött men som ändå kan övas upp. Lilliestam (2009) menar 
att detta är ett ”relativistiskt synsätt”. Alfakören pendlade mellan föregående synsätt och det 
”absoluta synsättet” när de skulle förklara vad musikalitet är. Alfakören anser att det är 
körledarens uppgift att skapa musikalitet hos körmedlemmarna. Musikalitet handlar också om 
att uppleva en samklang. Theorell (2009) menar att få utav oss är omusikaliska, alla 
människor har förmågan att uppleva samhörighet med hjälp av rytmer och ljud. Även om man 
sjunger falskt så kan man ändå uppskatta musik och relatera till den. Betakörens informanter 
anser att musikalitet är lyhördhet, känsla för tajming, ha öppna ögon och öron för 
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omgivningen. Betakören diskuterade inte om musikalitet är medfött eller inte men vi ser deras 
synsätt som relativistisk (Lillestam, 2009). Tomas berättar att det också måste finnas något 
mer, en inre känsla av passion. Denna känsla kan stå för att musik är något nödvändigt då 
människan alltid har musicerat på eller annat sätt under sin utveckling. Det är kanske denna 
passion som Anita i Alfakören beskriver som en längtan, en vilja till att skapa musik. Alla 
informanter tycker att det är viktigt att kören utvecklas musikaliskt. De har också personliga 
musikaliska mål, som att förbättra gehöret, rytmläsning och sångteknik. 

 
6.1.3 Upplevelser i körsång 
Anledningar till varför informanterna från båda körerna har fortsatt att sjunga i kör skiljer sig 
på vissa punkter. Alfakören betonar välmående och en längtan till att få uttrycka sig i sång 
medan Betakören tar upp att det är otroligt utvecklande för dem som körsångare och att kören 
upplevs som en familj.  

Theorell (2009) skriver om gruppeffekten som en positiv verkan från körsång. Han 
menar att vi människor kanske är programmerade av att känna samhörighet när vi skapar ljud 
tillsammans. Betakören berättar om den ”höga känslan” som kan uppstå vid konserter. Det är 
en fysisk upplevelse, de använder metaforer som att åka pulka eller att vinna VM-guld. 
Betakören menar att man försakar den känslan på grund av det höga tempot som finns i kören. 
De berättar att det konstnärliga målet i kören får lida på grund av körens hårda 
konsertschema. De refererar till amatörkörer där den ”höga känslan” är mer frekvent och 
anledningen till det tror man är att man kompenserar bristen på teknik för känslan. Vi har fått 
den uppfattningen att denna höga känsla inte är mer frekvent i någon av körerna, då den ena 
kören har det som den andra saknar. 

Alfakörens mål är att under vårterminen framföra sin första egna konsert. Informanterna 
anser att kraven från körledaren är på en bra nivå då de anser att högre krav skulle bidra till 
mindre avkoppling. Deras fokus ligger inte på hur man sjunger utan att man sjunger. De 
berättar att körledarens mål med denna kör är att de ska utvecklas musikaliskt, för att sedan gå 
vidare till en mer avancerad kör. Betakörens mål är att tillhöra Sverige bästa amatörkörer.  

Theorell (2009) menar att det skiljer sig mellan körers arbetsätt. I Alfa- och Betakören 
kan vi tydligt se att arbetssättet skiljer sig åt, då de har olika inriktningar och mål. När alla 
informanter från båda körerna sjunger under körrepetition ligger koncentrationen på att inte 
sjunga fel. De är fokuserade på text, musik och därför hinner de inte uppfatta den musikaliska 
upplevelsen av att sjunga i kör. Betakören beskriver också att de har mental träning med sig 
själv och att de tänker sångtekniskt. 
 
6.2 Sociala processen 
I både Alfa- och Betakören är det sociala sammanhanget viktigt men uppstår av olika orsaker. 
I Alfakören har det sociala och musikaliska lika stor plats, i Betakören är det musikaliska i 
centrum och i och med att alla körsångare delar den övertygelsen uppstår ett socialt 
sammanhang.  
 
