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Sammanfattning (abstract)  
“En körledare måste kunna koka kaffe och baka bullar.” En studie av sociala aspekter 
i körverksamhet. 
"A choir director need to know how to make coffee and bake buns." A study of social 
aspects of choirs. 
Författare: Petter Nyberg och Emil Snabb 
 
Studiens syfte var att med utgångspunkt i körledares erfarenheter utforska sociala 
aspekter av körverksamhet. Vi ville undersöka vilka faktorer som kan påverka det 
sociala klimatet i en kör, få en förståelse för hur körledare ser på de sociala aspekterna 
samt hur de hanterar problematiska situationer som uppstår. Analysen har gjorts med 
hjälp av begrepp hämtade från ett gruppsykologiskt perspektiv. Studien genomfördes 
genom kvalitativa intervjuer med tre erfarna körledare. Studien har visat att det finns 
faktorer av praktisk art som fikat, körresan eller körhelgen samt placering under 
repetitionen, som påverkar gruppens sammanhållning. Det finns också faktorer som är 
kopplade till gruppmedlemmarna själva, som kön och ålder, vilka har inverkan på de 
inbördes relationerna och stämningen i kören. Slutligen har studien visat på faktorer 
som är kopplade till gruppen, dess sammansättning av individer samt stämmornas 
inbördes identiteter och hierarkier. Studien har visat att konflikter förekommer i 
körarbetet och att körledare hanterar konflikter på olika sätt beroende på typen av 
konflikter. I studien redogörs för ett antal olika konflikter som körledarna berättat om 
och hur körledarna hanterat situationerna, kopplat till teorier om konflikter, 
rollfunktioner och ledarskap.  
 
sökord: gruppsykologi, kör, sammanhållning, socialt klimat, konflikt  
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INLEDNING 
Vårt intresse för den sociala aspekten av körverksamhet har utvecklats genom att vi 
varit aktiva i flera körer där vi lagt märke till komplexiteten i det sociala samspelet 
mellan kördeltagare. Vi har båda upplevt en speciell känsla av tillhörighet då vi 
deltagit i en kör där alla individer är lika viktiga och alla bidrar till körens utveckling. 
Körverksamhet är en av Sveriges största folkrörelser med ca 600 00 utövare och 
engagerar ett stort antal människor över hela landet (Sveriges Körförbund 2013). Det 
finns ett flertal studier som visar att körsång har positiva effekter på socialt 
välbefinnande och livskvalitet. Det kan även fungera som social och rehabiliterande 
verksamhet. Hans Lundgren (1999) skriver: “Sambandet mellan körens sociala 
förmåga och det musikaliska resultatet kan inte nog betonas. Dirigentens betydelse för 
körens sociala liv är därför av avgörande betydelse.” (Lundgren 1999, s. 16). Vi båda 
två anser att en kör med god sammanhållning och trivsel har lättare att producera ett 
gott musikaliskt resultat. Vi har upplevt en brist i vår musiklärarutbildning i fråga om 
hur man som körledare ska hantera de sociala aspekterna av körledning. Vi har 
deltagit i körer där sammanhållningen varit mycket bra och i körer där det sociala 
samspelet fungerat mindre bra. Detta har fått oss att fundera på vilka faktorer som 
påverkar det sociala klimatet i en kör och vilken roll körledaren har i det.  
 
Problemformulering, syfte och frågeställningar 
Lundgren (1999) beskriver kören som ett kollektiv av individer som arbetar 
gemensamt för att nå ett högre mål. Varje individ har ett behov av att känna sig trygg 
och uppskattad. Körledaren har ett stort ansvar för det musikaliska resultatet men 
även för det sociala välbefinnandet i kören. Då det verkar finnas ett samband mellan 
det sociala klimatet och det musikaliska resultatet är vi intresserade av att veta mer 
om vad som kan påverka det sociala klimatet. Mot bakgrund av detta är studiens syfte 
att med utgångspunkt i körledares erfarenheter utforska sociala aspekter av 
körverksamhet. Syftet konkretiseras i följande frågeställningar: 
 

1. Vilka faktorer kan påverka det sociala klimatet i en kör? 
2. Hur hanterar körledare konflikter som uppstår inom kören? 
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TIDIGARE FORSKNING 
Körens sociala liv 
Anne Haugland Balsnes (2009) avhandling visar på olika positiva effekter av körsång 
och liknar kör vid ett forum där sociala grupper inbjuds till demokratiutövning, 
personlig utveckling samt musikaliska upplevelser. Balsnes (2011) sammanfattar 
resultatet från sin avhandling i olika huvudteman, varav ett är socialt samspel. Körens 
sociala aspekter är en viktig del då detta är en regelbunden aktivitet, något som kan 
hjälpa till att strukturera koristernas liv även utanför kören. Kören blir en “fristad” och 
“ett mysigt krypin” från livet utanför (Balsnes 2011). Kören beskrivs som en viktig 
del för att koristerna ska få ett socialt nätverk inte minst om man är nyinflyttad, då 
kören kan fungera som social integration. Medlemskap i kören fungerar även som ett 
omsorgscentrum där koristerna ställer upp för varandra om någon behöver hjälp med 
diverse ting (Balsnes 2011). 
 
Dirigentens roll i det sociala klimatet  
Dirigenten har, framförallt för amatörensembler, en viktig funktion för att ensemblen 
ska utvecklas musikaliskt och socialt (Heiling 2000). Den musikaliska utvecklingen 
sker i det vardagliga repetitionsarbetet och där påverkas relationerna mellan 
ensemblemedlemmarna och därmed också sammanhållningen och gemenskapen. 
Heiling (2000) sammanfattar utifrån sin studie av en brassensemble tre punkter som 
beskriver de viktiga egenskaper som en dirigent bör besitta för att kunna leda sin 
ensemble. Dirigenten bör: 
 

• behärska modernt ledarskap och kunna engagera, entusiasmera, sporra och ge välgrundad 
kritik så att målen nås. Den funktionen kallar jag allmänt ledarskap. 

• vara musikaliskt kunnig, väl förberedd, höra felen och kunna visa hur musikanten ska göra 
istället. Funktionen benämns musikaliskt ledarskap. 

• vara en social ledare som ser till att ingen är utanför, en fadersfigur som det går att snacka 
med. Denna funktion kallas socialt ledarskap (Heiling 2000, s. 121). 
 

Om dirigenten inte fyller alla dessa funktioner krävs det av ensemblen att någon eller 
några av medlemmarna fyller dem. Annars riskerar orkestern att stagnera och dö ut. I 
brassband finns det dock, framförallt i England, en tradition att hyra in en biträdande 
och kompletterande ledare. Brassbandet kan då ha en dirigent som sköter det 
vardagliga repetitionsarbetet och en biträdande dirigent vars funktion är att höja 
bandets prestationer inför en tävling eller större konsert. Deltagarna i en ensemble 
vill, enligt Heiling (2000) ha en körledare med auktoritet som inte ifrågasätts. 
Ensemblen trivs med att ledas av en person som vet bättre ifråga om det musikaliska 
och om en deltagare ifrågasätter ensembleledarens auktoritet upplevs detta ofta 
negativt och störande av de övriga i ensemblen. 
  
Det finns en mängd egenskaper som bra ledare i allmänhet tenderar att ha enligt Björn 
Nilsson (2005). Dessa egenskaper är exempelvis att vara ansvarsfull, socialt 
kompetent, besitta gott självförtroende, lojal, lyhörd, förmögen att anpassa sig, modig 
och tydlig i sin kommunikation.  
 

Att hantera är därmed inte en egenskap man antingen har eller inte har och det är i 
grunden inte en ren personlighetsfråga. Det handlar mer om färdigheter och 
förhållningssätt som man får av främst erfarenheter och reflektion men också av 
kunskaper om teorier som rör grupper. En bra ledare har t.ex. en bred repertoar av 
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handlingsmönster som baserar sig på både erfarenheter och teoretiska kunskaper. 
(Nilsson 2005 s. 104) 

 
Det finns fler egenskaper att nämna men Nilsson (2005) menar att egenskaper för att 
vara en bra ledare och att ha en god förmåga att leda en grupp inte är något medfött, 
utan en kompetens som kan läras genom erfarenhet och reflektion.  
 
Sociala aspekter ur ensembledeltagares perspektiv 
Elizabeth Parker (2010) har gjort en studie om sociala band mellan korister i en 
amerikansk High School Choir (motsvarande gymnasienivå). Hon har intervjuat 
korister och sammanfattat deras tankar kring social sammanhållning. Parker (2010) 
nämner olika faktorer som kan gynna sammanhållningen i en kör, såsom stämrep, 
körresor och den gemenskap som uppstår när man gemensamt arbetar för ett högre 
mål. Hon skriver att man genom att sjunga i kör inte bara kan uppleva en gemenskap 
med individerna i den egna kören utan även med andra personer i andra körer, 
eftersom upplevelsen att sjunga i grupp är liknande oavsett var man befinner sig.  
 

Given these factors, it appears that regular and consistent interaction as well as 
participation in special events, such as trips, contributes substantively to the experience of 
belonging. Results also suggest that the unique combination of regular interaction plus the 
shared act of singing bridges emotional worlds and brings participants together (Parker 
2010 s. 350). 

 
Parker (2010) pekar på körens potential att skapa band över åldersgränserna. Elever i 
kören hon studerat menar att de har skapat starka band till elever i flera årskurser över 
dem, elever som de aldrig skulle kommit i kontakt med annars. Studien ovan är gjord 
med korister som informanter medan vi har valt att göra vår studie utifrån körledares 
perspektiv. Den finns ytterligare forskning utifrån ensemblemedlemmars perspektiv, 
kopplat till de sociala aspekterna av musicerandet. Heiling (2000) intervjuade ett antal 
medlemmar i en brassband och sammanfattade följande sociala argument till 
medlemmarnas deltagande i ensemblen:  
 

• Känslomässig tillfredställelse, vilket syftar på de känslomässiga upplevelser 
som medlemmarna får av att spela i brassband. Det kan vara att ha kul, finna 
inre ro och liknande emotionella upplevelser. 

• Relationer och gemenskap. För deltagarna i studien är sociala relationer och 
gemenskap en viktig anledning till att spela i brassband, utöver den 
musikaliska upplevelsen. De får möjlighet att umgås över relationsgränserna 
och med jämnåriga. Deltagarna menar också att man kan känna sig uppskattad 
och accepterad även om man inte är skicklig på sitt instrument. 

• Personlig utveckling, såsom utveckling av speltekniska färdigheter och 
möjlighet att delta i olika musikaliska evenemang, vilket kan bidra till en 
framgångsupplevelse och ökad självkänsla. 

• Familjetradition. En grupp i studien angav familjemedlemmars medverkan i 
ett brassband och deras inflytande som ett argument för att vara med.  

 
Typiska konflikter i en musikalisk ensemble 
Konflikter och spänningar är en oundviklig del av det sociala klimatet i en kör och är 
enligt Balsnes (2009) nödvändigt för att utveckla en gemenskap. Enligt Kjell 
Bengtsson (1982) är det en del av körens sociala liv och han menar att konflikter leder 
till förnyelse och förändring. 
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I ingen annan grupp äger uttrycket samspel djupare betydelse än i en kör. Den 
mänskliga rösten är instrumentet. Det musikaliska och sociala samspelet väver sig in i 
vartannat ock utgör körens liv, genom konserter och repetitioner, genom kriser, 
förändring och förnyelse (Bengtsson 1982 s. 66). 

 
Konflikter är positivt för en ensemble och det är i konflikterna som utvecklingen mot 
något bättre sker. Heiling (2000) beskriver det sociala klimatet och dess konflikter 
som följande: “Ett sätt att beskriva den sociala gemenskapen i en orkester är att utgå 
från de konflikter som kännetecknar verksamheten.” (Heiling 2000 s. 151) Ett antal 
typiska konflikter som kan uppstå i ett brassband finns diskuterade i Heilings 
avhandling och trots att vårt fokus ligger på körsång väljer vi att redogöra för dessa, 
då de olika formerna av ensemble bär många likheter. Vi har tagit med de som är 
relevanta för vår studie: 
 

• Att öva eller inte öva. I en ensemble som har musikaliska ambitioner spelar 
varje individs eget övande en stor roll för den musikaliska utvecklingen. Om 
en deltagare uppenbart har svårigheter att spela sin stämma leder detta ofta till 
irritation hos de mer skickliga stämkamraterna. Det finns också en viss press 
från stämman att inte sätta sina kamrater i klistret genom att inte kunna sin 
stämma, en press som av vissa kan uppfattas som betungande. 

• Närvaro och frånvaro. För att det musikaliska arbetet ska kunna bedrivas är 
närvaro en självklar förutsättning. Frånvaro innebär att deltagaren missar 
viktigt övningstid och går miste om information som delas av dirigenten. 
Frånvaron accepteras i olika grad beroende på hur skicklig musikern är, men 
även om en individ är skicklig kan det leda till irritation och konflikter om 
närvaroreglerna, normen om vilken mängd frånvaro som accepteras, bryts i 
allt för hög grad. En viss acceptans av frånvaro är dock nödvändigt. 

• Att byta stämma. Inom brassbandet har olika stämmor olika status och när 
dirigenten vill göra omdisponeringar och flytta personer till andra 
stämmor/instrument kan detta leda till konflikter. Att bli flyttad från en 
melodistämma (exempelvis altsaxofon) till en kompstämma (exempelvis horn) 
kan upplevas som en degradering. 

