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Sammanfattning

Denna uppsats handlar om körer och körorganisation och har som syfte att ge
en fördjupad förståelse för körers organisering och körledares yrkesroll. Detta
görs genom att studera fyra aspekter av körarbetet nämligen organisering, re-
pertoar, ledarskap och marknadsföring. Frågeställningen som ska besvaras är:

Hur ser körledningens arbete ut med att teoretiskt lägga grunden för en kon-
sert?

Inledningsvis förklaras den körteoretiska grund (Uggla, 1979, Lundgren,
1999) på vilken uppsatsen vilar. Deras ställningstaganden förstärks och styrks
genom att koppla dem till organisations-, beteende-, marknadskommunika-
tions- och ledarskapsforskning.

I undersökningen har det genomförts kvalitativa intervjuer med sju körledare
varav tre kommer från kyrklig körverksamhet och fyra kommer från verksam-
het inom fristående körer. Intervjuerna har förts i löst strukturerade samtal och
dokumenterats genom ljudupptagning.

De resultat som har framkommit är att körer som arbetar med större projekt
tenderar att ha en stark styrelse med exekutiva arbetsgrupper medan körer som
arbetar i mindre projekt samt kyrkans körer ofta drivs av en ensam körledare
som möjligtvis har stöd från en rådgivande styrelse som främst har ansvar för
koristernas trivsel.

Körledarna tenderar att ha väldigt fria händer vid val av repertoar. Dock har
ibland styrelsen en hand med i spelet genom att fastställa övergripande mål.
Vid konserter är det viktigt att körledaren genom disponering av verk ger den
en dynamik med tydliga höjd och lågpunkter för att behålla åhörarnas intresse.

Körledarnas syn på sin egen roll är att de har ansvar för repertoar, repetition
och konserter samtidigt som de måste inspirera sina korister socialt och konst-
närligt och verka för en god sammanhållning i kören.

Körernas nyrekrytering sker oftast genom kontakt- eller ryktesvägen medan
marknadsföringen inför konserter primärt sker genom affischering, flygblad
och annonser.



Innehållsförteckning

1 Inledning ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

1.1 Bakgrund 1

1.2 Syfte och frågeställning 1

1.3 Avgränsningar 2

2 Teoridel ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3

2.1 Organisation och organisering 3

2.2 Repertoar och produktutveckling 6

2.3 Instudering och ledarskap vid repetition 7

2.4 Gruppdynamiska grundprinciper 9

2.5 Marknadskommunikation 11

3 Metod --------------------------------------------------------------------------------------------------------13

3.1 Urval 13

3.2 Intervju 13

3.3 Analys 14

4 Genomförande ---------------------------------------------------------------------------------------------15

5 Metodutvärdering -----------------------------------------------------------------------------------------17

6 Resultat ------------------------------------------------------------------------------------------------------19

6.1 Information om intervjupersonerna 19

6.2 Körernas organisering 20

6.2.1 Strukturerad och behovsorienterad organisering 20

6.2.2 Kyrkans verksamhet 22

6.2.3 Ekonomi 23

6.3 Körledningens repertoararbete 23

6.3.1 Disponering 24

6.3.2 Publikanpassning 25

6.4 Ledarskap i kören 25

6.4.1 Gruppdynamik 27

6.4.2 Konflikter och konfliktlösning 28

6.5 Körernas marknadsföringsprinciper 30

7 Resultatsammanfattning ---------------------------------------------------------------------------------32

7.1 Organisering 32

7.2 Repertoar 33

7.3 Ledarskap 33

7.4 Marknadsföring 33

8 Diskussion och slutsatser---------------------------------------------------------------------------------35

8.1 Framtida forskningsuppslag 38

8.1.1 Marknadskommunikation 38

8.1.2 Ansvar och maktfördelning 38

8.2 Avslutande ord 39

Referenser ----------------------------------------------------------------------------------------------------------40

Bilaga----------------------------------------------------------------------------------------------------------------41



1

1 Inledning
Vad är en kör? Körsången är en av våra största folkrörelser och hundratusen-
tals svenskar samlas varje vecka för att sjunga i grupp. Det är för mig fascine-
rande att tänka på vad som driver våra korister att lägga ner så pass mycket av
sin fritid på denna verksamhet och då jag själv driver ett företag med inrikt-
ning på levande musik är jag sporrad att ta reda på hur arbetet med körerna ser
ut bakom kulisserna.

1.1 Bakgrund

Jag har sedan barnsben själv varit del av denna folkrörelse. Otaliga timmar har
jag spenderat vid repetitioner, till att börja med i barn och ungdomskörer men
även senare i olika körer kopplade till mina musikutbildningar. Dock upplever
jag att koristerna har en tämligen dålig insyn i hur körens maskineri verkligen
fungerar.

Sommaren 2008 startades det företag som jag idag driver tillsammans med tre
goda vänner till mig. En del av vår verksamhet riktar sig mot körer och en av
de tjänster som vi vill producera och sälja är en upplevelsekonsert till de
många koristerna runtom i Sverige. Denna uppsats är ett resultat av att jag vill
få en ökad förståelse för hur våra potentiella kundsegment i realiteten arbetar.

1.2 Syfte och frågeställning

Syftet med examensarbetet är att få en fördjupad kunskap om dels körens or-
ganisation, dels om yrkesrollen körledare i samband med utformningen av en
konsert. Detta främst eftersom jag som genomför arbetet är intresserad av att i
framtiden arbeta med att ta fram och sälja konserter till kyrkliga och fristående
körer. Sammanslagningen av körledarrollen och körens övriga administrativa
organisation kommer i uppsatsen att kalla körledning. En utav utgångspunk-
terna för arbetet är en hypotes om att körledningens arbete och körens organi-
sation inte är så olikt musikproducentens arbete och organisation vid till
exempel en skivinspelning. För att underlätta överblickbarheten i arbetet delas
undersökningen in i fyra undergrupper: organisation & organisering, reperto-
ararbete, ledarskap & gruppdynamik och marknadsföring.

Med organisation & organisering menas hur olika körer är strukturerade och
hur de fördelar sina arbetsuppgifter. Det som ska undersökas är hur organisa-
tionen ser ut för att i framtiden med större precision kunna ta kontakt med och
marknadsföra konserter direkt till rätt instans inom organisationen. För att
hjälpa detta ska det även undersökas hur olika körer arbetar med marknadsfö-
ring av sina egna konserter.

Med repertoararbete menas arbetet med att välja repertoar och framställa ar-
rangemang anpassat för en specifik kör eller ett specifikt kundsegment. Det
som eftersträvas här är förståelsen för vad en körledare behöver ha för förkun-
skaper vid val och instudering av repertoar. För att uppnå detta behövs en in-



2

syn i det praktiska arbetet med körrepertoaren inför en konsert.

Med gruppdynamik och ledarskap menas hur ledarskap uppstår och hur
gruppdynamiken påverkar körens dagliga arbete. Den kunskap som här behö-
ver erhållas är hur olika körledare arbetar med att få fungerande grupper samt
hur de själva ser på sin roll som gruppledare i det praktiska interagerandet med
sin kör.

Till sist menas här med marknadsföring hur körledningen arbetar med att
praktiskt marknadsföra sig. Dels i arbetet med att locka nya korister till kören
och dels för att marknadsföra körens sjungningar.

Frågeställningen är därför:

Hur ser körledningens arbete ut med att teoretiskt lägga grunden för en kon-
sert?

1.3 Avgränsningar

För att avgränsa frågeställningen kommer undersökningen utgå från fyra
aspekter av körens arbete. Dessa är organisering, repertoararbete, ledarskap
och marknadsföring.
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2 Teoridel

För att förklara komplexiteten i en kör används här både specifika och gene-
rella teorier kring organisation och ledarskap. Här görs även en genomgång av
gruppbildningens grundprinciper, fundamentala marknadskommunikativa be-
grepp samt en körteoretisk genomgång av repertoararbetet.