6.2.1 Social funktion 
Tomas från Betakören beskriver att kören är en plats där han inte behöver tänka på det övriga 
livet, för kören ligger långt ifrån det vardagliga. Susanne från Alfakören säger liknande, att 
det är som en avslappning från vardagen. Lilliestam (2009) och Ruud (2001) beskriver att 
detta är ett tillfälle för att koppla bort vardagen och dela upplevelser med andra människor än 
vad man annars gör, då en person integreras i ett socialt nätverk. När man kommer bort från 
vardagen och umgås med människor som delar ömsesidighet och åtaganden, blir den sociala 
delen lika viktig som den musikaliska. I artikeln ur tidningen Körsång (2010) fick vi ta del av 
att många chefer deltog vid körtillfället och körledarens teori kring varför det kunde vara så. 
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Som körsångare behöver man inte ta beslut utan blir man ledd. Körledaren i artikeln menar att 
det är därför körsång är en befrielse från vardagen. 

De båda körerna ser den sociala nivån som tillfredsställande men det sociala skiljer sig 
från körerna. I Alfakören har det sociala en viktig funktion och kören har en betydelsefull 
plats i livet för informanterna. Stina berättar om hur hon har prioriterat sången eftersom man 
inte hinner vara med på allt. Resan till repetitionen kan vara ett tillfälle att umgås och få ett 
socialt utbyte. De beskriver att de trevliga personerna som sjunger i Alfakören skapar en skön 
och avslappnad miljö. Betakörens informanter tycker att man kan välja hur man vill umgås. 
Tanken med kören är inte att det sociala ska stå i fokus utan det musikaliska. Här ser vi att 
Betakören är uppgiftsorienterad då prestationen står i centrum vilket skulle kunna beskrivas 
som en sociogrupp. Alfakören är mer är relationsinriktad, det vill säga en psykogrupp 
(Mathiasson, 1994). För informanterna har kören kommit att bli som en familj, de förklarar 
det som att det finns en stark lojalitet och den lojaliteten skapar sammanhållning. Tomas 
berättar att körmedlemmarna har valt denna kör för att de har en tanke med musiken snarare 
än att få ett socialt utbyte.  

Informanterna från Betakören tror att det finns skillnader och förutfattade meningar 
mellan stämmorna. Det är livsviktigt för oss människor att få ingå i en grupp. I Betakören 
bildas undergrupper i den stora gruppen (Mathiasson, 1994). Detta är inget som Alfakören tar 
upp, de talar om en gemensam sammanhållning och att kören tillsammans ska göra någonting. 
Alfakören uppskattar att sitta vid någon som kan hålla stämman, detta kan bero på att man 
kanske inte känner sig säker på sin stämma. Vilket kan bidra till att Alfakören har en stark 
gemenskap och sammanhållning då alla körmedlemmarna vill hjälpa och stötta varandra. 

Fikapauserna visades sig ha en stor betydelse för Alfakören därför har de en längre fika 
en gång i månaden. Alfakören och organisationen som de står under anordnar fest ett antal 
gånger per år. Detta upplever vi bidrar till deras starka sammanhållning. Att Betakören inte 
har några fikapauser är för att det inte är deras avsikt att skapa trevnadspauser men vi 
uppfattar ändå att informanterna skulle uppskatta att ha det ibland. Festerna är få och Sara 
uttrycker att det är tråkigt att körledaren inte är närvarande vid dessa fester. Alla tror att det 
kan påverka körens utveckling på flera plan. Nilsson (1993) menar att ledarskap handlar om 
ömsesidigt förhållande mellan ledare och övriga.  
 
6.2.2 Fysisk funktion 
Betakören beskrev att sjunga i kör är inte bara en klanglig upplevelse utan är en fysisk kick då 
instrumentet är i kroppen, detta skriver Dahl (2002) om, hur kroppen påverkas när man 
sjunger. Hon förklarar hur andning, muskulatur och immunförsvar svarar på sång. 

Båda körerna känner skillnad på sinnesstämning innan och efter en repetition, båda 
beskriver att man kan vara trött innan och blir piggare och gladare efteråt. Dahl (2002) 
beskriver hur kroppen upplever en lyckokänsla av att skapa musik tillsammans, därför kan 
körsång fungera som självförverkligande. Informanterna har svårt att sätta ord på de känslor 
de har under tiden man sjunger och efteråt. Upplevelsen när man sjunger är både fysisk och 
psykisk därför kan det vara svårt att beskriva hur det känns som har vi har uppfattat det. 
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7. DISKUSSION 
I diskussionen kommer följande teman att diskuteras: förutfattade meningar, sambandet 
mellan det sociala och musikaliska, ”det är den där glädjen”, körledarens roll, vidare 
forskning och avslutande diskussion 
 