• Småprat. Prat mellan ensembledeltagare under pågående repetition ses som 
störande beteende både för dirigent samt övriga ensembledeltagare och kan 
leda till konflikter. Normen anger att när dirigenten pratar eller när en stämma 
övar ska de övriga tyst lyssna. Småprat kan dock ses som en viktig funktion i 
lärandet och ett uttryck av otillfredsställda sociala behov. Småpratet kan då 
vara ett viktigt “socialt kitt” mellan medlemmarna (Heiling 2000). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 5 

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER OCH 
BEGREPPSDEFINITIONER  
Vi utgår från ett gruppsykologiskt perspektiv i vår analys. Detta innebär att vi 
använder oss av en rad begrepp hämtade ur litteratur om gruppsykologi och applicerar 
dessa på våra resultat. 
 
Gruppen 
Nedan följer en beskrivning av gruppen och dess betydelse för individen. Det följer 
även en sammanfattning av de rollfunktioner som kan beskriva en grupps 
beståndsdelar. 
 
Gruppens behov och mål 
Carin Mathiason (1994) menar att det är livsviktigt för alla människor att leva i grupp 
då det är i grupp vi människor får bekräftelse samt utvecklas. Vi människor är i 
grunden sociala varelser som är beroende av andra människor för att vår egen identitet 
ska ha något att utvecklas med och emot. Nilsson (2005) skriver att: 
 

Människor har ett mycket stort och grundläggande behov av en positiv självbild. De har 
också ett stort behov av tillhörighet, att få vara en del av en större helhet, få tillhöra ett 
nätverk och känna att andra ser dem och räknar med dem. (Nilsson 2005 s. 83) 

 
Att vara behövd och sedd av andra samt att känna tillhörighet ger människan ett 
socialt värde och speglar deras självbild (Nilsson 2005).  
 
Människor förs samman av två grundläggande faktorer: behov och mål (Nilsson 
2005). Det finns grundläggande behov som föda och skydd och det finns sociala och 
psykologiska behov som endast går att fylla i interaktion med andra människor, 
exempelvis tillhörighet, mening med livet och bekräftelse. Nilsson (2005) skriver att 
alla grupper behöver ha åtminstone något gemensamt mål för att inte upplösas. 
Gruppens effektivitet och sammanhållning är beroende av att alla är överens om 
gruppens mål och hur de ska gå tillväga för att nå det eller dem. Det gemensamma 
målet är en stark motivationskraft och ger positiva upplevelser då de uppnås och är ett 
värde som gör det värt besväret att hantera konflikter och samordningsproblematik. 
Det finns också individuella behov som individer i en grupp behöver få tillfredställda, 
och dessa behöver inte stämma helt överens med gruppens mål men de bör överlappa 
varandra tillräckligt mycket för att gruppen ska fungera.  
 
Roller och rollfunktioner 
Hur individer beter sig och förhåller sig i relation till varandra kan förklaras med hjälp 
av teori kring roller och rollfunktioner. Roller uppkommer i varje social grupp och 
upprätthålls inom den (Thornberg 2006). Nilsson (1993) menar att roller är 
föränderliga och talar hellre om rollfunktion. Thornberg (2006 s. 41) refererar till 
Pennington m.fl. (1999) som menar att en roll dels kan vara upplevd, hur personen 
anser att han eller hon själv bör vara, utförd, den roll personen faktiskt visar samt 
förväntad, den roll andra anser personen bör uppvisa. Om en person inte antar den roll 
gruppen förväntar sig eller om en person upplever stor motsättning mellan upplevd 
roll och förväntad roll kan detta resultera i konflikter inom gruppen. Vanligen tar detta 
sig uttryck i att gruppen kräver att rollinnehavaren rättar sig efter gruppens 
förväntningar, eller lämnar rollen.  
 



 

 6 

 
Leif Johansson (2005) beskriver tre olika grundfunktioner för en grupps olika roller: 
 

• Instrumentella rollfunktioner, där rollen syftar till att tillfredsställa 
uppgiftsrelaterade behov. Exempel på sådana roller är organisatören, som 
gärna strukturerar och vill ha tydliga målsättningar för gruppen samt kritikern, 
som på ett sakligt sätt kommenterar det som gruppen gör både positivt och 
negativt. 

• Socioemotionella rollfunktioner, där rollen istället syftar till att gynna 
gruppens sociala och psykiska klimat. Exempel på sådana roller är 
uppmuntraren, som ger beröm och visar tolerans mot de som har annan 
uppfattning om företeelser, samt fikafixaren, som lägger stor vikt på körens 
sociala gemenskap. 

• Självcentrerade rollfunktioner, där det egna jagets behov går före gruppens. 
Denna rollfunktion kan medföra låsningar i gruppens utveckling. Exempel på 
sådana rollfunktioner är kritikern/angriparen som nedvärderar både individer 
och gruppen i stort, den självutnämnde ledaren, som ser sig själv som 
gruppens språkrör men ofta med syftet att få sin egen vilja igenom. Dessa 
roller skuldbeläggs ofta när gruppen upplever det sociala klimatet negativt. 
Vidare menar Johansson (2005) att de självcentrerade rollerna från början är 
instrumentella och socioemotionella. På grund av att personen saknar känsla 
av tillhörighet, kontroll samt närhet blir dessa positiva rolldrag överdrivna och 
personen kan upplevas som störande av gruppen. 

 
Ledarstilar 
Nilsson (2005) beskriver tre olika typer av ledarstilar som har framkommit i stora 
internationella studier. Han menar att dessa tre stilar är generaliserade och att de flesta 
ledare är en blandning av de tre stilarna och växlar mellan dem. 
 

• Eftergiven ledarstil - Den eftergivne ledaren är distanserad från gruppen, 
otydlig i sin roll och har bristande strukturell förmåga. Han eller hon åtgärdar 
inte konflikter och konfronterar inte gruppmedlemmar med negativt beteende. 
En grupp med en sådan ledare blir orolig och reagerar aggressivt på konflikter. 
Mobbning och syndabockstänk är vanligt förekommande i grupper med en 
eftergiven ledare. Gruppens klimat präglas av låg sammanhållning och dåliga 
prestationer både kvantitativt och kvalitativt. Prestationen höjs i ledarens 
frånvaro. 

• Auktoritär ledarstil - Den auktoritäre ledaren bestämmer själv och frågar inte 
medlemmarna om deras åsikter. Han eller hon hävdar sin maktposition, kräver 
lydnad och fäster ingen vikt vid relationerna i gruppen. Ledaren är sällan 
omtyckt och gruppens arbete avstannar i ledarens frånvaro. Uppgifter utförs i 
regel med stor effektivitet men prestationerna är oftare av låg kvalitet. 
Gruppen reagerar ofta aggressivt på konflikter och det förekommer ofta 
syndabockstänk. 

• Grupporienterad ledarstil - Den grupporienterade ledaren är demokratisk och 
diskuterar med medlemmarna i gruppen. Han eller hon strävar efter 
delaktighet och ansvar och söker med gruppens hjälp bästa sättet att nå ett mål 
på. Han eller hon fokuserar på gott klimat, närhet och jämlikhet i gruppen. 
Gruppens prestationer är av lägre kvantitet än i den auktoritärt styrda gruppen 
men av högre kvalitet, gruppen är bättre på att lösa problem och hantera 
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komplexa uppgifter. Gruppen reagerar sällan med aggressivitet och 
utstötningstendenser utan präglas av god anda och hög tillfredställelse med det 
egna arbetet. I ledarens frånvaro syns ingen större skillnad i produktivitet.  

 
En grupporienterad ledare brukar skapa bäst gruppklimat och moral men kan ses som 
svag medan auktoritära ledare ger upphov till större effektivitet men lägre 
engagemang och ansvar bland gruppmedlemmarna. Vilken stil som är bäst beror på 
situationen och de flesta ledare är en blandning av de tre och har en förmåga att 
anpassa sig efter gruppens behov varje given situation (Nilsson 2005). 
 
Konfliktteori  
Definition av konflikt 
Ordet konflikt kan förklaras som krock eller sammanstötning. Det kan röra sig om en 
sammanstötning mellan bland annat åsikter, mål, viljor samt roller. Det är viktigt att 
veta om konfliktens början ligger inom gruppen, utanför gruppen eller hos en enskild 
individ (Nilsson 2005). Konflikter bör ses som en naturlig del av alla sociala grupper 
och som en möjlighet till förändring och utveckling för människorna i gruppen. 
Positiva effekter av konflikter kan också vara öppnare klimat, förbättrade normer och 
klarare mål. Negativa effekter av konflikter kan vara kraftfulla negativa känslor, stress 
samt försämrad kommunikation inom gruppen (Nilsson 2005). Konflikter kan ofta 
härledas till en känsla av konkurrens och rivalitet inom gruppen. Konkurrenskänslan 
kan ha blivit till av en bestämd uppfattning av organisationens struktur, roller samt 
stereotypa uppfattningar (Morgan 1999 i Nilsson 2005 s.161). Det finns ingen 
färdigskriven mall för hur konflikter bör hanteras då varje konfliktsituation är unik. 
Ledaren har ett stort ansvar för att hantera konflikter som uppstår i gruppen. 
Konflikten bör hanteras på ett konstruktivt sätt så att hela situationen klargörs samt 
bör ledaren sträva efter en klar kommunikation mellan de inblandade. Ofta kan det 
vara ett stort krav på att alla konflikter ska lösas. Detta går dessvärre inte varför man 
istället kan se en konflikt som en situation som måste hanteras. Att först och främst 
synliggöra att konflikten existerar är ett viktigt led i denna hantering (Nilsson 2005).  
 
Olika typer av gruppkonflikter  
Konflikter kan finnas på tre olika nivåer, enligt Arne Maltén (1998); individnivå, 
gruppnivå och organisationsnivå. Konflikter på individnivå rör sig om spänningar 
inom en enskild individ, vilket kan bero på motstridiga känslor, behov och plikter. 
Konflikter på gruppnivå innebär konflikter mellan individer, exempelvis oförenliga 
intressen. Konflikter på organisationsnivå uppkommer då system och strukturer i 
organisationen begränsar verksamheten och sätter stopp mellan idé och verklighet. Då 
vår uppsats inriktar sig på kör är vi främst intresserade av konflikter på gruppnivå, 
alltså på ett interpersonellt plan (Maltén 1998) och vi kommer därför inte gå in 
djupare på de andra nivåerna. Konflikter på gruppnivå uppstår på grund av 
oförenligheter mellan människor och det finns ett antal olika typer:  
 

• Pseudokonflikter eller kommunikationskonflikter, som beror på missförstånd 
på grund av bristande information och kommunikation.  

• Sakkonflikter, som kan bero på oenighet gällande hur arbetet ska läggas upp, 
vilka regler som gäller, vad som är tillåtet/otillåtet, vad som är problemet eller 
hur en situation ska beskrivas. 
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• Rollkonflikter, som kan gälla identitet, solidaritet, lojalitet, förväntningar som 
inte uppfylls, vem som ska göra vad, oklara revirgränser, att faktiskt och 
förväntat beteende inte stämmer överens.  

• Intressekonflikter, som uppstår då målen är oförenliga, intressen, 
förväntningar och behov inte stämmer överens, enskilda eller grupper ensidigt 
ser till sina intressen. 

• Värde- och värderingskonflikter, som kan bero på etiska och moraliska 
dilemman, dåligt definierade mål, en kamp mellan kortsiktiga och långsiktiga 
mål, politiska och ideologiska värderingar som inte stämmer överens.  

• Strategikonflikter, som kan gälla val av väg eller medel mot ett aktuellt mål, 
olika krav på effektivitet i förändringsarbete eller bero på skilda synsätt 
gällande innehåll och upplägg gällande fortbildning av personal (Maltén 
1998). 

 
Konflikthantering på interpersonell nivå görs bäst genom att på ett öppet sätt närma 
sig de problem som uppstått. Man måste förutsättningslöst och aktivt lyssnande gripa 
sig an problemen så att oförenligheterna inte cementeras och resulterar i en svårlöst 
konflikt (Maltén 1998). Samverkansmodellen är den konflikthanteringsstrategi som 
visat sig klart effektivast och mest konstruktiv för alla inblandade (Maltén 1998). Den 
innefattar problemlösande samtal, förhandlingar samt medling genom ett 
tredjepartsingripande. Den tredje parten kan vara en person inom eller utom 
organisationen eller gruppen. Medlaren fungerar som en katalysator med uppgift att 
bringa de motstridande parterna närmare en gemensam förståelse och bör inte själv 
föreslå lösningar, dessa bör komma från parterna själva. Ofta sker förhandlingen så att 
parterna först börjar känna på varandras styrka och undersöka motpartens maktmedel. 
Därefter börjar parterna kommunicera mer öppet och söka gemensamma lösningar. I 
detta läge är det viktigt att vara beredd på att både ge och ta (Maltén 1998). 
 
Begreppsdefinitioner  
Socialt klimat 
Nilsson (1993) beskriver socialt klimat i allmänhet som följande: “Det som förenar 
ger ett samspel som i sin tur präglas av vad man brukar kalla ett klimat, anda eller 
atmosfär i gruppen. Det handlar om emotionella relationer, förhållningssätt och 
öppenhet i gruppen- hur medlemmarna överlag trivs och kommer överens” (Nilsson 
1993 s. 12). Hädanefter är det Nilssons definition av gruppklimat som avses när vi 
skriver “socialt klimat”. 
 
Definition av ledarskap 
Ledarskap är nödvändigt för att koordinera gruppens ansträngningar mot gruppens 
mål. Utan ledare är gruppen en samling individer utan samordnande funktioner och 
styrning mot gruppens gemensamma mål (Nilsson 2005). Om en ledare inte fyller de 
funktioner som förväntas av en ledare kommer någon eller några individer ta på sig de 
nödvändiga ledarfunktionerna. Om så inte skulle ske riskerar gruppen att upplösas. 
Nilsson (2005) definierar ledarskap som förmåga att påverka en grupp, ha inflytande 
över dem med deras samtycke och skiljer på formellt ledarskap och informell 
påverkan. En chef är en typisk formell ledare, med en positionell rättighet att påverka 
en grupp. En informell ledare kan ha inflytande på en grupp utan att vara utsedd av 
gruppen eller en organisation. En chef måste kunna anpassa sig efter gruppens behov 
och agera som ledare då det behövs och utöva sin formella makt som chef då det är 
nödvändigt. En chef är utsedd av gruppen eller en organisation, en formell ledare som 
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befinner sig ”över” gruppen och fokuserar på uppgiften. En ledare kan vara 
accepterad av gruppen men inte utsedd, medan en informell ledare rör sig ”med” 
gruppen och har en relation till de övriga (Nilsson 2005). 
 