2.1 Organisation och organisering

För att kunna undersöka en sådan organisation som en kör, måste det först de-
finieras vad begreppet betyder. Vad är organisation? Det vardagliga begreppet
’en organisation’ bör för tydlighetens skull delas in i dess två beståndsdelar,
organisation och organisering. Organisation fråntas alla sina organisatoriska
egenskaper är i stället något statiskt, till exempel Linköpings Universitet, alltså
ett namn eller ett varumärke. En organisation är enkelt att definiera och ändras
inte särskilt mycket över tid. Organisering å andra sidan är själva processen
med att få en organisation som Linköpings Universitet att fungera. Här place-
ras alla de praktiska processer som i vardaglig beskrivning av organisering till-
faller begreppet organisation. Exempel på organisering är styrelse,
arbetsgrupper eller befälsordning. Organiseringens uppgift är att identifiera
vilka funktioner som behövs i en organisation och se till att de blir tillsatta
(Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre, 2005).

Varför uppstår då en organisation? Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre
(2005) beskriver organisationernas uppkomst som följer.

Om det finns något som man vill åstadkomma, något som man inte kan
göra på egen hand, blir det nödvändigt att samarbeta med andra
(s.12).

Behovet av organisationer förklaras enkelt med vad som kallas Mazlows be-
hovshierarki (Maltén, 1992). Mazlow har delat in människans olika behov i
fem kategorier och placerat dem i en hierarkisk ordning där varje kategori är
beroende av den eller de kategorier som ligger under den. Underst har vi de
grundläggande fysiska behoven som sömn, mat, vatten och syre. Försvinner
tillgången till någon av dessa går vi under och kan omöjligt uppfylla någon av
de övre kategorierna. Efter de fysiska behoven kommer behovet av trygghet.
Trygghet innebär att individen har en något sånär stabil plattform i sitt liv.
Detta kan innebära tydliga rutiner, till exempel någon form av dagsysselsätt-
ning och individen måste veta att den har de fysiska behoven uppfyllda för en
längre framtid. Först i nästa steg blir organisationen och organiseringen möjlig
att genomföra och ens önskvärd ur ett behovsperspektiv. Behovskategori tre är
social gemenskap. Behovet av att ha en gruppgemenskap. Organisationen eller
gruppen som sådan kan även vara ett medel för att nå till de båda högre kate-
gorierna vilka är behovet av aktning och uppskattning och behovet av själför-
verkligande (Maltén, 1992).
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Poängen är att kategori tre i Mazlows behovshierarki är en förutsättning för
organisering men det är även så att individens strävan att nå kategori fyra och
fem kan användas i organiseringen. Om organisationens organisering som så-
dan är utformad för att tillfredställa individens behov av uppskattning och
självförverkligande ökar det individens drivkrafter att engagera sig eller för-
djupa sitt engagemang i organisationens verksamhet (Eriksson-Zetterquist,
Kalling & Styhre, 2005). Ett problem är att många organisationers organise-
ring sker utifrån färdiga modeller av hur till exempel en styrelse ska vara ut-
formad och vilka nämnder eller arbetsgrupper som ska finnas med i
organiseringen (Lundgren, 1999). Felet i detta är att de inte utgår från organi-
sationens behov och för medarbetarna kan arbetsbördan och meningsfullheten
i ett uppdrag variera över tid vilket i sin tur påverkar arbetsmotivationen och
produktiviteten hos individen som ska utföra arbetet (Eriksson-Zetterquist,
Kalling & Styhre, 2005). I det konkreta exemplet körens organisering och
struktur bör därför organiseringen vara behovsorienterad. Frågan som ledning-
en för en organisation bör ställa sig är vilka funktioner kommer vi att behöva
under det kommande verksamhetsåret? Detta är en process som bör vara en
kontinuerlig del av körens organiseringsarbete (Lundgren, 1999).

En annan aspekt av behovet av organisering inom körer är att körledaren mer
ofta än sällan behöver avlastas. Körledaren är naturligt den person som kören
vänder sig till med olika frågor och problem då det är körledaren som leder re-
petitionerna och om det inte finns en aktiv styrelse som körledaren kan delege-
ra uppgifter till blir arbetet denne snart övermäktigt (Lundgren, 1999). Här
krävs det även att körledaren eller chefen känner förtroende för sin styrelse
och är beredd att släppa både ansvar och kontroll till dessa (Ekstedt & Jöns-
son, 2001).

Kören är i sin natur en sammanslutning människor som efterfrågar en musika-
lisk gemenskap (Lundgren, 1999). Denna musikaliska gemenskap kan liknas
vid Mazlows syn på behov av social gemenskap (Maltén, 1992). Därmed vill
koristerna åstadkomma något som de inte kan göra på egen hand och behovet
av att bilda en organisation infinner sig (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styh-
re, 2005).

Med utgångspunkt ur Mazlows behovshierarki och Eriksson-Zetterquist, Kal-
ling & Styhre (2005) syn på att det måste finnas någonting som man vill
åstadkomma och som man inte kan göra själv så synliggörs betydelsen av ge-
mensamma mål. Uggla skriver (1979) om problematiken med de gemensam-
ma målsättningarna i en kör. Målkonflikten ligger oftast mellan körledare och
korister. Grunden därtill är inte sällan att körledaren är en professionell musi-
ker medan koristerna är nybörjare eller amatörer. Koristernas drivkraft är sna-
rare den sociala gemenskapen i kören än den musikaliska prestationen.

Mer ofta än sällan beror en målkonflikt som har blommat ut på att det inte
finns tydliga uttalade målsättningar för körens arbete. För att kunna fastställa
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dessa utpekar Lundgren (1999) behovet av föreningsengagemang med repre-
sentation som demokratisk modell. Representationen leder till att de flesta
åsikter kommer fram i styrelsearbetet om än inte alla. Även då målsättningarna
har blivit preciserade återstår arbetet med att förankra dessa i organisationen.
Ekstedt och Jönsson (2001) förespråkar en modell som de, lite skämtsamt
kallar för presidenttalet. Det innebär att chefen, ledaren eller ordföranden be-
roende på vad som är lämpligt samlar hela organisationen och tydligt klargör
organisationens målsättningar och organisationens krav och förväntningar på
medarbetare eller medlemmar. Detta för att alla ska vara införstådda med ar-
betet som ligger framför dem.

Attila: Ledare måste ge sina hunner riktlinjer och får aldrig låta dem
handla planlöst (Ahltorp, 2002, s.21).

Även när det i en organisation finns tydliga målsättningar är de inte alltid helt
lätta att överblicka och genomföra. För att inte målsättningarna ska kännas sty-
relse eller ledning övermäktiga bör planeringen av målsättningar dels katego-
riseras i övergripande mål med årsmål som exempel, och dels i mer precisa
delmål med detaljplanering för ett antal veckor framöver (Lundgren, 1999,
Maltén, 1992).

Ett inte helt ovanligt fenomen är också att koristerna, om de är nybörjare, har
den sociala samvaron som målsättning och saknar självförtroendet att arbeta
för att påverka den musikaliska prestationen i för dem rätt riktning. Svaret som
körledaren då får när den försöker engagera sina korister i till exempel val av
repertoar är ofta, det vet nog du bäst, eller vi kan väl sjunga den som vi sjöng i
fjol (Uggla, 1979).

För att förklara detta beteende och hitta möjligheter att utveckla och engagera
kören i dess arbete är det möjligt att använda en teori som heter Teori X och
Teori Y (Ekstedt & Jönsson, 2001, Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre,
2005). Den har som utgångspunkt att hierarkiska organisationer med tydlig be-
fälsordning pacificerar de underordnade, i detta fall kallade X. De som är un-
derordnade inväntar initiativ från sina chefer och utför sedan de uppgifter som
de har tilldelats. Problemet med detta är att medarbetaren uppnår en begränsad
personlig utveckling i arbetet och i Mazlows behovshierarki kommer de sällan
högre än social gemenskap (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre, 2005,
Maltén, 1992). Det som Ekstedt och Jönsson (2001) istället förordar är det
som kallas teori Y. För att bli en Y-medarbetare är förutsättningen en annan
organiseringsmodell än den traditionella hierarkiska. Här behövs den platta
organiseringsmodellen och drivkrafterna måste vara andra än de som driver X-
medarbetaren. Den platta organiseringsmodellen gör det omöjligt för chefen
eller körledaren att ha samma helhetskontroll som den hierarkiska ger. Det
betyder att ansvaret för helheten förflyttas från ledningsskikt till medarbetarna.
Y-medarbetaren är en person vars egna behov, i Mazlows behovshierarki,
sammanfaller med de arbetsuppgifter som denne har inom organisationen.
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Målsättningen är alltså en progression av medarbetarna från X till Y(Ekstedt
& Jönsson, 2001).