7.1 Förutfattade meningar 
Denna studie har jämfört två skilda körer. Där vi som författare trodde att skillnader skulle 
vara stora men som det sen visades var relativt små. Vi hade förutfattade meningar om ren 
amatörkör i förhållande till mer professionell amatörkör som arbetssätt, syn på körsång, 
upplevelser i kör, det sociala och anledning till att sjunga i kör. Det som skiljer dem mest åt är 
kunskapsnivån, det förefaller sig naturligt eftersom deras erfarenheter av körsång och musik 
är olika. Det påverkar i sin tur hur körerna arbetar med deras körstycken men skillnaderna är 
inte så som vi trodde. Båda körerna sjunger i cirka två timmar – ledda av sin körledare som 
försöker få stycket att utvecklas. Samma frågor förekom under repetitionerna till exempel vart 
man befinner sig i stycket. Anledningarna till att börja sjunga i kör är mångbottnade och kan 
kombineras. Man kan söka efter gemenskap, musikaliskt utbyte, fördelar för hälsan och viljan 
att bryta vardagens mönster. Alla anledningar finns i alla slags körer men alla är förenade med 
ett intresse, som är sång och musik.  

Informanterna har ett stort engagemang för sin kör, de känner sig alla delaktiga och 
behövda. Vi trodde att körernas inställning till hur viktigt kören är för dem i förhållande till 
det vardagliga livet skulle skilja sig men de informanter som vi träffade uttryckte att kören 
hade högprioritet i deras liv. Inställningen till hur man hanterar den sociala sammanhållningen 
var visserligen delad men har i grunden en viktig plats. Olsson (1998) beskriver hur den 
sociala sammansättningen i en grupp påverkar handlingar och attityder inte både inom 
gruppen utan också till omvärlden. Inom gruppen utvecklas ett inre liv som skapar en kultur, 
att får vara en del av den gemenskapen kan vara lika viktigt som en del av musiken (Ruud, 
2001; Lilliestam, 2009). Detta har vi sett eftersom informanterna både hade en identitet som 
körsångare och att kören hade stark prioritet i deras liv. Den egna identiteten behöver 
sammanhang med människor för att kunna växa och känna tillhörighet (Mathiasson, 1994) 

Kör är ett bra forum för de människor som har en längtan till att få sjunga och uttrycka 
sig i sång men för den delen inte behöva vara solist. Anledningen till att kör fungerar som ett 
sådant brett forum är att alla nivåer finns representerade i Sverige. Man behöver inte som 
blivande körmedlem kunna sjunga bra, det viktiga verkar vara att man sjunger, inte hur man 
sjunger. Dock ser vi att det är viktigt hur man sjunger tillsammans med att, då informanterna 
är koncentrerade på att exempelvis sjunga rätt toner och rätt rytmer. Även fast Alfakören 
uttalat fokuserar på att man sjunger, inte hur så tenderar informanternas beskrivning av att 
sjunga i kör likna varandra i det avseendet. Det är därför vi har valt att kalla vår uppsats till 
”hur man sjunger utan att man sjunger”.  
 
7.2 Sambandet mellan det sociala och musikaliska 
De sociala och musikaliska delarna som vi har diskuterat har en stark koppling till varandra. 
För om klimatet i en grupp inte är fungerande kommer resultatet att försämras, vi ser att dessa 
delar är beroende av varandra. Som Theorell (2009) skriver ger körsång inte automatiskt 
bättre hälsa, utan att det är en möjlighet. Sången i kör är bara en del av helheten. Det 
musikaliska resultatet i en kör som har musikaliskt kvalificerade medlemmar kan påverkas av 
hur klimatet ser ut inom gruppen. Om man däremot har ett bra klimat i kören fast med 
medlemmar som har mindre kunskaper om körsång blir det musikaliska resultatet inte fullt så 
avancerat. Upplevelsemässigt kan kanske kören känna mer av den ”höga känslan” när de 
sjunger. Betakören beskriver detta som de sistnämnda körerna kompenserar för bristen av 
kunskap i tekniska och konstnärliga färdigheter. Vi menar att de körer som fokuserar på det 
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sociala likväl som det musikaliska har ett bättre socialt klimat och har en större möjlighet att 
uppleva den starka känslan som kan uppstå vid konsert. Vi tänker här att den sociala delen i 
en kör ofta väger tyngre än den musikaliska. Om man fokuserar på hur man sjunger 
försvinner att, vår tolkning är att hur och att bör finnas sida vid sida för att uppnå det bästa 
möjliga musikaliska resultatet. 