När vi skriver om våra informanter väljer vi att använda begreppet körledare istället 
för dirigent då vi anser att dirigent signalerar ett fokus på det tekniska och 
musikaliska i körarbetet medan körledare i större utsträckning även inbegriper de 
sociala aspekterna.  
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METOD 
I det här avsnittet redogör vi för tillvägagångssättet för genomförandet av denna 
studie.  
 
Kvalitativa forskningsintervjuer 
Då vi är intresserade av att få en inblick i olika informanters uppfattning om ett 
specifikt fenomen valde vi att genomföra kvalitativa forskningsintervjuer (Patel & 
Davidson 2011). Intervjufrågorna skrevs inledningsvis med en hög grad av 
strukturering, det vill säga att dess inbördes ordning är förutbestämd (Patel & 
Davidson 2011), se bilaga 1. Vi utformade frågorna under fyra övergripande teman: 
Allmänt, Det sociala klimatet, Roller och identiteter samt Konflikter. Vi var dock 
medvetna om att vi eventuellt skulle behöva bryta ordningsföljden om samtalet så 
krävde. Detta behandlas ytterligare under rubriken “Genomförande av intervjuerna” 
nedan. Vi förberedde öppna frågor med en låg grad av standardisering, det vill säga 
öppna frågor med ett visst tolkningsutrymme för informanterna. 
 
Det är av stor vikt att som intervjuare ha en grundläggande insyn och förståelse i 
ämnet man undersöker samt vara bekant med den terminologi som används, då det 
underlättar förståelsen i samtalet (Patel & Davidson 2011). Det kan dock finnas vissa 
nackdelar med att ha en förförståelse i ett ämne, enligt Pål Repstad (2007). Det finns 
därför risk att informanten förutsätter att intervjuaren förstår outtalad information och 
därmed inte ger fullständiga svar. Då vi båda är i slutet av en musiklärarutbildning 
och har erfarenhet av att både leda och sjunga i kör bedömer vi att fördelarna med vår 
förförståelse i ämnet musik och körsång överväger riskerna. 
 
Urval 
Nilsson (2005) beskriver ett gott ledarskap som en färdighet som tillägnas genom 
erfarenhet och reflektion i kombination med teoretiska kunskaper som rör grupper. 
Därmed var vårt främsta kriterium i valet av informanter att det skulle vara körledare 
med gedigen erfarenhet inom yrket. Vi antog att en erfaren körledare har mött ett 
större antal situationer som ställer krav på social kompetens och möjligen har 
reflekterat i större utsträckning än en nyutexaminerad körledare. Vi har därför 
intervjuat tre erfarna körledare som vi i detta arbete kallar Klas, Pia, och Martin. De 
har alla en hög utbildning inom kördirigering och leder sedan länge olika körer på 
både professionell- och amatörnivå. Informanterna valdes ut genom så kallat 
bekvämlighetsurval, vilket innebär att de inte är slumpmässigt utvalda utan har 
plockats genom av vi kände till dem sedan innan eller att vi fått dem rekommenderade 
för oss. 
 
Presentation av informanterna 
Nedan följer en presentation av informanterna vars namn av forskningsetiska skäl är 
fingerade (Vetenskapsrådet 2011). 
 
Informant 1: Klas 
Klas är utbildad till körledare och organist och har arbetat hela sitt yrkesverksamma 
liv inom Svenska Kyrkan. Under sitt yrkesliv har han lett flickkör, ungdomskör, 
blandad vuxenkör och vokalensemble.  
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Informant 2: Pia 
Pia har arbetat som körledare och sångpedagog hela sitt yrkesverksamma liv och lett 
en mängd olika typer av körer, såsom flickkör, blandad kör, manskör, damkör och 
kammarkör.  
 
Informant 3: Martin 
Martin har en utbildning som körpedagog och arbetar som körledare för ett flertal 
körer och även som frilansande musiker. Han leder olika stora körer, på olika nivå och 
i olika åldrar, både blandade körer, manskör och damkör.  
 
Etiska ställningstaganden 
Vetenskapsrådet (2011) har låtit sitt expertråd för etik sammanställa rapporten God 
forskningssed där de formulerar följande krav för genomförandet av en vetenskaplig 
studie.  
 

• Informationskravet, som kräver att vi som forskare informerar om 
undersökningens syfte. 

• Samtyckeskravet, som innebär att deltagare i en studie har rätt att bestämma 
över sitt eget deltagande.  

• Konfidentialitetskravet, som innebär att alla uppgifter om studiens deltagare 
skall behandlas så att obehöriga inte kan få tillträde till dem.  

• Nyttjandekravet, som innebär att information från enskilda individer endast får 
användas för studiens syfte.  

 
För att möta dessa krav har vi delgivit informanterna deras rättigheter och våra 
skyldigheter innan intervjuerna genomfördes. Vi bad om tillstånd att spela in 
intervjuerna på ljudinspelare för senare analys och fick klartecken från samtliga 
informanter. Vi spelade in intervjuerna med tre olika inspelningsapparater för att vara 
säkra på att inte förlora något.  
 
Genomförande av intervjuerna 
Till att börja med utformade vi frågorna med en hög grad av strukturering men insåg 
redan under första intervjun att samtalet skulle flyta på bättre om vi lät det ha en mer 
naturlig följd. Detta bekräftas av Repstad (2007) som skriver om risken med att 
försöka följa sin ordningsföljd i frågorna alltför noga. Om intervjuaren avbryter 
informanten för att följa den förutbestämda ordningen kan det leda till att informanten 
blir osäker och irriterad vilket kan leda till att informanten blir tyst och samtalet 
stannar av; här är det en fördel att vara flexibel. Det är en fördel att låta samtalet följa 
en naturlig gång och tillåta informanten tala fritt, då han/hon då möjligtvis svarar på 
en senare fråga helt självmant (Repstad 2007).  
 
En kvalitativ intervju är ett samtal som skapas gemensamt mellan informant och 
intervjuare och kunskap skapas i samtalet dem emellan, enligt Patel och Davidson 
(2011). Detta tog vi fasta på och använde pappret med intervjufrågorna mest för att 
kontrollera att vi fått svar på de frågor vi hade och för att orientera oss inom de teman 
vi ville beröra. Vi fyllde i med följdfrågor där det kändes naturligt och improviserade 
fram nya när något intressant ämne dök upp. 
 
Vi valde att båda närvara vid samtliga intervjuer men lät ansvaret att föra talan växla 
mellan oss från intervju till intervju. Repstad (2007) nämner att det kan finnas en 
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problematik i att vara två som intervjuar en informant. Detta kan skapa en obalans och 
en känsla av underläge hos informanten, särskilt om känsliga ämnen berörs. Det kan 
finnas fördelar med att vara två intervjuare, exempelvis att den ena kan ha 
huvudansvaret för att samtliga frågor berörs medan den andra kan ansvara för att 
naturliga följdfrågor ställs. En annan fördel som författaren tar upp är att intervjuarna 
kan diskutera med varandra i efterhand för att kontrollera att samma tolkningar av 
informanternas svar har gjorts. Vi valde att vara två då vi bedömde att informanterna i 
egenskap av sin ålder och långa erfarenhet inte skulle uppleva denna underlägsenhet.  
 
Repstad (2007) skriver också om problematik som kan uppstå om den som utför 
studien känner informanten väl sedan innan. Detta kan leda till att forskaren förlorar 
sin akademiska distans och tenderar att välja sida för att undvika att stöta sig med en 
bekant. Emil känner en av informanterna väl och det gav upphov till att vi diskuterade 
huruvida Petter skulle utföra den intervjun på egen hand eller inte. Vi valde att båda 
två vara med på intervjun men att Petter fick huvudansvaret för intervjuns 
genomförande medan Emils funktion mer var att kontrollera så att alla områden och 
frågor berördes. 
 
Bearbetning och kategorisering av data 
Vid transkriberingen av intervjuerna delade vi upp dem mellan oss men de 
transkriberades med samma grad av noggrannhet i fråga om detaljer; ljud som ”mm”, 
”ööh” och liknande togs inte med om de inte tillförde innehållet något. Därefter 
markerade vi med olika färger de svar och meningar som hörde till de olika teman 
som intervjuerna byggde på, till exempel gult för socialt klimat och grått för 
konflikter. Särskilt bra citat markerades med rött. Kategoriseringen hjälper oss som 
genomför studien att förstå och sortera våra resultat på ett övergripande sätt (Repstad 
2007). Vi har använt oss av skriftspråksnormering i presentationen av våra resultat, då 
vi citerar informanternas svar. Detta har vi gjort för att göra vissa meningar mer 
läsvänliga (Kvale & Brinkman 2009). Ord som betonades i tal har markerats med 
kursiv stil.  
 
Den information vi fick ut av informanternas svar och berättelser sammanställdes 
under följande teman: 

• Det sociala klimatet 
• Roller och stämidentiteter 
• Konflikter 

Under dessa teman presenteras svaren från en informant i taget. Då det under andra 
intervjutemat Roller och identiteter kom fram tydliga identitetsskillnader mellan de 
olika stämmorna kallas detta avsnitt framöver för Roller och stämidentiteter.  
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RESULTATPRESENTATION 
Nedan presenteras resultaten av intervjuerna ordnade efter tre övergripande teman: det 
sociala klimatet, roller och stämidentiteter samt konflikter.  
 
Det sociala klimatet 
Klas syn på det sociala klimatet 
Klas menar att sammanhållningen i en kör är viktig för att kunna arbeta effektivt och 
på ett bra sätt. Detta menar han gäller inte bara i kör utan i alla grupper som har en 
gemensam uppgift, vare sig det är trädgårdsröjning eller körsång. Klas pekar på 
musiken som en viktig väg till ett gott socialt klimat. Han menar att med oförtrutet 
arbete med musiken, utan för långa pauser, och fokus på effektiv inlärning lämnas 
inget utrymme för “onödigt tjafs och trams”.  
 

Men jag tror bestämt på att det man ska visa som körledare är att: “Här är vi samlade för 
att göra musik” och då är det det som gäller och ger inte utrymme för en massa annat 
tjafs, varken att folk ska sitta och snattra med varandra eller bråka med varandra utan det 
här är det vi är samlade för. Då kväser man mycket av dumma grejer bara genom att 
göra sitt jobb effektivt, utan för långa pauser, utan det ska [svischande ljud] gå på. Det 
fick jag lära mig av mina mentorer (Klas). 

 
Han hävdar bestämt att om kören tillägnar sig musiken väl och känner att de 
musicerar ihop på ett bra sätt, kommer en god sammanhållning på köpet. En annan 
viktig del i det sociala klimatet är också gruppens sammansättning av individer, enligt 
Klas, och detta påverkar han främst i och med tillsättandet av nya medlemmar. Han 
har intagningsprov till alla sina körer och gör där en bedömning främst av personens 
musikaliska förmåga och utvecklingspotential men också av vederbörandes 
personlighet. Om han känner sig “avigt” bemött av en sökande och uppfattar något 
hos honom/henne som han misstänker kan krocka med de övriga i ensemblen har han 
låtit bli att ta in denne/denna. Detsamma gäller om han har hört av andra att den 
sökande hoppar mellan olika körer och “gör sig omöjliga med dem”. I sådana fall 
låter han också bli att ta in dem. 
 

När jag plockar in folk här i körerna så har jag vid ett antal tillfällen undvikit att ta emot 
någon som jag anar har någonting som kan bli ett socialt problem (Klas).  

 
Klas är dock noga med att poängtera att han inte endast lämnar det därhän när en 
person som söker inte “håller måttet”. Eftersom personen har sökt och uppenbarligen 
vill sjunga i kör är han alltid noga med att ge förslag på alternativa körer som kan 
passa personen bättre. I en stad finns ofta ett antal olika körer på varierande nivå, 
även körer utan intagningsprov. 
 
Klas har haft körmedlemmar som spridit dålig stämning omkring sig och menar att 
det kan vara ett stort problem men han har också haft många korister som sprider god 
stämning vilket också smittar av sig.  
 

Jag har varit utsatt för att ha individer med som jag märkt skapar en trist atmosfär runt 
omkring sig. Det finns ju sådana på samma sätt som dem som bara sprider solsken 
omkring sig. Hur man egentligen skulle kunna skapa det [ett gott socialt klimat] bygger 
ju egentligen i grund och botten på dem individer som är med (Klas). 

 
Klas uppger också att personer med en ljus och trevlig personlighet har en förmåga 
att “trubba av de vassa kanter” som finns hos vissa personer.  
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Klas menar att ålder har en viss påverkan på det sociala klimatet. Unga människor är 
positiva och formbara, menar Klas, och har en livssituation som gör det lättare att 
lägga mycket tid på en kör. Det sker en stor utveckling hos unga människor och det 
går därför att nå mycket långt med en ung kör, om det ges möjlighet att arbeta 
mycket. Stor utveckling menar Klas i sig kan leda till en starkare sammanhållning och 
en känsla av att lyckas.  
 
Den musikaliska nivån en kör befinner sig på har enligt Klas ingen större betydelse 
för hur god sammanhållning det kan vara i kören. Han menar att en amatörkör kan 
känna precis lika god sammanhållning som en professionell kör, men att 
sammanhållningen kan bygga på andra grunder.  
 