Detta sammanfaller väl med det arbetssätt som Uggla (1979) förespråkar.
Hennes ställningstagande är att körledaren bör ställa krav på att kören deltar i
körens organisering och beslutsfattande. Detta är som sagt en progression och
något som måste växa fram hos medarbetarna över tid vilket betyder att körle-
daren får göra en successiv organiseringsförändring där denne börjar med lite
självbestämmande mellan till exempel två eller tre musikstycken i repertoaren
och på sikt till exempel utvecklar detta beslutsfattande till ett programråd med
valda representanter. Ekstedt och Jönson (2001) kallar denna metod för situa-
tionsbaserat ledarskap där ledaren successivt flyttar över större ansvar när
medarbetarna mognat för detta.

2.2 Repertoar och produktutveckling

För körer finns det oftast två typer av framföranden som de kan ägna sig åt.
Dels är det de egenhändigt arrangerade konserterna och dels de externt arran-
gerade brödsjungningarna. Brödsjungningarna består i förfrågningar om fram-
trädanden på olika företags och föreningars tillställningar och består oftast av
en fast inrepeterad repertoar som inte är beroende av att alla i kören är närva-
rande. Detta för att brödsjungningarna kan komma med kort varsel och inte
alltid kan läggas in i körens planering och därmed kan inte heller alla korister
förväntas vara tillgängliga. Brödsjungningarnas funktion är att dra in pengar
till körens verksamhet. Konserterna å andra sidan är snarare en produkt som
har sitt ursprung i kören själv. Om brödsjungningen består av en fast repertoar
så är konserten körens möjlighet att förnya sig. Samtidigt agerar konsertfram-
trädandena i sig marknadsföring för både körens brödsjungningar och nyre-
krytering (Lundgren, 1999).

Många körer tycker om att sjunga för publik (Uggla, 1979, s.6)

Om konserten ska få önskad effekt, såväl internt genom att tillfredställa grup-
pens behov av uppskattning och konstnärlig tillfredställelse, som externt att
förstärka körens varumärke och attraktionskraft krävs att de har en bra produkt
på rätt svårighetsnivå för kören. Hur definieras då en bra produkt? Viktiga
aspekter för en bra konsert är att den framförs i en ändamålsenlig lokal med
god akustik, att kören gör ett kvalitativt framförande och att repertoaren inte
överstiger körens prestationsförmåga. Det är även viktigt hur kören och de en-
skilda musikstyckena presenteras för publiken (Lundgren, 1999, Uggla, 1979).

En viktig ståndpunkt som Uggla (1979) driver är att programmet som framförs
måste vara omväxlande för att behålla åhörarnas intresse. Detta kan till exem-
pel uppnås genom att kören blandar körstycken med instrumentalmusik eller
genom att den använder instrument för att stödja en eller flera stämmor.

Lundgren (1999) har istället för begreppet omväxling sin utgångspunkt vad
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gäller disposition i begreppet intensitet. Intensitetsbegreppet är inte i sig
kopplat till någon av musikens musikaliska egenskaper utan är ett sätt att mäta
graden av kommunikation mellan åhörarna och koristerna. Den intensitets-
mässiga uppbyggnaden av en konsert är avgörande både för att förstärka åhö-
rarnas upplevelse och för att främja koristernas koncentration. Lundgren
(1999) trycker vidare på vikten av att börja med ett stycke med hög intensitet
för att direkt inkludera publiken i konserten precis som Uggla (1979) som an-
ser att det är grundläggande för en framgångsrik konsert att den inkluderar och
aktiverar publiken vilket resulterar i en avslappnad stämning. Samtidigt behö-
ver konserten en intensitetsprogression för att inte åhörarna ska tappa intresset.
För att inte få ett ohållbart läge där konserten ska börja med hög intensitet som
därefter ska öka, vilket i slutändan skulle leda till ett oerhört högt intensitets-
krav på de sista musikstyckena, bör kören under den första tredjedelen av kon-
serten sakta minska intensiteten för att få utrymme att därifrån successivt öka
den till ett klimax i finalnumret (Lundgren, 1999).

2.3 Instudering och ledarskap vid repetition

Kören har en egenskap som skiljer den från de allra flesta organisationer och
det är att det inte alltid är självklart vem som innehar ledarrollen. I de flesta
attraktiva körer är dirigenten ledare för kören. Med attraktiva körer menas kö-
rer som har förmåga att attrahera publik och medlemmar. Samtidigt drivs kö-
rer mestadels som föreningar. Kören betalar ofta dirigentens lön och därmed
blir inte bara dirigenten ledare över kören utan kören blir samtidigt arbetsgiva-
re åt dirigenten (Lundgern, 1999).

Dessutom är det viktigt att skilja på chefskap och ledarskap exemplifierat ge-
nom att dirigenten mycket väl kan vara chef för en körs arbete men att han el-
ler hon inte kommer kunna uppnå körens fulla potential enbart genom att
diktera hur kören ska arbeta utan dirigenten måste förtjäna körens förtroende
och den auktoritet som där medföljer. Utvecklingen av ett ledarskap blir där-
med en informell process som leder till ett osynligt kontrakt med dem som le-
darskapet utövas över (Ahltorp, 2002).

Ett sätt att uppnå en ledarposition i en grupp är att leda genom visioner. Ge-
nom att ha ett långsiktigt mål och ett engagemang för att uppfylla det kan leda-
ren få engagemanget att smitta av sig till sina medarbetare. Genom att visa att
denne är personen som vet i vilken riktning gruppen ska gå får ledaren även ett
informellt ledaransvar och förtroende utöver det formella chefskap som ur-
sprungligen finns (Ahltorp, 2002). Dessutom är det en förutsättning i en platt
organisation som en kör att det finns en gemensam målsättning då det är den
som leder till en känsla av gemensamt ansvar för helheten (Ekstedt & Jönsson,
2001).

Det är viktigt att ha i åtanke att ledarskap är en process som kräver tid. Fram-
förallt om en dirigent blir anlitad för att leda en kör under begränsad tid i en
projektanställning eller dylikt bör denne vara medveten om detta. Ledarposi-
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tionen är viktig för att körledaren i ett längre perspektiv ska kunna till exempel
genomföra förändringar och komma med nya idéer kring körens arbete (Ahl-
torp, 2002). Uggla (1979) exemplifierar detta med införandet av 15 minuter
med röst- och uppsjungningsövningar i början av en repetition. Om koristen
inte är van vid uppsjungningar och inte har förtroende för dirigentens ledar-
skap blir troligtvis resultatet att koristen i stället för att acceptera en ny idé
kommer 15 minuter senare till varje övning.

Är denne korist samtidigt en informell ledare, vilka tenderar att finnas i alla
grupper, är det möjligt att denne får kören med sig och därmed omöjliggörs
ledarens, i detta fall dirigentens, förutsättningar att bidra till och förbättra kö-
rens prestation (Maltén, 1992).

Det som eftersträvas är alltså att uppnå en ledarposition för att tillägna sig ko-
risternas förtroende och tillit. Denna ledarposition kommer av två faktorer, so-
cial och praktisk kompetens. Ledaren måste alltså både vara en i gänget som
en del av den sociala samvaron och samtidigt ge ett kompetent och professio-
nellt intryck (Ahltorp, 2002). Ur ett lite mer traditionellt perspektiv använder
sig Maltén (1992) av begreppet social status som en synonym för ledarskaps-
förtroende. Han anser att en individ uppnår social status genom formeln:

"Social prestige + socialt anseende = Social status" (Maltén, 1992,
s.33).

Där står social prestige för en konstant och socialt anseende som en variabel.
Prestigen kommer från en förväntning hos de som ger statusen. Det förväntas
att en körledare som anlitas för att genomföra ett visst projekt är skicklig och
därför får denne redan i utgångsläget en viss social prestige. Det sociala anse-
endet däremot är direkt kopplat till om körledarens prestation lever upp till de
förväntningar koristerna har. För att behålla och fördjupa sin ledarskapsposi-
tion är det därför viktigt att aktivt arbeta med att förbättra sitt sociala anseende
(Maltén, 1992). Lundgren (1999) exemplifierar detta genom att direkt koppla
prestationen vid planering och vid redovisning av planeringen inför kören till
körens förtroende för dirigenten.