Det betyder inte att man inte ska sträva mot att utvecklas musikaliskt. Fagius (2009) 
skriver att det är viktigt att bevara den avancerade körrepertoaren. Den är en del av vårt 
kulturarv vilket vi tror är viktigt. Samtidigt ser vi det stora fördelarna med att utbudet av 
körverksamhet med alla dess inriktningar då var och en kan få välja vilken musikalisk nivå, 
genrer och social aktivitet. Hos en ”friskvårds-kör” står hälsan i centrum, men dessa körer har 
ju ändå körsång som verktyg. Har man väl provat på att sjunga i kör så kanske det ger 
mersmak till att utvecklas och vilja veta mer om körsång. Så när körsången får finnas på 
många nivåer når man ut till många fler människor än vad den annars skulle ha gjort. Theorell 
(2009) säger att det finns en sak som alla körer har gemensamt och det är just det, att få 
uppleva musikens kraft och magi. Vi menar att det är viktigt att körsång får finnas för alla, för 
att alla människor som upplever och uttrycker sig i musik och får en bättre förståelse till sig 
själv och till sin omvärld. 

 
7.3 ”Det är den där glädjen” 
När fokuset ligger på att man sjunger ger det en frihet till dem som inte har vågat sjunga 
tidigare. Det är just det som vi tror informanterna från Alfakören talar om när de berättar om 
glädjen med att sjunga i kör. Betakören upplever också en glädje med att sjunga i kör men det 
beskriver den i andra ord. Upplevelser av att tillsammans bilda körklanger som känns ”i 
kroppen” är en beskrivning. Kör är en gruppverksamhet och är beroende av gruppen som 
sådan. Betakörens informanter menar att deras kör inte fungerar som en social kör men vi drar 
den slutsatsen att det är ofrånkomligt att kören har en egen social kultur. Den musikaliska 
upplevelsen i kör har under intervjuerna beskrivits med metaforer. Vid uttryck som ”känslan 
av fantastisk konsert” eller när man känner sig som ”en kugge i ett maskineri” då känner 
människan samhörighet (Theorell 2009). Det är denna känsla eller upplevelse av kör som gör 
körsång till en sådan verksamhet som engagerar människor. Musik är som ett eget språk och 
när vi människor delar detta språk uppstår magi. Anledningar till varför människor söker sig 
till kör beror inte bara på att man söker ett socialt nätverk utan vi vill känna sammanhållning 
och musiken blir ett verktyg för det. När informanterna pratar om glädjen ligger det många 
värderingar i ordet. Glädjen består av att uppleva något fysiskt och att göra det kollektivt. 
Denna idé har alltid funnits i människans historia och kultur. Vi har alltid sökt oss till 
liknande forum som dans, teater, musik och sport. De flesta av oss avnjuter en middag 
tillsammans med andra än att sitta själv och äta den. När informanterna talar om ”glädje” tror 
vi att det ligger flera skikt i ordet som består av upplevelser från kören. Ett av dessa skikt är 
att man i vardagen inte använder sång som språk och att sången i sig blir ett redskap för att 
växa som människa. 
 
7.4 Körledarens roll 
Vår tanke från början var inte att studera körledaren men vi vill ändå här diskutera 
körledarens roll då vi genom intervjuerna har sett hur viktig den ser ut att vara för våra 
informanter. Vi tror att det är viktigt att körens och körledarens syfte och mål 
överensstämmer.  
Även om man är medlem i en mer avancerad kör, där det sociala inte är det centrala, tror vi att 
alla körer har en stark social sammansättning oavsett om den är uttalade eller inte. Detta är en 
skillnad som vi sett i våra intervjuer.  
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Henningsson (1996) beskriver att kör är ett demokratiskt forum där allas röst är lika 
mycket värd. Detta tycker vi är intressant att ställa i förhållande till artikeln i Körsång (nr 2, 
2010) där körledaren beskriver att kör handlar om att underordna sig en ledares instruktioner. 
Alfakören menar att man träffar människor i en kör som man aldrig annars hade träffat, vilket 
ger en speciell gemenskap. Betakören har den mentaliteten att underordna sig körledarens 
instruktioner, frågan är om kör är ett demokratisk forum? Vi drar den slutsatsen att alla 
deltagare är med ur en demokratisk synvinkel men styrs sedan av ledarens intentioner med 
kören. Det är därför, anser vi, att det är viktigt att körverksamheter har en strukturerad styrelse 
eller förening, där ledaren och medlemmarna möts på lika villkor. 