Sen tror jag möjligen att sammanhållningen kan ha andra bottnar när man är i en kör där 
man märker att ”Oh, vad vi förmår! Och vilket klangskönt ljud!”. Bara en sådan 
grundläggande sak som att man har en rakryggad hållning och känner ”Vi klarar att hålla 
en tonart, vi hör inte till dem här som sjunker ner, utan vi har en relation till skalans 
toner och intonationen så att vi kan hantera en situation utan att hamna i bakvatten” 
(Klas). 

 
En amatörkör kan känna stolthet och gemenskap över att de klarade av att sjunga ett 
stycke som de trodde låg över deras nivå, medan en kör på högre nivå kan bygga sin 
gemenskap på en stolthet över att tillhöra en kör som lär sig snabbt och intonerar väl. 
 
Klas berättar om ett tillfälle under sin utbildning då han under sin praktik hoppade in 
och ledde en manskör vid en repetition. Kören bestod av en samling äldre herrar i 80-
årsåldern och deras körledare låg på sjukhus. Klas berättar att det låg en dyster 
stämning över kören som han tolkar kom sig av att “gubbarna” kände att livets slut 
började närma sig. Klas arbetade med dem och plockade fram ett stycke av Grieg som 
de inte hade sjungit sedan sin ungdom.  
 

Och jag såg de där gamla gubbarna stod, och de sjöng och de klarade det, och jag såg att 
ett par grät. Och så var det en av gubbarna som plötsligt började ”Åh, åh åååh” och jag 
tänkte ”Nej, nu får han hjärtslag eller något, det blev för mycket för honom”, så jag 
tänkte ”Nu har jag gått för långt”. Men de andra tittade inte på honom utan de verkade 
vara vana vid att det kom något från honom såg jag. Och så plötsligt så brast han ut bara: 
”Ååååhh, vad den är härlig!” och sen gick han vidare och sjöng. [skrattar] (…) Och den 
reaktion det väckte, att de fick sjunga musik som var på en svårighets grad som de 
tänkte: ”Nä, det går aldrig, det klarar inte vi”.  Visst klarade de det med sina 83-åriga 
sinnen. Det gick! (Klas). 

 
Herrarna trodde inte att de skulle klara av det men Klas jobbade på och de kom 
igenom det. Detta gav dem en känsla av triumf, att ha klarat av något som de inte 
trodde om sig själva och de gick därifrån lite ljusare till sinnet. 
 
Pias syn på det sociala klimatet 
Pia tar upp ett antal praktiska aktiviteter som kan gynna det sociala klimatet i en kör. 
Hon pekar på fikat och körresan som två faktorer som har stor betydelse för körens 
sociala utveckling.  
 

Fikat har också stor betydelse. En körledare måste kunna koka kaffe och baka bullar det 
borde man lära sig i körutbildningen! [skrattar] ...även om det tar mycket tid från det 
musikaliska arbetet (Pia). 
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Pia är medveten om att fikat tar tid men anser att det är viktigt för körens 
medlemmar att få sitta ned och prata med varandra. Även körresan har en 
sammansvetsande effekt. 
 

En resa har väldigt stor betydelse, man behöver inte åka så himla långt. Men att man 
sätter sig i en buss gemensamt och åker någonstans, exempelvis en konsert med 
övernattning - det svetsar ihop ett gäng (Pia).  

 
Hon menar att resan inte behöver vara särskilt omfattande för att sammanhållningen 
ska stärkas, utan det räcker att man åker någonstans tillsammans så kan det ge goda 
resultat. 
 
Som exempel på en faktor som kan påverka det sociala klimatet i både negativ och 
positiv riktning nämner Pia placeringen av koristerna. Om en korist sitter så att 
hon/han inte hör sig själv kan detta bidra till att personen sjunger falskt vilket lätt 
resulterar i stor irritation hos koristerna runtomkring. Att då placera koristen längst ut 
på kanten där koristen lättare hör sig själv kan bidra till att åtgärda problemet och 
undvika att irritation uppstår. Vidare ger Pia förslag till att ibland bestämma 
koristernas placering för att få ut den maximala klangkapaciteten hos kören. Det är det 
musikaliska målet som ligger till grund för placeringen här men Pia menar att det ofta 
kan ge en positiv social effekt då koristerna tvingas bekanta sig med någon i kören de 
vanligtvis inte pratar med vilket kan ge en fördjupad sammanhållning i kören.  
 
Stora åldersskillnader kan vara svårt för koristerna själva att hantera då de har olika 
livserfarenheter. I damkör märks detta tydligast där de äldre “präktiga” damerna har 
svårt att hantera de yngres sprallighet. Detta hanterar Pia som följande: 
 

Men nu har de en ledare som inte är förtjust i präktiga personer, därför brukar jag 
vara lite småironisk mot just alla präktiga. Det förtar då lite grann, de kommer inte så 
långt med det (Pia). 

 
Hon använder sig av ett visst mått ironi mot personer som hon upplever beter sig lite 
“präktigt”. Detta menar hon fungerar och stävjar deras beteende något. 
 
Gruppens storlek påverkar också det sociala klimatet då det av naturliga skäl är lättare 
att lära känna sina medkorister i en mindre kör jämfört med i en stor. Vidare är Pia 
övertygad om att det finns ett samband mellan det sociala klimatet i en kör och dess 
förutsättningar att nå musikaliska kvaliteter. 
 

Jag tror att i den ”outputen” man har mot publiken så blir det bättre om man har en 
gemensam känsla och tanke. Man kan ju ha en gemensam musikalisk tanke utan att älska 
varandra, om en ledare hjälpt dem att få den gemensamma tanken. Men jag tycker att i 
mina körer blir det bättre när jag märker att de är vänner med varandra (Pia). 

 
Hon säger att man kan ha ett gemensamt musikaliskt uttryck utan att vara vänner, om 
körledare lyckats styra koristernas tanke i samma riktning. Detta menar hon inte 
nödvändigtvis behöver vara sammankopplat med deras inbördes relationer, men hon 
upplever att det blir bättre när koristerna är vänner. 
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Pia uttrycker att hennes körledarutbildning saknade undervisning om de sociala 
aspekterna av körverksamhet, såsom konflikthantering. Hon menar att hennes 
utbildning endast fokuserade på det praktiska och musikaliska arbetet. 
 
Martins syn på det sociala klimatet 
Martin säger att det sociala klimatet i en kör har stor betydelse för det musikaliska 
resultatet. Han menar att om det råder en god stämning i en kör så sjunger den bättre, 
framförallt gällande amatörkörer.  
 

… för att jag upplever det som att amatörer, alltså vanligt folk, har en väldig spännvidd 
mellan högsta och lägsta nivå, kanske större än vad professionella körer har. Vi 
[professionella körer] kan sjunga och göra det hyfsat även om vi mår lite halvtaskigt 
men det kan inte de. Det går inte! Om inte de mår bra då faller det. De får inte rösten att 
fungera. Det är så otroligt förknippat med hur de mår (Martin).  

 
Han menar att skillnaden mellan högsta och lägsta musikaliska prestationsnivå är 
större i en amatörkör än i en mer professionell och att hur väl kören presterar påverkas 
direkt av hur den mår socialt. En professionell kör är mer jämn. 
 
Martin lyfter fram fikapauser, körresor och körhelger som viktiga faktorer i 
upprättandet av en god sammanhållning och trivsel i en kör. Under körhelger får 
koristerna möjlighet att också umgås och prata med varandra då de inte enbart 
sjunger. I en damkör han leder har fikapausen spelat en avgörande roll för det sociala 
klimatet. 
 

I en av damkörerna hade jag tidigare bara repetition i 1,5 timmar sedan slut, men sedan 
vi införde fikapaus så hände det väldigt mycket. Det blev en otrolig skillnad, från att ha 
varit en liten tystlåten kör där man kommer och sätter sig på sin plats, sjunger och sen 
går man hem, så började det istället myllras och pratas och man knyter kontakter och 
börjar känna samhörighet. Det var en jätteviktig bit. Jag tror aldrig kören varit där den är 
idag om vi inte inlett det här med fikapausen (Martin). 

 
I exemplet ovan förändrade införandet av fikapaus hela det sociala klimatet i kören, 
och var en viktig del i utvecklingen av kören. Martin menar att kören aldrig skulle 
kommit så långt som den har kommit utan fikapausen. Vidare berättar Martin att det 
är viktigt att man har en gemensam aktivitet efter en konsert, exempelvis att man går 
ut och äter tillsammans för att dels kunna prata om konserten men också för att få 
möjlighet att prata om allt annat möjligt.  
 
Martin har flera stora körer, vissa på över hundra korister och nämner gruppens 
storlek som en påverkande faktor för körens möjlighet till att lära känna varandra. 
Han ser dock inte de rådande grupperingar, som är vanligt förekommande i stora 
körer, som enbart ett problem. 
 

I de största grupperna är det väl lite nödvändigt ont… grupperingar kanske alltid måste 
finnas mer eller mindre men det kan ju vara till skada om det blir väldigt fasta grupper 
(Martin). 

 
Det är när grupperingarna i en kör blir för starka som det kan bli problem enligt 
Martin. Han tar upp ett exempel med altstämman i en kör som hade en enorm 
sammanhållning. De umgicks mycket även utanför kören och det var sällan någon i 
altstämman som slutade i kören. Det som kan vara negativt med en sådan stark 



 

 17

sammanhållning kan vara att det är svårt för andra att komma in i gemenskapen. Det 
kan lätt bildas små öar inom en stor kör, menar Martin.  
 
På frågan om koristernas ålder i relation till dess sociala klimat säger Martin att han 
upplever det “lugnare” i en kör med äldre människor. Det sociala samspelet med unga 
människor är mer av en “berg- och dalbana” enligt Martin. Yngre korister i 
studentålder flyttar ofta efter avslutade studier, vilket kan försvåra körens möjlighet 
till djupare sammanhållning. För pensionärer fyller kören en viktig social funktion 
som en regelbunden aktivitet där de får träffa andra människor. 
 

... de har ju inget arbetsliv eftersom de är pensionärer då, men många uttrycker att det 
blir en start på veckan. Istället för att gå till jobbet så går man till kören på måndag 
morgon och gör någonting för sin egen skull (Martin). 

 
Eftersom pensionärer ofta inte har ett arbete som ger kontur åt deras vecka kan kören 
bli en oerhört viktig social bit i deras liv, menar Martin. 
 
Roller och stämidentiteter 
Klas erfarenheter av roller och stämidentiteter 
Klas menar att de roller och identiteter som dyker upp bland korister i en kör syns 
tydligast då dirigenten är en lite “vek” ledare. Han menar inte att man som körledare 
måste vara hård, men det bör vara tydligt vem som är ledaren för att arbetet ska löpa 
smidigt.  
 

Det ska bara vara självklart, ”Du är den som bestämmer och vi utför det så här för vi 
litar på att du vill oss väl” (Klas).  

 
Klas menar att om körledaren är svag i sin position och låter kören bestämma över 
sådant som egentligen är körledarens sak att bestämma så “poppar det upp” allehanda 
sub-ledare. Hans upplevelse är dock att det främst gäller i damstämmorna i en blandad 
kör. 
 

Int 2:  Då undrar vi om du har lagt märke till några typiska identiteter som kan 
finnas i en kör? 
Klas:  Ja, många. Dom märks bäst har jag märkt om man kommer till körer där det är 
en lite undfallande körledare (Klas). 

 
Klas har också märkt att då det dyker upp en informell ledare i sopranstämman så 
väljer hon oftast platsen längst ut på kanten.  
 

... lite intressant kan vara att jag vid många tillfällen har märkt att den sopran som sitter 
längst ut i förstasopranstämman är ofta den som är ledarinna (Klas). 

 
Klas har uppfattat ett tydligt mönster, främst i amatörkörer, vad gäller identiteten som 
sopran. Det anses bland damerna finare att sjunga sopran än att sjunga alt, som 
betraktas som kvinnor med begränsad förmåga att sjunga högt i tonhöjd. Detta 
hierarkiska synsätt är väldigt tydligt inom damstämmorna, enligt Klas, men han har 
inte upplevt att samma prestige råder mellan herrstämmorna. Han menar att herrar 
inte tycks värdera den ena stämman som bättre än den andra. Synen på en stämma 
som överlägsen någon annan menar Klas försvinner ju längre i den musikaliska 
utvecklingen kören kommer. 
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Den åsikten finns ju inte bland dem som är hunna längre på banan utan där vet man att 
alt är ett röstläge och det är underbart. Vilken tur att vi har ljusa och mörka röster både 
bland damer och herrar. Det är det som ger klangen (Klas).  

 
Klas nämner också en soprantyp som han kallar “melodisjungare”. Dessa fäster stor 
vikt och stolthet i att sjunga sopran och skulle bli djupt kränkta om de flyttades ned 
till altstämman. Att han kallar dem “melodisjungare” beror på att de egentligen inte är 
förmögna att sjunga en understämma. 
 

Jag också haft flera personer som jag brukar benämna ”melodisjungare”. De är inte 
sopraner men de har alltid suttit i sopranstämman för de kan inte sjunga annat än 
melodin, utan ska de sjunga en stämma mitt i så är de borta och väck och hittar inte rätt. 
Men man hör på deras röstklang att ”du är egentligen inte sopran, men sitter och 
försöker att ta sig upp” (Klas). 

 
När han behövt flytta ned någon från sopranstämman till altstämman har det hänt vid 
olika tillfällen att koristen blivit så kränkt att hon slutat i kören.  
 

Int 1:  Har du varit tvungen att flytta ned någon från sopranen till alt, där förflyttningen  
lett till problem? 
Klas:   Ja, det har inneburit avslutad körnärvaro. 
Int 1:   Jaså? 
Klas:   Ja, och en sopran som vägrade flytta ned för det är en sån degradering att sjunga 
alt. 
Int 2:   Det är alltså en sådan stolthet att vara sopran..? 
Klas:   Ja, ja, sopran är fint (Klas).  