Att möta koristernas förväntningar och att bemöta dem utifrån vilka de är be-
skriver Dahl (2002) med begreppet att pejsa. Att pejsa är en direktöversättning
av engelskans pacing vilket ungefär betyder att hålla jämna steg med och där-
med även bemöta de förväntningar som en grupp har. Hon trycker särskilt på
vikten av att komma förberedd och anpassa sitt kroppsspråk och sin utstrål-
ning efter den grupp som ska ledas. Därmed lever körledaren upp till Malténs
(1992) förväntningar som ligger inbäddade i det sociala anseendet. Ett exem-
pel tar Dahl (2002) från sin egen körverksamhet där hon bland annat har en
manskör och en damkör. Manskören består av äldre herrar som till största de-
len jobbar inom näringslivet. För att uppfylla deras förväntningar måste hon
själv inta en väldigt seriös roll och se till att repetitionerna är effektiva och
uppfyller koristernas förväntningar vad gäller att uppnå en individuellt hög



9

prestation. I kontrast till dessa är koristerna i damkören småstadsmänniskor
som till största delen jobbar inom kvinnoyrken. Deras förväntningar på kören
är snarare att de ska ha en god sammanhållning och att den ska vara en väl
fungerande grupp. På körledaren blir då förväntningarna att denne ska vara
mer spontan och lössläppt och sedan leda kören in i koncentration.

Uggla (1979) anser att det finns fyra saker som bör ingå i en körs repetitioner,
om än med omväxling och anpassning efter körens inriktning och förutsätt-
ningar. Det är gehörsträning med omfattande träning i intonation, rytmik, im-
provisation och notläsning, röstvård med andnings- artikulations- och
resonansövningar, repetition av inlärda stycken och instudering av nya styck-
en.

"Körsångaren är intresserad av röstträning om han känner att den an-
går honom" (Uggla, 1979, s.20).

Utöver vad som bör ingå rent tekniskt driver Uggla (1979) även att det bör
finnas ett övergripande mål för varje enskild repetitionen. Till exempel kan
detta mål vara musikalisk utveckling, musikalisk stimulans, gemenskap eller
samarbete. Detta stämmer väl överens med Malténs (1992) syn på preciserade
delmål som en förutsättning för gruppbildning vilket redogörs närmare här
nedan. Repetitionsmålsättningarna uppfyller alltså inte bara en pedagogisk och
organisatorisk funktion utan den tillfredställer även behovet av social gemen-
skap som både Uggla (1979) och Lundgren (1999) beskriver som en av koris-
ternas största drivkrafter i körarbetet.

Det finns även ett tydligt samband mellan Ugglas (1979), Lundgrens (1999),
och Malténs (1992) syn på behovet av uppskattning och entusiasmering av ko-
risterna, både för att få en starkare gruppgemenskap och för att förstärka det
som Maltén (1992) kallar för socialt anseende.

2.4 Gruppdynamiska grundprinciper

När en kör startas eller när den nyrekryterar tillgår det ofta så att den som vill
ansluta sig till kören kallas till en intervju och ett sångprov. Uggla (1979)
iakttog att, på frågan varför den potentielle koristen sökt sig till kören, blev de
vanligaste svaren att de ville sjunga tillsammans med andra, att de alltid gillat
körer som uppträder vid större högtider eller att de är musikintresserade i
största allmänhet. Ytterst sällan gavs svaret att syftet var att lära sig sjunga el-
ler utvecklas musikaliskt. Detta antyder då att körens sociala funktion är den
dominerande anledningen att potentiella korister söker sig till en kör. Även
Lundgren (1999) har uppmärksammat detta och dessutom anser han att grup-
pens musikaliska prestation står i direkt relation till körens sociala välbefin-
nande och att en bra gruppdynamik därmed är avgörande för slutresultatet
både för körledaren med sina musikaliska målsättningar och för koristen med
sina sociala behov.
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Ansvaret för att få kören att fungera som en grupp faller naturligt på den upp-
levda ledarfiguren, i detta fall körledaren. En ledarfigur har ett flertal roller
och en av dem är chefen–teambyggaren. Som sådan har körledaren ett ansvar
att uppmärksamma vilka personligheter som finns i kören och hur de kan sam-
verka för att bidra till gruppens gemensamma bästa (Ahltorp, 2002).

Vad är då förutsättningarna för att en gruppkänsla ska uppstå? Den första för-
utsättningen är enligt Maltén (1992) att en grupp måste ha gemensamma mål
som den vill uppnå. Dessa innefattar både övergripande målsättningar för, i
körens fall, koristernas välbefinnande och mer precisa delmål som, om två
veckor ska alla kunna det här stycket.

Det är viktigt med bra resultat. Men det allra viktigaste för en kör av
fritidssångare är repeterandet - umgänget med musik i utveckling."
(Uggla, 1979, s.37)

I och med de gemensamma målen uppstår även det praktiska behovet av
gemensam organisation och organisering (Eriksson-Zetterquist, Kalling &
Styhre, 2005).

Den andra förutsättningen enligt Maltén (1992) är normer. För att en grupp
ska kunna existera behöver den ett regelverk kring hur gruppens arbete att
uppnå de gemensamma målen ska fungera. Dessa normer kan vara tydligt
skrivna i en körs eller annan organisations stadgar men de kan även vara out-
talade och underförstådda. Dessa underförstådda normer uppstår som en nöd-
vändighet inom de områden som de officiella normerna inte täcker eller där de
faktiska gruppnormerna har ändrats över tid som ett resultat av ett kollektivt
förändringsbehov eller uppkomsten av informella ledare. Dessa underförståd-
da normer behöver inte heller gälla gruppen som helhet utan vissa individer
kan på grund av sin ställning i gruppen vara undantagna vissa krav.

För att sätta gruppnormer i ett körkontext skriver Lundgren (1999) om kör-
normer i termerna sångarens ansvar. Han hävdar att sångare i en kör måste
känna att den dels förväntas ta ansvar för körens arbete som helhet och dels att
sångaren har rätt att känna att dennes närvaro och deltagande är önskat. Han
utvecklar det vidare med att det krävs att koristen känner ett socialt ansvar för
gruppen samtidigt som densamme känner ett ansvar för att engagera sig i kö-
rens verksamhet i enlighet med dess stadgar. Tydliga normer från Lundgren
(1999) och även från Uggla (1979) är kravet på att komma i tid och inte störa
körens arbete under repetitionerna.

Här är det synnerligen viktigt för en gruppledare att vara medveten om både
uttalade och outtalade normer som gäller i den grupp denne ska leda. Viktigt
är att veta inte bara vilka normer utan även vilken normativ toleransgräns som
finns i gruppen. Är ledaren omedveten om denna kan denne lätt hamna i kon-
flikter med gruppen. Har gruppledaren här varit uppmärksam på vilka infor-
mella ledare som finns i gruppen och sett till att ha en god relation till dessa
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underlättar detta arbetet och de normativa toleransgränserna kommer även att
påverkas av detta. Precis lika viktigt är det att iaktta sina egna normativa tole-
ransgränser som gruppledare. Är gruppledaren inte medveten om dessa finns
risken att det kan leda till både konflikter med och inom gruppen och även fa-
vorisering av enskilda gruppmedlemmar (Maltén, 1992).

Malténs (1992) tredje förutsättning är att för att en grupp ska kunna kallas en
grupp och inte en tillfällig samling individer krävs det att gruppen träffas re-
gelbundet och systematiskt, alltså på i förväg fastställda tider. Anledningen till
detta är att realiseringen av en gemensam målsättning kräver att gruppen suc-
cessivt kan utvärdera och fastställa delmål samtidigt som gruppmedlemmarna
hela tiden måste vara öppna för en diskussion kring gruppens långsiktiga mål.
Samtidigt ligger det i begreppet grupp ett underförstått innehåll av social sam-
varo och ökad kännedom av de andra gruppmedlemmarnas personligheter och
kapacitet.

Den fjärde förutsättningen som Maltén (1992) förordar är att en grupp behöver
känna samhörighet. Detta uppnås genom umgänge som inte är direkt kopplat
till den verksamhet som gruppen ägnar sig åt. Exempel på detta för en kör kan
vara gemensamma fikapauser under eller efter repetitionerna, att kören trycker
upp speciella körtröjor eller att det arrangeras körfester. Syftet med dessa akti-
viteter är att skapa en "vi i X-kören" känsla. En uppnådd vi-känsla är att upp-
fylla det som Uggla (1979) ansåg sig ha fastställt som koristernas egna
målsättning med kördeltagandet.