Både tidigare forskning och intervjuerna visar på att kör är ett forum där människan är 
ett ”kugge i ett maskineri”. Om man inte vårdar den sociala relationen verkar det som att 
maskineriet hakar upp sig, för ”det går inte av sig självt” menar vi. Ett sätt att vårda denna 
relation är att ledaren och gruppen får ett socialt utbyte med varandra, oavsett syfte eller mål. 
Det är avgörande för om gruppen/kören ska kunna utvecklas musikaliskt och socialt för att 
kunna uppleva den där ”höga känslan” som kan uppstå när man ”känner sig som en orgel”.  
  
7.5 Vidare forskning 
Vi ser att det skulle vara intressant att titta på körledarens betydelse och roll när det gäller att 
utveckla det musikaliska och social processerna i en kör. Vidare forskning kan vara att 
fördjupa sig i förhållandet mellan musikalitet och körsångares bakgrund. Eftersom vi har 
förstått att körsång finns för alla och att körkulturen vilar på olika körtraditioner så undrar vi: 
Hur kommer den framtida körsången se ut? 
 
7.6 Avslutande diskussion  
Vi som blivande lärare och körledare tror att det är viktigt med att inte bara titta på sin egen 
roll som pedagog utan att också ha en öppenhet för mottagarens perspektiv och synsätt. Vi ser 
en fördel för uppsatsen om vi hade fördjupat oss i körledarens roll i relation till vad 
informanterna beskrev i intervjun. Dock var vårt syfte att titta på körmedlemmarnas 
perspektiv och därför har tyngden inte legat på körledarens roll. Ändå är detta är något som vi 
kommer att ta med oss, både som körsångare och körledare. Vi har fått en fördjupad förståelse 
för hur viktig kommunikationen mellan ledare och deltagare för den musikaliska och social 
utvecklingen.  Uppsatsprocessen har varit intressant och lärorik. Vi har fått fördjupa oss i 
körmedlemmars upplevelser av kör och fått en förståelse för hur viktigt det är att känna 
gemenskap och att uppnå den ”höga känslan” när man skapar musik tillsammans.  
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Bilaga 1 – intervjuguide 

1.1 Inledning 
 

• Musikalisk bakgrund? 
• Varför började du? 
• Varför fortsatte du? 

 

1.2 Musikaliskt 
 

• Vad är det bästa med att sjunga i kör? 
• Vad har kören för mål? 
• Vad tänker ni när ni sjunger? 
• Vad anser ni vara en körsångare och kan ni definiera er som en sådan? 
• Vad innebär musikalitet? 
• Är det viktigt att kören utvecklas musikaliskt? 

1.3 Socialt 
 

• Vad betyder kören för dig? 
• Hur är körens sammanhållning? Hur viktig är den? Är det något ni arbetar med, på 

vilket sätt? 
• Har ni några pauser under repetition och hur ser i sådana fall organisationen ut kring 

dessa? 
• Finns det en ansvarig grupp för just fika, fester och körläger? 
• Finns det en särskild sammanhållning inom stämman? Hur ser den ut i relation till 

kören? 
• Hur stor del upptar kören av din fritid? 
• Finns det någon särskild skillnad på sinnesstämningen innan och efter körrepetition? 

Har du några personliga mål med kören? (ex. utveckla sångteknik, gehörsträning etc.)  
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Bilaga 2 – formulär till informanterna 
 

Kön:     Kvinna     Man 
 
 
 
Ålder? 
 
 
 
 
 
Musikalisk bakgrund? 
 
 
 
 
 
Hur länge har du sjungit i kören? 
 
 
 
 
 
 
Övriga synpunkter är välkomna att tas upp: 
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Bilaga 3 – intervjubakgrund till körledaren/körrepresentanten  
 
 
Hur länge har kören funnits? 
 
 
Hur ofta ses ni? 
 
 
Hur ser fördelningen ut mellan stämmorna? 
 
 
Vilken repertoar används? 
 
 
Vad har du för mål med kören? 
 
 
Har kören en styrelse? Hur ser den ut? 
 
 
 
 
 