 
Klas har inte märkt att det skulle finnas finare stämlägen inom herrstämmorna utan 
menar att nämnda reaktioner förekommer bland damerna, framförallt bland sopraner.  
 
Pias erfarenheter av roller och stämidentiteter 
Pia menar att det i alla körer oavsett musikalisk eller social nivå finns en korist, 
vanligtvis kvinna, som tar på sig rollen som “körpolis”. Under repetitionen 
kommenterar körpolisen då kören exempelvis inte håller ut en ton tillräckligt länge 
eller ställer en fråga om något som körledaren redan informerat om.  
 
Pia nämner en manskör hon regelbundet hade workshops med för ett antal år sedan. I 
denna kör hade alla korister en särskild specialuppgift. Det kunde exempelvis vara 
ansvar för flugorna de skulle ha runt halsen, att ställa fram stolar samt ansvar för 
kostymerna. Att alla var delaktiga i körens arbete skapade en god sammanhållning i 
denna kör. Om någon av männen blev änkeman eller hade ekonomiska problem fanns 
de andra där och stöttade och hjälpte till. Hon betonar att det främst är i manskör som 
detta sker.  
 
Pia uttrycker spontant att sopraner är den besvärligaste stämman att ha och göra med 
då de tenderar att känna sig lite viktiga. Sopraner har visserligen ett stort ansvar då 
hon menar att “kören inte blir bättre än sin sopranstämma” då de andra stämmorna är 
beroende av en tydlig och klar melodistämma för att själva kunna fylla ut med 
musikaliska kvaliteter. Detta kan dock medföra att sopraner (åtminstone själva) anses 
ha körens viktigaste funktion, jämfört med de andra stämmorna.  
 
Vidare nämner Pia tydliga skillnader i personlighet mellan de tre andra stämmorna. 
Hon har upplevt att basar och altar ofta är prestigelösa på ett positivt sätt och att de 
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har en allmän inställning att “ nu sjunger vi och nu hjälps vi åt”. Tenorer får ofta en 
väldigt god sammanhållning fortsätter Pia. Tenorstämman är ofta fysiskt påfrestande 
liksom sopranstämman då båda ligger i ett högt tonläge, men tar sig enligt Pia inte 
uttryck i konkurrens som hos sopranerna utan snarare som följer:  
 

Tenorer måste hålla ihop om de ska orka sjunga exempelvis hela Händels Messias eller 
Matteuspassionen där det ligger högt som sjutton och det är hur mycket som helst och tar 
aldrig slut. Man måste ju ha kraft och då måste man hjälpas åt (Pia).   

 
Hon menar att det råder en viss hierarki och ett prestigetänk bland sopraner, till 
skillnad från i de andra stämmorna. Hon berättar att den sopran som är högst i rang 
oftast sätter längst ut på raden för att kunna hålla uppsikt över de andra och 
kommentera om någon inte sköter sig. 
 
Martins erfarenheter av roller och stämidentiteter 
Martins syn på roller som dyker upp i hans körer är att de mer är av funktionellt slag 
där korister tar sig eller fördelar olika ansvarsuppgifter mellan sig vilket medför 
positiva effekter. Han berättar om en körresa som en kör han leder gjorde: 
 

En person tog på sig rollen som kökschef och delade ut tjugofem olika punkter som 
samtliga tjugofem i kören fick välja en av punkterna. Någon fick ta med sig toapapper, 
kaffe, några bakar pajer, andra fixar fikabröd. Alla fick göra sin lilla del. Denna helg 
blev en samarbetsövning där man inte blev serverad någonting utan man fick hjälpas åt 
med allting och det blev väldigt positivt (Martin). 

 
Att korister får ha en praktisk funktion menar Martin är positivt för att känna sig 
behövd och bekräftad. Martin nämner också att flera av körerna han leder har en 
styrelse med ordförande och andra poster och att denna utdelar ansvarsområden bland 
koristerna. Martin berättar om en manskör där alla i kören har en egen funktion att 
fylla, exempelvis fondbärare eller ordningsman. Det finns en musikalisk och en som 
Martin benämner ”omusikalisk” ledare i varje stämma; den musikaliska stämledaren 
sköter stämrep och liknande och den omusikaliske ledaren för närvaro och ser till att 
ingen korist blir bortglömd.  
 

Den musikaliska håller i stämrepetitionen och den omusikaliske har hand om närvaro 
och ringer ibland. Det har de varit duktiga på i manskören. Jag tror det är viktigt att alla 
känner att det märks om man inte är där och att det betyder något (Martin).  

 
Om en korist i en stämma är borta mycket ringer den “omusikaliske” ledaren och 
frågar hur det står till och kollar ifall allt är bra. Detta menar Martin är en väldigt 
positiv funktion som får koristerna att känna sig behövda och nyttiga för kören. 
 
När vi frågar om identiteter kopplade till stämmor svarar han att det typiska med 
tenorer och sopraner är att de generellt är lite mer alerta till sinnet än basar och altar.  
 

Jag tror att skillnaderna i röstläge gör att det blir lite olika aktivitetsnivå och att det kan 
avspegla sig i sättet att vara. Att sjunga första tenor eller första sopran är ju fysiskt mer 
krävande än att sjunga andra alt eller andra bas. Det kräver en större anspänning att 
svinga sig upp och det tycker jag märks i kören att tenorerna är mer alerta än basarna! 
(Martin) 
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Hans teori till varför det är så handlar om skillnaderna i röstläge; högt röstläge med 
högre anspänning kräver större vakenhet, medan lägre toner kräver avslappning vilket 
han tror påverkar även sinnet. 
 
Martin uppger att han även ser vissa skillnader mellan män och kvinnors beteende i 
kör: 
 

Jag tror det finns en tradition bland män där organisation är tydligt o grundläggande, och 
det är ingen som tar illa vid sig att ex. en i manskören står o pekar här ska du stå o där 
ska du stå osv… Det är inga problem. Jag upplever att det är känsligare i kvinnliga 
sammanhang... Den mer militäriska ordningen accepteras och fungerar väldigt bra i 
manskörer, medan det inte tenderar lika bra i en damkör (Martin).  

 
Däremot menar Martin att det i damkörer blir starkare personliga band mellan 
koristerna. De träffas ofta utanför körverksamheten och når därmed en intimare 
gemenskap jämfört med männen.  
 
Konflikter 
Klas erfarenheter av konflikter 
På ämnet konflikter säger Klas att det aldrig går att förutsäga vilka konflikter som kan 
uppstå; alla individer och situationer är unika och alla tänkbara konflikter kan uppstå. 
Han upplever en viss skillnad i konflikter beroende på vilken ålder kördeltagarna har, 
och menar att äldre korister tenderar att skapa konflikter av mer banala ämnen än 
unga människor. Han berättar ett minne från ett tillfälle då han var ny ledare i en kör. 
Han bad en person förbereda kaffet inför pausen och en annan person, som såg det 
som sin uppgift, blev så kränkt att hon slutade komma till repetitionerna under en tid.  
 

Och den som då skulle kokat kaffe blev så rasande på detta så hon slutade kören... så 
mycket trampade jag på tårna för att jag bad någon annan om hjälp (Klas). 

 
Klas själv menar att han aldrig tidigare hade kunnat komma på tanken att detta kunde 
vara så viktigt för somliga och att han lärt sig att det är bättre att fråga mer öppet om 
hjälp än att specificera ett visst uppdrag till en bestämd person.   
 
Klas berättar om ett minne från sin utbildning när han varit ute på praktik och stötte 
på en så kallad “sub-ledare” i kören han skulle leda. Den nämnda kören leddes av en 
lite vek körledare och det satt en kvinna i altstämma som hade tagit på sig ansvaret 
som informell körledare. Klas beskriver hur hon satt rak i ryggen, med skarp blick och 
slängde ogillande ögonkast omkring sig när någon i kören sjöng fel och koristerna 
runtomkring henne satt och såg obekväma ut. Kvinnan kommenterade sina 
medkoristers prestationer, varvid Klas konfronterade henne och visade att han var 
ledaren: 
 

Int 2: Vad sa du till henne? 
Klas: Det kommer jag inte ihåg, jag bara minns att jag sa: ”Nej, jag vill ha tystnad i 
kören när jag undervisar.” Och jag stoppade henne... och jag sa då till henne att ”Jag vill 
inte ha några kommentarer här utan jag vill ha tystnad medan jag undervisar, att ni 
koncentrerar er på mig.” Då såg jag hur de som satt runtomkring sprack upp i stort 
leende med ett ljus i sin blick. Och hon blev mörk i ansiktet för hon var inte van vid att 
någon stod och mästrade henne (Klas). 
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Efter repetitionen berättar Klas att kvinnan stormade ut ur salen medan korister kom 
fram till honom och tackade för hans insats. Klas menar att de var tydligt tacksamma 
för att han visat sig som ledaren. 
 
En känslig situation som kan uppstå är om man som körledare blir tvungen att be en 
korist sluta på grund av att han/hon inte håller måttet och inte visar på någon 
utvecklingspotential. Detta kan bli ytterst jobbiga situationer och är något som Klas 
helst aldrig vill uppleva igen. 
 

Jag har… om jag säger liksom direkt avskedat, det har jag bara gjort med en person och 
det var inget trevligt så det vill jag inte uppleva igen. Just efter det så tänkte jag: ”Näe, 
jag måste ha inträdesprov” (Klas). 

 
Klas berättar om när han tog över en befintlig kör som inte hade 
intagningsprov, där just en sådan situation uppstått. I kören började en person 
som överhuvudtaget inte kunde sjunga, vilket ledde till oroligheter och 
irritation i kören samt försämrat musikaliskt resultat. Klas ordnade med 
personlig röstträning en halvtimme före varje repetition under en termin utan 
resultat och var tvungen att be koristen att sluta. Kören framförde efter detta sitt 
tack för att han tagit tag i situationen och önskade att han skulle införa 
intagningsprov från och med då.  
 
Pias erfarenheter av konflikter 
Pia berättar om en särdeles svår konflikt som uppstått i en av hennes körer. Det 
som hände var att ett kärlekspar i kören bröt upp. Killen hittade en ny tjej i en 
annan stämma vilken ledde till att stora delar av kören delades i två läger. Detta 
blev en svårt infekterad konflikt som påverkade hela körens stämning under en 
lång tid, vilket medförde att även sången påverkades. Hon säger att “det knöt 
sig i halsen på dem”. Pia erbjöd dem inblandade möjligheten att få prata ut hos 
henne, vilket många gjorde. Hon gav dock inga goda råd utan höll sig utanför 
därför att hon ansåg att konflikten låg utanför körens angelägenheter trots att 
den påverkade det indirekt. Konflikten fick sin upplösning först efter ett antal 
månader när båda parterna hade hittat en ny partner. Pia menar att 
kärleksrelaterade konflikter inte är något ovanligt. 
 

Det har hänt att man blir förälskad i någon annan, det är farligt med kör så till vida. 
Det handlar ju om känslor så mycket när man sjunger. Det är så mycket texter som är 
så speciella och så där. På så sätt kan ju resorna vara ”farliga” eftersom man kommer 
närmre varandra då. Det som kan vara bra för kören kan ju också resultera i 
konflikter (Pia). 

 
Pia berättar att hon vid ett annat tillfälle behövt avskeda en korist och först 
idag, efter cirka tjugo år har kvinnan i fråga börjat kunna möta hennes blick när 
de träffar på varandra. Personen ifråga kom med i kören genom lovord från en 
redan deltagande korist och Pia bedömde att hon därmed inte behövde 
provlyssna på henne innan hon fick komma med i kören. Kvinnan hade mycket 
svårt att sjunga med andra då hon ständigt letade efter tonerna och tyvärr 
verkade ingen vidare utveckling ske heller. Efter en konsert sökte en upprörd 
delegation från kören upp Pia och sade att det inte fungerade att ha med 
kvinnan ifråga. Pia anordnade ett möte med kvinnan och sa att hon hade en fin 
röst men tyvärr inte uppnådde tillräcklig nivå då körens stycken var för svåra. 
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Pia hänvisade till andra körer hon kunde gå med i. Kvinnan tog mycket illa vid 
sig och Pia säger att denna konflikt resulterat i en rädsla för att avskeda en 
korist och hon har därför efter detta, liksom Klas aldrig avskedat en korist mer 
än en gång utan försöker alltid att lyssna först innan hon tar in någon. I en kör 
hon leder har styrelsen infört provtermin för att se om en ny korist fungerar i 
kören, både socialt och musikaliskt. 
 
Pia berättar att dessa tydliga konflikter är en sak, men ibland märker man att 
koristerna “är någon helt annanstans” utan att man vet riktigt vad det beror på. 
Pia menar då att starten på körövningen som exempelvis intonationsövningar 
kan samla ihop en orolig kör. Pia reflekterar som följande: 
 

Alla har ju sina olika liv bredvid som påverkar naturligtvis. Man kanske är 
jättestressad för något otrevligt med jobbet, någon ligger i skilsmässa, någon 
har ett barn som är jättesjukt, det är jättemycket saker som människor har hela 
tiden. Där anser jag att det man gör i början av repetitionen -tonbildningen är en 
väldigt viktig del att samla ihop människor till en gemensam aktivitet… Rösten 
är ju ett uttryck för hur man känner sig (Pia).  

 
Pia menar med detta att man aldrig kan veta vad människor tänker eller bär på 
när de kommer till körrepetitionen. Hon ger ett exempel med en kvinna som 
sjöng falskt under flera repetitioner. Koristerna runtomkring upplevde detta 
oerhört störande och några samlade sig till en “delegation” och bad Pia att göra 
något åt saken. Kvinnan ifråga kom vid ett tillfälle, innan Pia hunnit prata med 
henne, och berättade att hon led av stora smärtor från en whiplash-skada. Pia 
tror att hennes smärta kan ha varit det som orsakade kvinnans falsksång, vilket 
hindrade Pias samvete från att säga någonting om hennes sång. 
 