Den femte och sista förutsättningen som Maltén (1992) ställer för att en grupp
ska kunna bildas är att en grupp behöver kunna kommunicera inbördes. För att
gruppen långsiktigt ska kunna fungera tillsammans förutsätts att medlemmarna
kan uppnå en kommunikationsnivå där de aktivt och uppmärksamt lyssnar till
varandra. Detta gäller i både positiva och negativa sammanhang.

"Det är i kombinationer av tankar och upplevelser på såväl kognitiv
som emotionell nivå, som en djupare kommunikation kan uppstå"
(Maltén, 1992 s.23)

2.5 Marknadskommunikation

Intensitetsbegreppet som Lundgren (1999) utgår ifrån vid diponering av en
konsert kan uppfattas som otydligt då det är en förväntad intensitet som är be-
roende av vilka som sitter i publiken och hur de uppfattar musiken som fram-
förs. Detta går att bemöta genom en marknadsföringsteori som kallas för
marknadssegmentering. Uppgiften blir att redan när konserten planeras förutse
antingen vilka som tilltalas av den musik ska framföras, alternativt identifiera
vad de åhörare som förväntas komma tilltalas av. I marknadssegmenteringen
delar man, i detta fall, in den totala potentiella marknaden av åhörare i mindre
grupper kallade segment. Det som krävs för att en underdelning av åhörar-
marknaden ska kunna kallas segment är att de har tydliga homogena drag och
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förväntas i en given situation agera likartat. Till exempel kommer de som är
mellan 49 till 59 år gamla från Åby och lyssnar på dansbandsmusik inte upp-
leva samma intensitet som de som är 12 till 15 år gamla från Årsta och har ett
intresse för ridsport. Budskapet och metoden som den som marknadsför sedan
väljer för att tilltala ett visst segment kallas i sin tur positionering. Om denne
som exempel vill att de som är 49 till 59 år gamla från Åby och lyssnar på
dansband ska komma fungerar antagligen affischering på den lokala matvaru-
butiken om en konsert med musik från Vikingarnas sista album bättre än
marknadsföring genom en face book-grupp om en Darinkonsert (Jobber &
Fahy, 2006).

Marknadsföringen av en konsert kan för många körer vara ett stort orosmo-
ment då kören inte vet om de pengar de lägger ut på marknadsföring kommer
komma tillbaka i form av fler besökare (Lundgren, 1999). Det körledningen
ofta glömmer då är att marknadsföringen i sig inte enbart handlar om att få
åhörare att komma till en specifik konsert utan att det lika mycket handlar om
att bygga upp ett varumärke och därmed dels locka fler sångare och dels bli
uppmärksammade och därmed få fler uppdrag (Lundgren, 1999, Jobber &
Fahy 2006).

Slutligen är det för körer precis som för alla andra yrkesaktiva underhåll-
ningsmusiker inte så lätt att få brödsjungningar för att finansiera verksamhe-
ten. För att hjälpa denna grupp har Wennman och Boysen (2005) sammanställt
en checklista för att praktiskt strukturera marknadsföringen för mer eller mind-
re oetablerade musikakter. Checklistan är generell och uppdelad i åtta punkter
och är tänkt att anpassas efter den musikakt som ska marknadsföras.

• Skaffa adresser och etablera en adresslista

• Färdigställa paket eller brev

• Skicka paket till VIP-personer inom ditt område

• Skicka övriga utskick

• Uppföljning av alla utskick ca en vecka efter utskicket och förslagsvis via
telefon.

• Ordna promotionturné, kontakt med radio- och tv-stationer, dagstidningar
med mera.

• Samla in eventuella artiklar och recensioner

• Sammanställa dessa artiklar och recensioner och göra ett sista utskick till
samtliga potentiella kunder för att vinna trovärdighet hos de som fortfa-
rande tvivlar.
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3 Metod

För att besvara frågeställningen har det genomförts djupgående intervjuer med
sju aktiva körledare där målet var att få deras syn på sitt eget arbete. Metoden
har indelats i tre delar bestående av urval, intervju och analys.

3.1 Urval

I urvalet av körledare var förutsättningen att körledaren kontinuerligt arbetar
som körledare. Däremot har det inte funnits några krav på storlek eller musi-
kalisk kvalitet på kören då det är själva ledarrollen och arbetssättet som har
undersökts. För att få tag på lämpliga körledare har jag som genomför under-
sökningen använt mitt kontaktnät inom den svenska körvärlden. Det har även
sökts lämpliga körledare genom www.korkompaniet.se vilket är en samlings-
sida för körer i Norrköpingsregionen. För att få bredd på undersökningen sök-
tes körledare med olika inriktning med målsättningen att få med körledare från
kyrkokör, manskör, damkör, mindre sånggrupp och blandad kör. När urvalet
av potentiella körledare var färdigt kontaktades de som var intressanta via tele-
fon för att boka in intervjuer på tider och platser som passade intervjuperso-
nerna.

3.2 Intervju

Intervjuerna fördes i löst strukturerade samtal där utgångspunkten var de
grundfrågor som finns i undersökningens intervjufrågeformulär (bilaga 1).
Detta för att kunna föra samtalet vidare samtidigt som möjligheten då fanns att
ställa följdfrågor som kan vara av intresse för den intervju som just då genom-
fördes. Intervjuerna spelas in så att de kunde analyseras i efterhand och inter-
vjupersonerna tilldelas en bokstav i stället för att få sina namn redovisade.
Eventuella namn i ljudfilerna redigerades bort för att säkra deras personliga
integritet då en del personliga konflikter och dylikt berördes i intervjuerna.

För att få struktur har intervjufrågorna delats in i fyra kategorier på samma sätt
som teoridelen.

• Första kategorin är organisation och har funktionen att få en helhetssyn av
gemensamma nämnare för de olika körledarnas erfarenheter och preferen-
ser när det gäller organisering.

• Andra kategorin är repertoar och har funktionen att utreda hur körledarna
väljer, arbetar med och disponerar sin repertoar både i körens vardagliga
arbete och inför en konsert.

• Tredje kategorin är ledarroll och har funktionen att reda ut hur körledarna
ser på både sig själva i sin ledarroll och på koristerna som grupp i körar-
betet.
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• Fjärde och sista kategorin är marknadsföring och har funktionen att under-
söka hur och hur mycket körledningen arbetar med marknadsföring både
med syfte att locka sångare och för att få sjungningar.

De frågor som ligger till grund för intervjuerna redovisas i bilaga 1. Första
frågan som gäller musikaliskt ursprung är framför allt till för att intervjuaren
ska få en insyn i vilka erfarenheter intervjupersonen har och det bakomliggan-
de syftet är att det ska kunna ställas relevanta följdfrågor utifrån intervjuper-
sonens egna erfarenheter.

3.3 Analys

Vid analysen av intervjuerna sorteras den relevanta informationen från inspel-
ningarna i punktform till de fyra kategorierna som har använts vid datainsam-
landet. Dock kommer intervjuerna inte att transkriberas men ljudfilerna kan
tillhandahållas i MP3-format vid förfrågan. När samtliga sju intervjuer är sor-
terade redovisas i löpande text vad var och en av intervjupersonerna har för
ställningstagande inom de relevanta områdena. Först därefter sammanställas
intervjusvaren till uppsatsens resultatdel där det redogörs för det som intervju-
personerna är överens om samt om det framkom någon enskild åsikt av speci-
ellt intresse för undersökningen.
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4 Genomförande

För att ge insyn i hur metoden fungerade i praktiken innehåller detta kapitel en
steg för steggenomgång av det praktiska genomförandet följt av nästkomman-
de kapitel som är en metodutvärdering.

Vid urvalet av intervjupersoner till undersökningen eftersträvades ett brett
spektra bestående både av körer från kyrkans värld och från fristående kör-
verksamhet. Med stöd ifrån arbetets handledare valdes det med detta i åtanke
ut två kyrkomusiker, en manskörsledare, en personalkörledare, en fristående
körledare, en körledare från en ideologisk kör och en ledare för mindre sång-
grupper som mina förstahandsval. Det visade sig att den fristående körledaren
främst identifierade sig som kyrkomusiker vilket betyder att tre av sju inter-
vjupersoner har sin körledargrund i kyrklig verksamhet. De två ursprungliga
kyrkomusikerna samt manskörledaren hade jag som genomfört undersökning-
en kontakt med sedan tidigare medan jag genom en klasskamrat fick kontakt
med körledaren för den ideologiska kören. Övriga körledare valdes från sam-
lingssidan www.korkompaniet.se.

De intervjupersoner som det inte fanns någon tidigare personlig relation till
kontaktades per telefon. Samtalen inleddes med en presentation av mitt namn
samt namnet på den utbildning på vilken jag studerar. Därefter hänvisades till
varifrån jag fått deras kontaktinformation och det uppgavs även vad undersök-
ningen handlar om. För att vinna trovärdighet hänvisades även till arbetets
handledare då han är mycket köraktiv i Norrköpingsområdet. Att få intervju-
personerna att ställa upp med denna metod gick bra och samtliga första-
handsval tackade ja. De intervjupersoner vilka det fanns en tidigare personlig
relation till tillfrågades helt enkelt om de ville vara med i undersökningen.

För att vara tillmötesgående mot intervjupersonerna genomfördes intervjuerna
på en plats och tid som passade dem. Detta resulterade i att fyra av intervjuer-
na genomfördes på respektive körledares arbetsplats, en på körledarens trä-
ningslokal, en i körledarens vardagsrum och en i ett arbetsrum på Campus
Norrköping.

Samtliga intervjuer spelades in och inleddes med en presentation av frågeställ-
ningen samt frågan om respektive intervjupersons musikaliska bakgrund. In-
tervjuerna hölls i löst strukturerade samtal och för att få ut så mycket
information som möjligt, utifrån intervjupersonens egna erfarenheter, utgick
frågorna riktade till dem från bilaga 1 med viss anpassning vad gäller ordning
och innehåll efter de svar som erhölls under intervjun.. Det var dessutom en
ambition att föra intervjuerna i en lättsam samtalston där informationen kom
indirekt genom samtalet snarare än genom en direkt utfrågning. Detta för att
undvika att genom frågorna påverka de svar som intervjupersonerna gav.
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Analysen av inspelningarna genomfördes genom att de noggrant lyssnades
igenom var för sig medan den relevanta informationen antecknades i punkt-
form. Därefter sammanställdes informationen från varje enskild intervju i ett
dokument där punkterna först sorterades under rubrikerna organisering, re-
pertoar, ledarskap och marknadsföring innan de började bearbetas till löpande
text. I det tredje och sista bearbetningsmomentet placerades samtliga rubriker
av varje kategori i ett dokument som bar den rubrikkategorins namn så att alla
organiseringsrubriker hamnade i ett dokument. Därmed var det enkelt jämföra
var de olika intervjupersonerna delade eller motsatte sig varandras stånd-
punkter.
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5 Metodutvärdering

Överlag genomfördes undersökningen och analysen på ett, för examensarbetet,
bra och smidigt vis men det finns även vissa aspekter av arbetet som mår bra
av en smula kritik. Därför följer här en självkritisk granskning av undersök-
ningens metod.

För att inleda med utvärderingen av urvalet upplevs bredden vad gäller inrikt-
ning på körledarna som deltog i undersökningen mycket positiv. Möjligtvis
går det att argumentera för att tre körledare som identifierar sig som kyrkomu-
siker är lite för mycket men med tanke på att det är dessa som vårt företag
primärt riktar sig till, ses det inte som ett problem. Däremot går det att argu-
mentera för att jag inte skulle ha använt mig av körledare som jag hade en per-
sonlig relation till. Det är svårt att förutsäga påverkan på de svar jag fått,
synnerligen från dessa. I stället borde jag kanske enbart ha sökt körledare ge-
nom www.korkompaniet.se. Det hade dessutom inneburit att jag hade begrän-
sat min undersökning geografiskt till norrköpingsregionen vilket i sig hade
givit mig en marginellt större vetenskaplig tyngd just vad gäller körledares ar-
bete i Norrköping.

Den del av metoden som fungerade bäst var kontakten med potentiella inter-
vjupersoner. Detta styrker Wennman och Boysens (2005) åsikt att den som vill
uppnå en personlig kontakt inte ska underskatta telefonen som kommunika-
tionsredskap i en digitaliserad vardag.

Vad gäller intervjuerna genomfördes dessa ungefär som det var tänkt. Det är
dock alltid svårt att veta hur mycket intervjuaren påverkar intervjupersonerna
till exempel med röstläge när det ställs en viss fråga. Formen som valdes, att
utgå från löst antecknade frågor (bilaga 1) och anpassa dessa efter intervjuper-
sonernas svar, innebar att intervjuaren inte i samma mån medvetet och i förväg
kunde påverka vilka svar som erhölls vilket var syftet därmed. För att få en
större tydlighet hade intervjuerna kunnat följa en mer strukturerad intervju-
form med huvudfrågor och ett flertal mer specificerade följdfrågor. Detta hade
inneburit att intervjuaren då behövt lägga ner betydligt mycket mer arbete på
att formulera sina frågor på ett sätt som inte gjort dem ledande. Det hade även
kunnat innebära att en del viktig information missats i ämnen vars uppdykande
inte förutsetts.

En sak som antagligen skulle ha gjort annorlunda om undersökningen plane-
rats idag är att det i urvalet skulle ha eftersträvats att få med en körledare från
en professionell kör för att se hur de arbetar dels med marknadsföring och dels
med organisering och ledarskap. Hypotesen som ligger till grund för detta är
att arbete förändras i grunden när det inte längre bygger på ideellt engage-
mang. En professionell körledare skulle säkerligen kunna bidra med en intres-
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sant syn på hur finansiering och marknadsföring kan tillgå.

Till sist skulle det även ha kunnat sparas en hel del tid om planeringen av ar-
betet med analysen av ljudfilerna varit bättre utformad. Vid första steget av
analysen, punktvis antecknade intervjupersonernas svar, gjordes misstaget att
inte anteckna de specifika tider på vilka den relevanta informationen fanns i
ljudfilen. Detta innebar att hela arbetet i mångt och mycket fick göra om då det
även behövdes en genomlyssning av filerna i nästa steg av analysen då punk-
terna skulle i löpande text omvandlas till resultatdelen.
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6 Resultat

Här nedan följer en kort beskrivning av intervjupersonerna samt en utförlig
genomgång av undersökningens resultat. Resultaten är sorterade under de fyra
rubriker som utgör de aspekter undersökningen har avgränsats till. För ett mer
komprimerat resultat utgör nästföljande kapitel en resultatsammanfattning.

6.1 Information om intervjupersonerna

Intervjuperson A är körledare i en personalkör samt har ett antal samarbeten
bland annat med en tämligen framgångsrik damkör där han hjälper till med ar-
rangering av körstycken. Han har tidigare även varit dirigent för en studentkör
i Göteborg.

Intervjuperson B är musiker inom svenska kyrkan och har arbetat med kyrko-
körer och barn och ungdomskörer mer eller mindre aktivt sedan slutet på 70-
talet. Körledarskapet sporrade honom att utbilda sig till kyrkomusiker och han
har arbetat som kantor sedan slutet på 80-talet.

Intervjuperson C har sina rötter i frikyrklig och ekumenisk verksamhet. Han
började som körledare vi 15 års ålder och har arbetat med allt från gospelkörer
till så kallade optimistkörer och har framför allt arbetat med ungdomskörer.
För närvarande arbetar han som kantor inom svenska kyrkan och har delansvar
för församlingens körverksamhet.

Intervjuperson D är i grunden klassisk pianist men har de senaste 30 åren varit
körledare för en manskör.

Intervjuperson E är en sedan ett par år tillbaka pensionerad kyrkomusiker som
fortfarande är aktiv som körledare dels inom svenska kyrkan och dels inom en
fristående kör. Han är dessutom åldermannen i min undersökning även om in-
tervjuperson D inte är så långt efter.

Intervjuperson F är i grunden utbildad romanssångerska och sångpedagog.
Hon driver två mindre sånggrupper samt att hon vid behov medverkar i kyrko-
kör.

Intervjuperson G är engagerad i en kör med en politiskt ideologisk inriktning.
Hon kan inte kallas körledare då kören som sådan inte har någon fast ledare
utan hon är snarare att betrakta som en representant.