Martins erfarenheter av konflikter 
Martin upplever att konflikthantering är en svår fråga som kräver stor 
fingertoppskänsla hos honom som körledare. Han berättar om en situation som 
uppstod när en person i altstämman i en av hans körer med sitt beteende gav upphov 
till att tjejer runtomkring henne slutade kören. Personen ifråga hängde inte med 
varken i musiken eller socialt och ställde konstant frågor om saker som Martin redan 
hade gått igenom. Till slut var han tvungen att agera för att inte förlora fler korister: 
 

Martin: Så efter en lång vånda tog jag tag i saken efter en konsert, ringde upp sa det 
här fungerar inte. Du får gärna vara med i en annan kör men det fungerar inte här. 
Hon hade också en rösttyp som stack igenom. 
Int 2: Hur mottog hon det då? 
Martin: Inte alls bra. Hon blev kränkt. Jag gjorde mitt bästa… säga positiva saker jag 
kom på men hon tog det inte alls bra (Martin). 

 
Martin pekar på betydelsen av att kunna hantera situationer som denna väl och säger 
att det är svårt men nödvändigt att ta tag i sådana situationer när de uppstår, för hela 
körens väl. 
 

Det handlar ju om personkemi. Kanske hade det fungerat åtminstone bättre, med en 
annan körledare än mig, det vet jag inte. Musikaliskt funkade det inte, det gick ju inte. 
Men det sociala vet jag inte om någon annan hade tacklat bättre än vad jag gjorde. Men 
det här var enda sättet att lösa detta och för kören blev det väldigt bra (Martin). 
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Resultatet av konflikten med personen Martin var tvungen att avskeda, menar han var 
endast positivt för kören. Det är svårt att göra det på ett bra sätt utan att personen får 
sin självkänsla alltför skadad. 
 
Martin berättar om en annan speciell situation som uppstod, när en manskör han hade 
skulle göra en samarbetskonsert tillsammans med en av damkörerna han har. Då var 
det en man i manskören som vägrade delta i repetitionsarbetet och på konserten 
därför att han ansåg att sång i blandad kör var en annan “konstart” än manskörssång 
och att han bestämt var manskörssångare. Strax efter konserten skulle det göras en 
cd-inspelning med musiken från konserten, vilken mannen ifråga ändå ville medverka 
på. Då han inte varit med på några repetitioner valde Martin att låta honom veta att 
han inte kunde vara med på cd-inspelningen, vilket ledde till stor dramatik. Resultatet 
av denna konflikt ledde dock till en allmän förbättring av stämningen i kören, enligt 
Martin. 
 

Då tog det hus i helsike! Han slutade i kören med buller o bång. Det var en konflikt som 
varit, men denna konflikt var snarare till fördel för kören. De sociala bitarna är otroligt 
viktiga och det är en delikat uppgift att hålla i trådarna o få ihop det (Martin).  

 
Martin uppger dessutom att personen ifråga hade en röst som “gick igenom rejält”, det 
vill säga han hade en röst som stack ut i negativ bemärkelse, musikaliskt sett. Det var 
en bidragande orsak till att Martin vägrade låta mannen vara med på CD-
inspelningen. 
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RESULTATANALYS  
Nedan följer en analys av resultaten i relation till vår frågeställning. Vi sammanfattar 
de faktorer som kan påverka det sociala klimatet i en kör och jämför de olika 
informanternas svar. Vi sammanfattar de konflikter som körledarna berättat om och 
analyserar deras hanterande av dessa konflikter utifrån våra teoretiska utgångspunkter.  
 
Faktorer som påverkar det sociala klimatet 
Kön 
Alla tre informanter uppger en viss skillnad mellan kvinnor och män i beteende, 
generellt sett. Martin uppger att det är mer spänningar i en damkör än i blandad kör 
eller manskör. Han menar också att män har lättare att ta order från en annan korist än 
vad kvinnor har, både i blandad kör och i manskör. Han säger också att damer 
tenderar att knyta intimare relationer tillsammans än män, de träffas på fritiden och 
pratar om livet. Både Klas och Pia nämner att det ofta råder en rangordning bland 
damer i kör och att det kan utvecklas ett mått av konkurrens mellan individer. Pia 
menar också att det uppstår mer “tjafs” i damkörer än i blandade körer eller manskör 
och de “körpoliser” brukar finns i en kör är enligt henne oftast kvinnor.  
 
Ålder 
Samtliga informanter tar upp åldersrelaterade faktorer som kan försvåra körens 
sociala klimat. Klas menar att konflikter uppstår i alla körer oavsett vilken ålder de 
befinner sig i, men upplever att äldre människor gör konflikter av “struntsaker”. Som 
exempel tog han kvinnan som tog illa vid sig när han bad någon annan att sätta på 
kaffe. Detta härleder vi till de individuella mål som Nilsson (2005) skriver om. Det är 
möjligt att äldre människor, i större utsträckning än yngre, släpper fokus på gruppens 
mål, musiken, och lägger större vikt vid sina egna individuella mål och behov. 
Kvinnan som var en självutnämnd kaffekokare upplevde kanske situationen som ett 
intrång på hennes revir, hennes mening i kören som ansvarig för kaffet. Klas pekar 
också på skillnader mellan människors utvecklingspotential kopplat till ålder. Han 
menar att ungdomar är mer formbara, anpassningsbara, gör snabbare framsteg och har 
lättare att lägga mycket tid på kören. Detta har en viss effekt på det sociala klimatet då 
gruppens utveckling kan ge upphov till större sammanhållning. Pia menar att stora 
åldersskillnader kan vara svårt för koristerna att hantera då detta innebär olika 
livserfarenheter. I damkör har hon särskilt noterat att de äldre damerna tenderar att ha 
kort tålamod med unga människors “sprallighet”. Martin upplever att det är lite 
lugnare med äldre korister. Han upplever unga koristers sociala samspel som lite 
stormigare, mer av en “berg- och dalbana”. Han menar också att korister i 
studentåldrar ofta bara är med under tiden de studerar vilket skapar en snabbare 
omsättning av korister vilket kan försvåra möjligheten till en djupare sammanhållning 
i kören. 
 
Musiken och musikalisk nivå 
Klas framhåller att musiken är körverksamhetens främsta mål, och att målmedvetet 
arbete med den ger en god sammanhållning på köpet. Han menar att om kören 
kontinuerligt utmanas och känner att de kommer framåt i musiken medför det en 
naturlig konfliktlöshet. Detta kan bekräftas av Nilsson (2005) som skriver att en 
grupps två grundläggande syften är att tillfredsställa gruppens behov och att uppnå 
gruppens mål. Effektivt arbete mot målen på det sätt som Klas beskriver är en viktig 
faktor för att gruppen ska känna gemenskap och samordnad inriktning, och 
uppfyllelse av gruppens mål och behov ger upphov till tillfredställelse (Nilsson 2005). 
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Klas menar att en kör på amatörnivå kan ha minst lika bra sammanhållning som en 
professionell kör, men att sammanhållningen vilar på andra grunder. Martin beskriver 
förhållandet mellan sammanhållning och musikaliska prestationer som en positiv 
spiral där en stabil grupp, där folk stannar kvar är lättare att bygga och utveckla 
musikaliskt. Utvecklingen i sig ger upphov till en starkare sammanhållning i gruppen 
vilket gör att folk trivs och stannar kvar. Martin säger också att skillnaden mellan en 
amatörkörs högsta och lägsta musikaliska nivå är större än hos en professionell kör 
som presterar mer jämnt; amatörkörens prestationer påverkas starkt av stämningen i 
kören.  
 
Aktiviteter utanför det ordinarie repetitionsarbetet 
Både Pia och Martin ser körresor som en möjlighet till fördjupad sammanhållning i 
körer. Resan behöver enligt Pia inte vara så långt bort, det kan vara själva resan i sig 
som svetsar ihop kören, bara i det att man befinner sig på en annan plats tillsammans. 
Martin ser även att körhelger inbjuder till att lära känna varandra bättre då de under 
dessa helger inte bara sjunger utan också får tid till att prata. Fikat ser Pia som en 
viktig del för körens sociala utveckling, även om detta kan ta tid från repeterandet. 
Martin berättar att införandet av fikapaus i en av hans damkör tydligt resulterat i en 
djupare känsla av samhörighet och stor utveckling av kören. Från att ha varit en 
tystlåten kör blev den efter införandet av fikapausen en kör där det pratades och 
skapades relationer. Klas skiljer sig från de andra informanternas syn på fikat och 
menar att effektivt arbete med musiken och korta fikapauser håller körens fokus 
samlat och leder till en konfliktlöshet, och man slipper “en massa tjafs”.  
 
Gruppens sammansättning 
Klas menar att gruppens sammansättning är av stor vikt för hur det sociala samspelet 
yttrar sig. Därför har han numera inga körer utan intagningsprov för nya medlemmar, 
prov där han gör en bedömning av såväl utvecklingspotential, musikalitet och 
personlighet. Han är intresserad av att varje medlem i sina körer ska sjunga bra och 
fungera att umgås med. Även Pia betonar vikten av att först lyssna på en korist innan 
inträde för att slippa tvingas be honom/henne att sluta på grund av att dennes/dennas 
musikaliska nivå inte räcker till. Pia och Martin ser gruppens storlek som ytterligare 
en faktor som påverkar det sociala klimatet. Det är av praktiska skäl svårare att lära 
känna sina medkorister i en stor kör. Martin menar att grupperingar kanske alltid 
måste finnas i stora körer men att det kan vara negativt om de blir för fasta. 
 
Placering av koristerna  
Placeringen kan enligt Pia påverka det sociala klimatet både positivt och negativt. Då 
körledaren bestämmer koristernas placering i syfte att påverka klangen medför det att 
koristerna hamnar bredvid medlemmar de inte brukar sitta med. Detta kan skapa nya 
bekantskaper vilket kan stärka körens samhörighetskänsla. Placeringen kan ha negativ 
betydelse om en korist sitter så att han/hon inte hör sig själv. Felsjungningar kan vara 
en stor orsak till irritation i kören men om problemet gäller en enskild korist kan det 
lösas genom att flytta denne/denna till en placering där Han/hon hör sig själv och de 
andra bra. Det är enligt Pia dock viktigt att inte vara för utpekande mot den enskilde, 
då han/hon kan känna sig väldigt utsatt i den situationen. 
 
Stämidentiteter  
Både Pia och Klas menar sig se vissa typiska drag i de olika körstämmorna. Båda två 
säger att sopraner ofta utvecklar en hierarki och ett konkurrenstänkande, medan de 
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andra stämmorna är mer prestigelösa. Pia uttrycker också att sopraner är de 
“jobbigaste” i en kör, men att de samtidigt är den viktigaste stämman på så sätt att 
kören aldrig kan låta bättre än sin sopranstämma. Pia menar att tenorer generellt har 
en tendens att bygga en stark sammanhållning, vilket hon härleder till den fysiska 
ansträngning det är att sjunga höga tenorstämmor. Hennes teori är att detta medför att 
tenorerna känner att de behöver samarbeta för att orka, vilket medför en 
sammansvetsande lagkänsla. Martin upplever att sopraner och tenorer generellt är mer 
alerta och vakna till sinnet än altar och basar och hans teori är kopplad till deras 
röstliga anspänningslägen. Han tror att tenorer och sopraner som ofta ligger i ett högt 
röstläge behöver koncentrera sig mer vilket smittar av sig på deras vakenhet. Basar 
och altar sjunger ofta lägre och slappnar av mer i rösterna och därmed också i sinnet, 
är hans teori.  
 
Konflikter och konflikthantering 
Analys av konflikterna 
Konflikter är enligt Nilsson (2005) en naturlig del av gruppers utveckling och det är 
ledarens ansvar att hantera konflikten på ett bra sätt. Klas menar att inträdesprov är ett 
bra sätt att undvika att få med individer som på grund av sociala eller musikaliska 
brister kan ge upphov till konflikter. Att behöva be en korist att lämna kören är en 
särdeles svår situation, som alla tre informanter har behövt göra åtminstone en gång.  
 
Avskedningskonflikter  
Pia och Klas har bara avskedat en körmedlem en gång var och har lyssnat eller haft 
inträdesprov sedan dess för att inte liknande situationer ska uppstå igen. Då 
informanterna har tvingats be en korist att sluta på grund av bristande musikalisk nivå 
kan det ses som en intressekonflikt (Maltén 1998) mellan körledaren och koristen, och 
mellan koristen och den övriga kören. Körens och körledarens intresse för och 
förväntningar på den musikaliska nivån är oförenliga med koristens beteende eller 
musikaliska nivå. För Pias del har det vid ett antal tillfällen kommit “delegationer” 
med korister från kören som begärt att Pia i egenskap av ledare ska göra något åt 
saken. Klas berättelse om kören han tog över, där inga intagningsprov användes, visar 
på att körens intresse för den musikaliska nivån krockade med individen som inte 
kunde sjunga. Efter att Klas gett individuell röstträning en halvtimme innan varje 
repetition i ett halvår var han tvungen att be koristen ifråga att sluta. Detta var en 
lättnad för kören och det var på deras inrådan som Klas införde intagningsprov i den 
ensemblen; därmed var det en intressekonflikt mellan både gruppen i stort och den 
enskilde koristen samt mellan körledaren och koristen då det var Klas ansvar att 
hantera situationen.  
 