För att på ett tydligt sätt visa vilka av intervjupersonerna som stödjer en viss
ståndpunkt kommer jag antingen i löpande text eller inom parentes i slutet av
stycket ange respektive intervjupersons bokstav. Exempel därpå blir att om
enbart intervjuperson A stödjer en viss ståndpunkt såblir referensen (A) medan
om både intervjuperson A och intervjuperson B stödjer den blir det (A, B) och
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så vidare. En viktig sak att ta upp här innan vi går in i resultatdelen är att då
flera av intervjupersonerna är aktiva i ett flertal olika körer kom de också i in-
tervjuerna att beskriva mer än ett arbetssätt. I och med detta kan vissa av deras
uttalanden nedan verka motsägelsefulla. Detta beror då på att de talar om olika
projekt och arbetssätt som till exempel intervjuperson A som arbetar både med
en semiprofessionell damkör och en personalkör som mer är att betrakta som
en amatörkör.

6.2 Körernas organisering

Något som är återkommande från flera av intervjupersonerna är att för att or-
ganiseringen ska fungera i en kör måste körledaren skapa gemensamma mål-
sättningar som drivkraft för att motivera koristerna att engagera sig och lägga
ner tid på körens arbete. Den vanligaste drivkraftsskapande målsättningen är
konserten och då framför allt de större satsningarna som kören gör. Intervju-
person C anser att det viktigaste i körens organisation är att det finns driv-
krafter för arbetet och att dessa ofta kommer i form av nya projekt och idéer.
Hans ståndpunkt är att projekten är nödvändiga för att upprätthålla koristernas
och körledarnas engagemang för det gemensamma arbetet. Andra aktiviteter
med syfte att stärka koristernas drivkraft kan vara målsättningen att kören
även ska ägna sig åt samhörighetsfrämjande aktiviteter till exempel körresor
och körfester. Intervjuperson D berättar särskilt om manskörens ”gubba-
fester” då det enbart är koristerna som får vara med medan deras respektive får
stanna hemma (A, B, C, D).

Jag har väldigt svårt att driva en kör på tomgång. Att den bara ska finnas
till och man övar kontinuerligt och så. Jag jobbar bäst om jag har ett
projekt (C).

Drivkrafterna kan även komma från umgänget och arbetet i kören och att ko-
risterna trivs med körledarens och gruppens arbetssätt samt de övergripande
målen för kören (A, E, F, G). Exempel på detta är intervjuperson A:s perso-
nalkör som tydligt har målet att arbeta hälsofrämjande och vara en avlastning i
en annars mycket hektisk vardag. Även intervjuperson G:s tydligt ideologiska
kör visar detta arbetssätt på ett tydligt sätt.

Tydliga gemensamma mål gör det roligare att jobba (A).

6.2.1 Strukturerad och behovsorienterad organisering

I undersökningen blev det tydligt att organiseringsgraden på körer varierar
kraftigt beroende på körens inriktning och behov. Den organiseringsmodell
som tycks vara den effektivaste vid större produktioner innefattar en besluts-
fattande styrelse med exekutiva arbetsgrupper, detta för att avlasta körledaren.
I denna modell finns inte alltid behovet av alla arbetsgruppers medverkan utan
tillsättningen av dem kan vara behovsorienterad utifrån de projekt som ska
genomföras under kommande verksamhetsår. Exempel på tillfälliga arbets-
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grupper kan vara koreografigrupp och kostymgrupp inför ett större projekt.
Fasta arbetsgrupper är ofta programråd, marknadsföringskommitté och trivsel
och fikagrupp (A, B, C, D, F).

För att få en fungerande kommunikation inom organisationen och arbeta för
att inför kommande stora projekt förbättra arbetet är det viktigt att det finns
möjlighet för alla inblandade att komma till tals om hur de upplevt projektets
organisering. Detta uppnås om ledningen efter varje större projekt ser till att
hålla en grundlig utvärdering med alla medverkande (C, F).

Ett intressant synsätt som kommer fram i undersökningen är att en bra organi-
sation föder en bra organisation. Enligt intervjuperson D är detta en av anled-
ningarna att organiseringen så länge som han kan minnas har fungerat mycket
väl i hans manskör. Organiseringen är beroende av enskilda personers kun-
nande och förmåga att ta ansvar för föreningen då den i grunden bygger på ko-
risternas vilja att arbeta ideellt (D).

Bra personer rekryterar bra personer (D).

Till mindre projekt är den mest återkommande åsikten från intervjupersonerna
att körledaren bör få arbeta fritt utan att behöva konsultera en styrelse eller fö-
reningens arbetsgrupper vad gäller repertoar, repetitioner och konserter. Detta
gäller speciellt för de kyrkomusiker som jag har intervjuat då körens administ-
rativa arbete ofta ingår i deras tjänst. Den synpunkt som återkommer är att
man då som ensam körledare kan ha nytta av att använda styrelsen som ett
bollplank och att vara öppen för och lyssna på de idéer som koristerna framför.
Det är även bra att i fristående körer kunna delegera de mer administrativa
funktionerna som ekonomi och formella beslut kring övergripande mål (A, B,
C, E).

En bra organisation är guld värd (D)

Utstickaren i min undersökning är utan tvivel intervjuperson G med sin ideo-
logiskt organiserade kör. Körens organisationsmodell är att ingen, med un-
dantag för kassören, får behålla sin post i längre än en månad. Anledningen till
detta är att alla i kören ska få lika möjlighet att delta i alla delar av körens ar-
bete.

Ordföranden är som i alla andra föreningar den som har det juridiska ansvaret
och har en mandatperiod över en månad varpå den skriver en verksamhetsbe-
rättelse till nästa mandatperiods ordförande. Varje körrepetition är att betrakta
som ett föreningsmöte och alla beslut fattas genom consensus. Körens mål-
sättning är att samla tjejer och killar som vill och tycker det är kul att sjunga
och framföra socialistiska och feministiska åsikter i sång och då är det viktigt
att organiseringen speglar ideologin (G).

Hur olika körer är organiserade tycks till största delen bero på hur körledaren
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vill arbeta. Är det en mycket skicklig körledare kan arbetet fungera väl utan
någon övrig organisering. Detta förutsatt att koristerna accepterar detta arbets-
sätt då det inte lämnar särskilt stort utrymme för inflytande från dem (A). Ge-
nerellt tenderar körer att ha någon form av styrelse även om styrelsens
uppgifter kan variera mellan allt från konsulterande till beslutsfattande medan
körledarna ofta har tämligen fria händer att välja repertoar och lägga upp re-
petitionerna efter eget tycke (A, B, C, D, E, F, G).

Ju äldre jag har blivit, desto mer har jag fått bestämma själv (E)

Ett problem som intervjuperson D ser med det sätt som hans kör har arbetat de
senaste 30 åren är att arbetet och organisationen har formats efter honom och
trots att han fortfarande tycker att arbetet är mycket stimulerande och roligt så
vet han inte hur länge han kommer kunna fortsätta som körledare. Det kom-
mer bli en utmaning för hans efterträdare och det är viktigt att som körledare
känna att organiseringen i en kör passar både det egna arbetssättet och koris-
ternas förväntningar (D, E).

Ni får ta mej som jag är annars får jag sluta. Vi får ta ett provår
och är det så att jag trivs med er och ni trivs med mej så fortsätter
vi men är det så att någon av oss inte vill det då blir det inget mer
(E).

6.2.2 Kyrkans verksamhet

Inom den kyrkliga verksamheten finns det två avgörande körkategorier som i
grunden har olika förutsättningar att bedriva körverksamhet. Dessa är svenska
kyrkans körer å ena sidan och de frikyrkliga samfundens körer å den andra. I
båda dessa kategorier har körledaren oftast ansvar för ett flertal körer från
barnkör till vuxenkör. Den stora skillnaden ligger i de ekonomiska förutsätt-
ningarna då de frikyrkliga samfunden till största delen arbetar på ideell grund
och är organiserade i och finansierade som studiecirklar medan svenska kyr-
kans körer är finansierade genom skattesedeln. Inom svenska kyrkan har de i
princip alltid en anställd kantor som har driftsansvar för samtliga körer till
skillnad från frikyrkornas körledare som engagerar sig på sin fritid (B, C).