Kärlekskonflikten 
Pias berättelse om kärleksdramat i en av hennes körer antyder att det var en konflikt 
som började mellan två individer i kören, men var inte relaterat till kören i sig. Ändå 
påverkade det körens arbete då delar av kören delades i två läger och då de upprörda 
känslorna satte sig i sångarnas halsar. Pias roll i hanterandet av konflikten var att hålla 
sig utanför men att erbjuda de involverade möjlighet att prata ut, vilket flera av dem 
gjorde. Enligt Malténs (1998) konfliktteori skulle kärleksdramat kunna härledas till en 
interpersonell rollkonflikt. Kärleksparets lojalitet till varandra bröts i och med att de 
gjorde slut och drog dessutom med sig andra medlemmar i kören som tvingades välja 
sida av solidaritet till den ena eller den andra (Maltén 1998). Detta ledde till att det 
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blev en rollkonflikt mellan stora delar av kören som kände lojalitet till respektive vän i 
dramat.  
 
Kaffekonflikten 
Klas berättelse om upplevelsen då han bad en korist om hjälp med kaffekokning 
medan detta var en annan korists självpåtagna uppgiftsområde är ett exempel på en 
annan typ av konflikt. Den senare koristen blev så kränkt över att han bett en annan 
att utföra det som hon såg som sin egen uppgift att hon under en period inte kom på 
repetitionerna. Denna konflikt kan utifrån Maltén (1998) förstås som en rollkonflikt 
kopplad till personens identitet. Koristen upplevde att Klas fråntog henne den 
funktion som hon ansåg sig ha när han omedvetet bjöd en annan korist in på hennes 
revir. Det är möjligt att kvinnan ifråga hade antagit en socioemotionell rollfunktion 
(Johansson 2005) och tagit på sig rollen som fikafixare. När rollen “togs ifrån” henne 
resulterade detta i en inre konflikt vilket gjorde att hon lämnade gruppen under en tid 
tills känslorna svalnat.  
 
CD-inspelningskonflikten 
Martin berättar om en man i en manskör som vägrade delta då kören skulle samarbeta 
med en av damkörerna då han menade att damkör var en annan “konstart” än 
manskör. Dock räknade mannen med att medverka på själva cd-inspelningen som 
skulle göras strax efter samarbetet men då mannen inte deltagit på några repetitioner 
meddelade Martin att mannen under inga omständigheter kunde vara med under cd-
inspelningen. Detta gjorde mannen mycket arg och han slutade därefter i manskören. 
Detta tolkar vi som en värdekonflikt då mannen verkar ha en annan ideologisk 
uppfattning än de andra i gruppen (Maltén 1998) gällande musiken. Mannen värderar 
sång i blandad kör lägre än manskör och hävdar att han är “manskörssångare”. 
Konflikten stannade inte där då han förväntade sig att få delta på CD-inspelningen 
trots stor frånvaro. Detta blev då en intressekonflikt då mannen på ett ensidigt sätt såg 
till sina egna intressen samt att det fanns oklarheter i de förväntningar som krävdes för 
att uppnå målet (Maltén 1998). Martin och mannen ifråga var oense om vad som 
förväntas av en körsångare som vill delta i ett större projekt som en CD-inspelning. 
Körens mål och mannens behov och intressen stämde inte överens vilket ledde till en 
konflikt. Mannen uppvisade en självcentrerad rollfunktion (Johansson 2005) då han 
lät sina personliga behov gå före gruppens. Martin och de övriga i kören hade 
förmodligen en gemensam uppfattning om vilken kvalitetsnivå kören borde befinna 
sig på inför en CD-inspelning och att medverka på repetitioner kan ses som ett krav 
för att uppnå den kvaliteten. Johansson (2005) menar att självcentrerade 
rollfunktioner ofta bottnar i bakomliggande orsaker och syften. De bottnar ofta i 
osäkerhet och ouppfyllda behov vilket tar sig uttryck i ett överdrivet beteende. I detta 
fall är det möjligt att värdekonflikten bottnar i något annat än en ideologisk sakfråga. 
Det är möjligt att mannen har ett behov av kontroll och känner sig osäker med att 
sjunga i blandad kör, då han mest är van vid manskörssång.  
 
Sub-ledarkonflikten 
Klas berättade under intervjun om ett tillfälle då han under sin praktik ledde en kör 
vid ett tillfälle. Under repetitionen stötte han på motstånd från en kvinna i altstämman 
som utnämnt sig själv till sub-ledare. Klas bad henne att vara tyst och höll henne i 
schack varje gång hon försökte återta sin position. Detta ledde till att kvinnan blev arg 
och stormade ut ur salen efter repetitionen. Detta kan tolkas som en rollkonflikt 
(Maltén 1998) då gränserna för vem som är gruppens ledare syntes lite otydligt i 
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kören. Klas berättar att körens ordinarie ledare var en “vek” farbror, vilket kan vara en 
bidragande orsak till de oklara revirgränserna. Klas upplevelse är att i körer med en 
svag ledare dyker det lättare upp så kallade sub-ledare bland koristerna. Detta 
bekräftas av Nilsson (2005) som menar att då en ledare inte uppfyller de nödvändiga 
ledarfunktionerna kommer dessa uppfyllas av en eller flera individer i gruppen. 
Kvinnan visar ett tydligt exempel på en självcentrerad rollfunktion (Johansson 2005) 
då hon kritiserar koristerna runtomkring sig samt utnämnt sig själv till ledare. Om 
kvinnans beteende härrörde i ett behov av kontroll eller en brist på närhet och 
bekräftelse är svårt att avgöra men att hennes funktion upplevdes negativt av de andra 
är tydligt av Klas berättelse.  
 
Analys av körledarnas hantering av konflikterna 
Vår syn på körledarens funktion är att han/hon är en blandning av både chef och 
informell ledare (Nilsson 2005) Körledaren är utsedd av sin organisation till chef över 
kören och har därmed en positionell rätt att påverka gruppmedlemmarna. Körledaren 
befinner sig “över” gruppen genom sin position men är samtidigt “med” i kören då de 
musicerar tillsammans.  
 
Klas menar att sammanhållningen i en grupp är viktig för att kunna musicera bra ihop 
och trivas men att musiken är det främsta syftet. Han betonar vikten av att ha kul och 
trevligt ihop när man sjunger men i hans svar kan vi utläsa att han inte drar sig för att 
sätta ned foten när det behövs. Vår analys är att han befinner sig någonstans mellan 
grupporienterad och auktoritär ledarstil och väljer vid behov att hävda sin position 
för att stävja ett negativt beteende hos en korist. En ledare måste kunna anpassa sig 
efter gruppens behov och agera som ledare då situationen kräver det och kunna utöva 
sin formella makt som chef då det är nödvändigt, enligt Nilsson (2005). I Klas 
berättelse om situationen med alten som var en tydlig “sub-ledare” framgår det att han 
markerade sin position som formell ledare och gav inte efter för kvinnans vilja, vilket 
resulterade i en maktkamp. Kören som han ledde vid detta tillfälle under sin praktik 
hade vad Klas kallar en “vek” körledare, som vi med Nilssons (2005) ord skulle kalla 
eftergiven ledarstil. Nilsson (2005) skriver att om en grupp saknar ledare kommer 
någon i gruppen ta kommando och fylla ledarfunktionerna i alla fall. Alten i kören 
verkar här ha utnämnt sig själv till körens informella ledare med informell påverkan 
över sina medkorister. De övriga koristerna verkade motvilligt ha accepterat henne 
som informell ledare men blev lättade när Klas reagerade på hennes beteende och 
stävjade det. Klas berättar att kvinnan ifråga reagerade med ilska efter hans 
tillrättavisning men att den övriga gruppen reagerade med leenden och tackade honom 
efter repetitionen. Kaffekonflikten kunde Klas egentligen inte hantera men den 
viktigaste lärdomen han drog av det var att det är viktigt att som körledare vara lyhörd 
och uppmärksam. 
 
Klas hantering av situationen med personen han var tvungen att avskeda tolkar vi 
också som ett uttryck för en grupporienterad ledarstil (Nilsson 2005), då han gör sitt 
bästa för individen men till slut tvingas till ett beslut för gruppens bästa. Det är 
dessutom i samråd med kören som han inför intagningsprov, vilket visar på en 
demokratisk inställning till beslut som rör alla inom gruppen. Samtidigt visar han sig 
som en auktoritär ledare då han genomför ett svårt beslut som är starkt negativt för en 
individ men positivt för ett kollektiv. Vi kan se liknande tendenser hos både Pia och 
Martin som båda ger exempel på tillfällen då de behövt säga ifrån för att lösa en 
besvärlig situation. Detta visar på att de tre körledarna har förmåga att växla mellan 



 

 29

funktion som chef och ledare när nöden kräver det. Martins hantering av situationen 
med CD-inspelningen visar på en grupporienterad ledarstil (Nilsson 2005) då han för 
gruppens bästa vägrade låta mannen som inte deltagit på repetitionerna vara med på 
inspelningen. Han agerade chef då han satte ned foten, men han gjorde det inte för att 
betyga sin makt som körledare utan gjorde det med gruppens bästa för ögonen. Han 
uppger att det inte hade fungerat att låta mannen vara med på CD-inspelningen och 
hade han ändå låtit honom vara med hade det orsakat stor irritation bland övriga 
korister.  
 
Pias hanterande av konflikten med kärleksparet påminner om samverkansmodellen 
(Maltén 1998) i det att hon fungerade som medlare mellan de motstridande parterna 
när hon erbjöd dem enskilda samtal. Pia fungerade som medlare inom organisationen 
med den insyn som det innebär men valde att hålla sig på avstånd och låta dem reda ut 
situationen på egen hand. Pia uppvisar en grupporienterad ledarstil då hon genom att 
erbjuda personliga samtal eftersträvar att nå ett gott klimat i gruppen (Nilsson 2005). 
Hon kan också ge sken av en eftergiven ledarstil då hon inte väljer att hantera 
konflikten öppet och konfrontera de inblandade öppet. Gruppens klimat präglades 
också av låg sammanhållning och dåliga prestationer under den termin konflikten 
rådde och detta bekräftar effekterna som kan uppstå vid en eftergiven ledarstil 
(Nilsson 2005). 
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DISKUSSION  
Syftet med vår studie har varit att med utgångspunkt i körledares erfarenheter utforska 
sociala aspekter av körverksamhet. Vår studie har visat att det finns flera olika 
faktorer som kan påverka det sociala klimatet både positivt och negativt. Det kan 
finnas faktorer av praktisk art som fikat, körresan eller körhelgen samt placering 
under repetitionen, som påverkar gruppens sammanhållning. Det kan också vara 
faktorer som är kopplade till gruppmedlemmarna själva som kön och ålder, som har 
inverkan på de inbördes relationerna och stämningen i kören. Slutligen har vi funnit 
faktorer som är kopplade till gruppen, som dess sammansättning av individer och 
stämmornas inbördes identiteter och hierarkier. Nedan följer en diskussion av ett antal 
olika faktorer. 
 
Vilka faktorer kan påverka det sociala klimatet i en kör? 
Aktiviteter som inte är direkt kopplade till repetitionsarbetet har enligt körledarnas 
utsagor visat sig ha en inverkan på det sociala klimatet. Fikat, körresan och körhelgen 
är exempel på aktiviteter som kan ha en stor positiv inverkan på gruppens 
sammanhållning. Detta är aktiviteter som ger utrymme att lära känna varandra mer på 
djupet än man hinner under pågående repetition. Detta bekräftas av Parker (2010) som 
menar att körresor har en sammansvetsande funktion som är positiv för körens sociala 
klimat. Vi tror att under det vanliga körrepeterandet kan det vara lätt att missa om 
någon korist inte är med i gemenskapen då själva repeterandet tar stort fokus. Under 
en körresa märks det tydligare om en person är ensam. Vi menar därför att dessa 
aktiviteter ställer krav på redan etablerade vänskapsband att ta nya kontakter vilket 
möjligen kan upplevas som kravfyllt för vissa korister och körledaren. Det är möjligt 
att inte alla körer har ekonomiska resurser att åka på en körresa varje termin och då 
kanske fikat får än större betydelse för det sociala klimatet.  
 
Gruppens sammansättning av individer är en viktig faktor som kan påverka det 
sociala klimatet i en kör. Ett sätt att kontrollera detta är att ha någon slags 
intagningsprov där ledaren kan bedöma om en person passar in socialt eller 
musikaliskt i kören. Klas är den av körledarna som starkast pekat på 
intagningsprovens vikt för att åstadkomma en bra kör, både musikalisk och socialt. 
Även de andra körledarna menar att det är viktigt med prov för att inte hamna i 
situationer där de tvingas avskeda en korist. Man kan säkert ha olika åsikter gällande 
intagningsprov, då många troligtvis kan anse att de är exkluderande och till viss grad 
elitistiska. Vi anser att det är nödvändigt med en relativt jämn musikalisk nivå bland 
körmedlemmarna för att verksamheten körsång ska fungera bra, med en möjlighet till 
utveckling. Det är också viktigt att inte bara stänga ute de som inte “passar in” 
nivåmässigt i den kör man har utan att också presentera dem för möjliga alternativ, 
vilket tas upp av körledarna. Det finns ofta en mängd körer på olika nivåer i en större 
stad, ofta också ett antal körer utan intagningsprov. Nivån blir enklare och därmed blir 
det musikaliska resultatet möjligen inte lika stort, men det är åtminstone en plats att 
börja för den som inte har någon erfarenhet. Om en person vill sjunga i kör bör 
han/hon få göra det, men då bör man göra det i en kör som matchar ens nivå och 
ambitioner, anser vi. 
 
Pia menar att då en korist är placerad så att han eller hon inte hör sig själv leder detta 
lätt till felsjungningar vilket ofta resulterar i stor irritation hos övriga korister. Denna 
korist kan med fördel placeras längst ut på raden där det är lättare att höra sig själv. 
En sådan enkel och praktisk lösning kan göra att man undviker vissa konflikter genom 
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att göra det lättare för en korist som har problem. Det blir lättare för koristen att 
sjunga och det uppstår mindre irritation bland medkoristerna och körledaren undviker 
att körens självförtroende sjunker. Vi anser att det är viktigt att som körledare vara 
försiktig i hanterandet av frågor kopplade till en enskild individ då det troligtvis kan 
kännas utpekande att vara den enda personen som flyttas. Det är möjligt att det är 
bättre att linda in det genom att flytta runt alla och hänvisa till körklangen för att 
undvika utpekande. 
 
Placeringen av korister kan inverka både positivt och negativt på körens sociala 
klimat. Genom att körledaren bestämmer koristers placering erbjuds de att lära känna 
korister de vanligtvis inte brukar sitta bredvid och därmed kan kören få en djupare 
sammanhållning. Att medvetet placera korister bredvid personer de vanligtvis inte 
skulle sätta sig vid kan vara ett sätt att bryta åldersbarriärerna. Detta tar även Parker 
(2010) upp och skriver att körsång är ett forum som har potential att överbrygga 
åldersgränser, ett sammanhang där det kan skapas kontakter mellan människor i olika 
åldrar. Detta umgänge med människor av skilda åldrar tas upp som ett viktigt 
argument för att vara med i en brassensemble, enligt ensembledeltagarna i Heilings 
(2000) studie. Kontaktskapandet under pågående körrepetition tror vi, med stöd av 
Heiling (2000), sker genom småprat inom stämman. Heiling (2000) menar att småprat 
mellan personer under pågående repetition kan vara ett störande moment som kan 
leda till irritation både hos körledaren och bland ensembledeltagarna. Han menar dock 
att det även kan fungera som ett “socialt kitt” mellan ensembledeltagare och kan fylla 
en viktigt social funktion. Detta kan betyda att man som körledare borde acceptera att 
en viss mängd småprat sker då det är positivt för det sociala klimatet och 
sammanhållningen. Dock inte så mycket att det går ut över repetitionsarbetet. 
 
Två av de tre informanterna har med övertygelse sagt att det råder olika 
statusförhållanden bland stämmorna i en kör, främst i amatörkörer. De menar att 
sopraner befinner sig högst i hierarkin och inte sällan finns det en viss rangordning 
även inom sopranstämman. Det anses finare att sjunga förstasopran och att flyttas ned 
till andrasopran eller till och med till altstämman ses ofta som en degradering. Det är 
intressant att dessa statusmönster främst uppträder bland damstämmorna medan 
herrstämmorna är mer prestigelösa. Heiling (2000) visar i sin avhandling på liknande 
strukturer i ett brassband. Det är en typisk konflikt inom brassensemblen då någon 
tvingas byta stämma, exempelvis från altsaxofon till horn. Här handlar det om att 
flyttas från melodiinstrument till kompinstrument, vilket upplevs som en degradering 
då det oftast är enklare rent tekniskt att spela en kompstämma. I kör är det oftast 
tvärtom, att det är svårare att sjunga en understämma än att sjunga melodin i toppen 
av klangen. Att det ändå anses finare att sjunga sopran är intressant och möjligtvis kan 
det bero på att sopranerna hörs tydligast och ligger i störst fokus för lyssnaren. En av 
informanterna menar att en kör aldrig blir bättre än sin sopranstämma, oavsett hur bra 
de andra stämmorna sjunger. Det är möjligt att detta är en orsak till att 
sopranstämman anses som den “finaste”. En av våra informanter hävdar att detta 
prestigetänkande främst råder i amatörkörer medan körsångare på en högre nivå ser de 
olika röstlägena helt enkelt som olika lägen, med sina särskilda funktioner. Vad detta 
beror på är svårt att säga men vi tror att det kan bero på att mer erfarna sångare har 
sett flera professionella musiker, både bas-, alt- och tenorsolister och insett att 
stämmorna har sina egna värden och att röstlägen till viss del är något medfött och 
inte enbart en fråga om prestation. 
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Efter vad våra informanter berättat om kan vi se att män och kvinnor agerar olika i 
kör. Våra informanter är överens om att det generellt uppstår större spänningar bland 
kvinnliga kördeltagare men en av informanterna menade att sammanhållningen 
generellt också blir större på ett känslomässigt plan bland kvinnor än hos män. Män 
har en bra sammanhållning men på ett relativt ytligt plan. Sub-ledare som har en 
tendens att uppstå i körer tycks oftast vara kvinnor, efter körledarnas utsagor. Man 
kan fråga sig om det inte uppstår några informella ledare i manskörer? Enligt Nilsson 
(2005) är det allmängiltigt för grupper att någon eller några individer fyller de 
eventuella luckor som kan finnas hos ledaren. Detta talar för att det även i manskör 
borde uppstå sub-ledare om körledaren inte fyller de ledarfunktioner som krävs.  
 
Hur hanterar körledare konflikter som uppstår inom kören? 
Vår studie har visat att konflikter förekommer i körarbetet och att körledarna hanterar 
konflikter på lite olika sätt beroende på typen av konflikter. Våra informanter har alla 
visat att de kan ta svåra beslut som är negativt för en enskild individ, men positivt och 
nödvändigt för kollektivet.  
 
I vår analys kan CD-inspelningskonflikten ses som ett exempel på ett tillfälle där 
körledaren tog ett tufft beslut för körens väl och detta gav positiva effekter på körens 
fortsatta arbete. Heiling (2000) skriver att frånvaro är upphov till en vanlig konflikt i 
en brassensemble. Om en ensembledeltagare missar ett stort antal repetitioner går 
han/hon miste om både övningstid och viktiga instruktioner och information från 
dirigenten. Heiling (2000) menar att det ofta finns en norm för hur mycket frånvaro 
som accepteras. I exemplet var både körledaren och kören överens om att mannen 
brutit mot närvaroreglerna, vilket var anledningen till att Martin vägrade låta honom 
delta. Enligt Heiling (2000) kan frånvaro till viss del accepteras då 
ensembledeltagaren är skicklig på sitt instrument och lär sig snabbt. I fallet med 
“manskörssångaren” uppger informanten att koristen ifråga stack ut på ett negativt 
sätt, musikaliskt, och att detta var en bidragande orsak till att mannen inte fick delta 
på CD-inspelningen, utöver hans stora frånvaro. Man kan fråga sig vad som hade hänt 
om mannen ifråga hade befunnit sig på en musikaliskt hög nivå och varit snabblärd. 
Kanske hade Martin låtit honom delta ändå. Om han hade gjort det är det möjligt att 
irritation från körens sida hade vänts mot Martin istället om han låtit en korist “glida” 
med och bara vara med på det “roliga”. 
 
Heiling (2000) skriver att det finns ett antal funktioner som en körledare bör uppfylla. 
Om dessa inte fylls av dirigenten kommer den fyllas av någon medlem i ensemblen, 
annars riskerar gruppen att stagnera i utveckling. I fallet med sub-ledaren uppger 
informanten att kören han besökte leddes av en “vek farbror” och det är troligt att 
alten ifråga känt ett behov att fylla de funktioner som körens ledare inte fyllde, en 
funktion som ingen annan i kören tagit på sig. Detta hade förmodligen pågått ett tag 
och det är möjligt att alten identifierade sig som ordningsvakt i kören, med eller utan 
sina medkoristers samtycke. När informanten utmanade sub-ledaren uppstod en 
maktkamp som informanten vann, till altens stora förtret. Kören visade uppskattning 
gentemot informanten då han visade sig som ledare och inte tillät alten att utöva 
någon informell påverkan över de andra (Nilsson 2005). Av fallet att döma drar vi 
slutsatsen att det är viktigt att som körledare vara tydlig ifråga om vem som 
bestämmer, utan att för den skull vara hård. 
 
Alla tre informanter har i vår analys visat en grupporienterad ledarstil i kombination 
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med en auktoritär eller en eftergiven ledarstil, och en förmåga att växla mellan dessa, 
beroende på konflikt och situation. De uppvisar enligt vår analys en förmåga att växla 
mellan demokratisk ledare och auktoritär chefsfunktion och denna förmåga är enligt 
Nilsson (2005) en viktig resurs i rollen som ledare för en grupp. En av informanterna 
uppger att det inte går att förutsäga vilka konflikter som kan uppstå då alla människor 
är unika; det är därför lätt att förarga människor omedvetet och därmed menar vi att 
man bör ha förmåga att hantera dessa konflikter på ett bra sätt samt vara lyhörd som 
körledare. En av informanterna pekar också på vikten av att definiera om konflikten 
ligger inom eller utanför körens arbete. Beroende på vilket använder sig körledare av 
olika strategier och ledarstilar för att lösa dem. Konflikter som ligger utanför kören 
kan ibland låtas lösas av sig självt, men vi anser att då konflikter påverkar körens 
arbete är det körledarens ansvar att gripa in. Det är också viktigt att som körledare 
vara medveten om att det kan finnas bakomliggande orsaker till en konflikt som 
kommer sig av att en korist exempelvis inte hör sig själv och har svårt att intonera 
eller att en annan korist lider av smärta från en skada vilket påverkar sången. Hur lär 
man sig då detta frågar vi oss? Är det egenskaper som man föds med? Enligt Nilsson 
(2005) är det inte det, utan snarare kompetenser som man kan erövra genom 
erfarenheter och reflektion i kombination med kunskap om hur grupper fungerar. Vi 
anser att detta påstående kan vara svårt att förhålla sig till som snart nyexaminerade 
lärare. Önskan att känna sig ”färdig” kan vara stark i slutet av en lång utbildning. 
Dock är det enligt vår mening viktigt att alla pedagoger genom hela sitt 
yrkesverksamma liv kontinuerligt utvärderar sitt arbete och inser att det alltid finns 
nya saker att lära då man jobbar med människor. 
 
Metoddiskussion  
Det var vår utgångspunkt att undersöka sociala aspekter av körverksamhet utifrån 
körledares perspektiv men ett annat sätt att studera sociala aspekter kunde ha varit att 
intervjua ett antal korister om deras syn på saken. Detta skulle kunna ge en bild av de 
sociala situationer som uppstår utan körledarens vetskap.  
 
Det har varit positivt att vara två som genomfört studien, då vi har kunnat ta hjälp av 
varandra i tolkandet av våra resultat. När det har varit tveksamheter kring vad någon 
informant menat i ett visst ämne har vi båda kunnat lyssna på intervjun, läsa 
transkriberingen och gemensamt diskutera hur vi ska tolka svaret. 
 
Vidare forskning 
Det skulle vara intressant att göra en studie med genusteoretisk utgångspunkt, då våra 
resultat pekar på relativt stora skillnader i beteende mellan män och kvinnor i kör. 
Varför syns hierarkiska strukturer främst i damstämmorna? Varför är sub-ledare i en 
blandad kör oftast kvinnor? Detta kan vara frågor för vidare forskning. 
 
Avslutande reflektion 
Alla tre körledare som deltagit i vår studie är överens om att ett gott socialt klimat är 
viktigt för att man ska kunna musicera bra ihop i en kör. Därför är det, enligt vår 
uppfattning, viktigt att som körledare vara medveten om vilka faktorer som kan 
tänkas påverka det sociala klimatet. Det är vår förhoppning att vår utgångspunkt i 
gruppsykologi och konfliktteori kan visa på ett sätt att förstå sig på det komplexa 
samspelet i en kör. Det krävs givetvis en djupare studie av dessa teorier för att kunna 
använda sig av dem praktiskt i sin undervisning, men vi anser att en teoretisk grund är 
till stor hjälp i kombination med de erfarenheter man tillägnar sig i arbetslivet. Därför 
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vore det bra att införa undervisning om detta i utbildningen av körledare och även 
musiklärare. 
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BILAGOR 
Bilaga 1. Intervjufrågor 
 
Informationskravet: Informera om undersökningens syfte. 
Samtyckeskravet: Medverkan är frivillig. 
Konfidentialitetskravet: Personuppgifter förvaras så att obehöriga ej kan ta del av 
dem. 
Nyttjandekravet: Den information vi får används enbart till vår undersökning. 
 
Allmänna frågor 

• Berätta om dig själv som körledare. 
• Hur länge har du arbetat som körledare? Vilka typer av kör har du idag? 

Sociala klimatet 
• Hur ser du på stämning/ trivsel i en kör? 
• Hur arbetar du för att skapa en god stämning/sammanhållning? 
• Ser du något samband mellan körens musikaliska nivå och sammanhållningen 

i kören? 
• Ge något exempel på sådant som kan påverka körens sammanhållning 

positivt/negativt? 
Roller/identiteter/personligheter 

• Ge exempel på några typiska roller som kördeltagare tar sig? 
Gynnsamma/negativa för kören? 

• Tycker du att mentaliteten skiljer sig mellan de olika stämmorna i kören? Och 
i så fall hur? 

• Hur fördelas ansvar för musikaliska/ utommusikaliska uppgifter? 
• Hur hanterar du en korist som utmärker sig musikaliskt? 
• Hur hanterar du en korist som utmärker sig socialt? 
• Har du någon gång varit tvungen att be en korist att sluta? Varför? Hur gick du 

tillväga? 
Konflikter 

• Vad är dina allmänna erfarenheter av konflikthantering i körarbete? 
• Ge exempel på några vanliga konflikter som uppstår? (Varför uppstår de? Hur 

hanterar du dem?) 
• Berätta om någon besvärlig situation mellan deltagare där du varit tvungen 

att agera? 
• Berätta om någon besvärlig situation mellan dig och en/flera korister där du 

varit tvungen att agera? 
• Vilka typer av konflikter anser du att du bör ta tag i direkt? Finns det 

konflikter du medvetet avstår från att ta tag i? Varför? 
Avslutning 

• Är det något du vill tillägga? 
 
 
 