Det som intervjuperson C ser som den största gemensamma nämnaren för de
körer han har arbetat med och framför allt de fristående ekumeniska körerna,
är att körledaren har en väldigt stor organisatorisk roll. Är det någonting som
ska planeras, till exempel en körresa, faller hela ansvaret på körledaren. Detta
fungerar bra så länge som körledaren har kraft och energi men samtidigt faller
hela ansvaret för repertoar och repetition på körledaren. Problem uppstår lätt
om körledaren får en svacka för då finns det ofta inte någon som kan avlasta
honom eller henne. I arbetet inom svenska kyrkan kvarstår stora delar av det
individuella ansvaret men det finns en ekonomisk trygghet då denne är an-
ställd och inte arbetar på ideell grund (C).
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Som kyrkomusiker har intervjuperson E, som har arbetat i ett antal olika för-
samlingar under sitt yrkesaktiva liv, fått uppleva ett flertal olika modeller för
hur kyrkokörledarens arbete ser ut. Generellt ligger skillnaden i organisering i
hur mycket körråd och kyrkoherdar i de olika församlingarna lägger sig i re-
pertoararbetet. Det gäller allt från vad som ska sjungas vid en speciell högtid
till i vilket tempo psalmerna ska framföras. Ståndpunkten är att kyrkoherden
och kören måste ha förtroende för sin körledare för att arbetet ska fungera väl.
Musikerna vet oftast bättre vad som går hem hos församlingsmedlemmarna
och har som en del i sitt arbete att hålla sig uppdaterade vad gäller ny musik
(E).

Kyrkomusikern är trots allt en specialist (E).

6.2.3 Ekonomi

Som nämndes tidigare har svenska kyrkans körer fördelen av en stabil ekono-
mi finansierad genom skattesedeln medan de frikyrkliga körerna oftast finan-
sieras av studieförbund (B, C). Vid en jämförelse med de fristående körerna är
finansieringen ganska lik den som de frikyrkliga körerna har. De bygger på ett
ideellt engagemang från koristerna, men skillnaden ligger i om de har en arvo-
derad körledare och hur stora lokalkostnader de har. Oftast har de fristående
körerna inkomster från medlemsavgifter som sin huvudinkomst och som biin-
komst får de ofta någon form av kommunalt bidrag för att göra offentliga
framträdanden till exempel vid Valborgsmässofiranden (D, E). En annan in-
komstkälla för de fristående körerna är arvode från de sjungningar som de får
(D, F, G). För större projekt är det även möjligt för de fristående körerna att få
inkomster från eventuella sponsorer men det är inte något som någon av inter-
vjupersonerna själva aktivt arbetar med (A, F).

6.3 Körledningens repertoararbete

Att välja körmusik till sin kör är ett delikat arbete och det vanligaste tillväga-
gångssättet tycks vara att körledaren eller den som är repertoaransvarig konti-
nuerligt håller ögonen öppna efter ny musik dels genom att lyssna på
exempelmusik från olika förlag, dels genom att låta sig inspireras av vad andra
körer framför. I de fall de hittar ett arrangemang på ett verk som de vill fram-
föra och det har ett omfång och en svårighetsgrad som passar kören i fråga an-
vänder körledaren oftast det arrangemanget. Dock är det så att om det är för
svårt eller har för stort omfång är det inte ovanligt att körledaren gör en bear-
betning eller ett nyarrangemang för att få det att passa körens förutsättningar.
Bearbetningarna i fråga handlar oftast om att sänka någon tonart eller att ta
bort eller förändra någon stämma (A, B, C, D, E, G).

Nu så skriver man ju mycke musik och det är ju inte all musik man
lyckas med, men nått stycke ibland har man ju lyckats med… … det
händer någon gång ibland och det är ju en höjdpunkt då om man
kan få sådana utdelningar, men det orkar man ju inte å slita med
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för jämnan (C).

I damkörers fall gäller det att anpassa körarrangemangen efter damkörernas
förutsättningar. När kören sjunger ensam en hel konsert upplevs den lätt som
för diskantrikt. För att avhjälpa detta är det att rekommendera att arrangera
verken med ett kompletterande kompband för att få ett fullt frekvensspektra
(A).

I intervjuperson F:s sånggrupper ser arbetet med arrangering av verken något
annorlunda ut. I stället för utgångspunkt från färdiga arrangemang väljer de
verk utifrån ett tema. Sedan arbetas arrangemangen fram i grupp genom im-
provisation i hennes mindre sånggrupp. I den större anpassas verken utifrån
vilka som ska delta i det aktuella projektet. Gemensamt har de båda grupperna
att de i princip inte arbetar med nedskrivna arrangemang.

Det är min filosofi. Hellre enkelt och bra än svårt och dåligt (F).

Arbetet med repertoaren i intervjuperson G:s kör är ett gemensamt arbete i
likhet med intervjuperson F:s mindre sånggrupp. Utgångspunkten i arbetet är
att någon av medlemmarna får en idé om ett budskap de vill förmedla eller ett
problem de vill belysa. Texterna skrivs sedan antingen i helgrupp eller i mind-
re grupper. Inspiration till bearbetningarna hämtas ofta från olika sångböcker
och liknande källor. Det viktiga är inte prestationen och det gör inget om ett
körarrangemang råkar vara alldeles för svårt (G).

6.3.1 Disponering

Disponeringen av en konsert är ofta avgörande för hur publiken mottager den.
Det som enligt undersökningen tycks vara det viktigaste att tänka på vid dis-
positionen är hur konserten inleds och hur den avslutas. Första verket bör ha
en stark igenkänningsfaktor och hög intensitet för att snabbt inkludera publi-
ken i konserten. Sista verket bör vara av en sådan karaktär att det starkt påver-
kar publiken och i bästa fall ringer i öronen på dem när de åker hem efter
konserten. En annan aspekt av inledningsstycket till en konsert är att det bör
vara ett stycke som koristerna känner sig trygga med. Gör de det så bidrar det
till att få dem att släppa sin nervositet och det kan därmed bidra till att hela
konserten blir bättre (B, C, G).

…vad är bra att sluta med, klämmigt och roligt att lyssna på? Det
ska klinga i publikens öron när de går hem (B).

För att publiken ska behålla intresset för konserten är variation i programmet
viktigt. Variationen kan ligga i hur många som sjunger, hur många stämmor
verken har eller vilken instrumentering som är med i arrangemangen (A, B, C,
D). Till exempel blir en konsert med enbart Bach lätt långtråkig och ambitio-
nen bör i stället vara att blanda upp med andra verk för att skapa intresse och
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variation (B).

För att få en bra dynamisk progression och behålla publikens intresse är det
viktigt att inte mängden verk som är okända för publiken blir för stort samt att
det inte blir för många nya verk efter varandra. Det tycks finnas en tydlig
koppling i hur verkens igenkänningsfaktor påverkar kommunikationen med
publiken så att verk som publiken känner igen ofta är mer uppskattade än
okända verk. Ett annat möjligt synsätt på samma sak är att disponera en kon-
sert med konsertdynamiska toppar och dalar för att skapa variation och intres-
se. I detta arbete behöver det inte finnas någon speciell mall utan dispositionen
kan anpassas utifrån varje enskild konsert (A, E, F). Ett hjälpmedel kan vara
att försöka hålla sig till en tydlig röd tråd genom konserten. Den röda tråden
kan till exempel bestå i texterna på verken eller kopplas till en viss kompositör
och verken bör placeras i en ordning så att det uppstår dessa konsertdynamiska
toppar och dalar (F).

Det är även viktigt att en körkonsert inte är så lång att publiken därav tappar
intresset. Utan paus bör konserten inte vara längre än en timme om den inte
har ett mycket omväxlande program och även då bör den aldrig vara längre än
en timme och tio minuter. Har kören ett längre konsertprogram och vill ha en
paus föreslås det att de disponerar konserten med 45 minuter före paus och 30
minuter efter paus. Dock bör en konsert i två akter aldrig vara längre än två
timmar (A).

6.3.2 Publikanpassning

Det gäller även att känna den publik som repertoaren riktas till. Det är viktigt
att publiken i fråga orkar med en hel konsert men den som väljer repertoar får
inte vara så försiktig att den inte vågar utmana sin publik då utmaningarna i
sig kan bidra till positiva konsertdynamiska effekter. Samtidigt måste kören
eller orkestern utgå från sina egna förutsättningar att framföra en viss reperto-
ar. Vad skulle det vara för poäng att göra en konsert med Norrköpings Symfo-
niorkester om de inte skulle spela någon form av klassisk musik (A, C, D, F)?

Vad vi än gör för typ av repertoar ska vi göra det bra (D).

6.4 Ledarskap i kören

Den största samsynen inom ledarrollen hos intervjupersonerna finns i synen på
vad en körledare har för funktion. Alla med undantag för en av de tillfrågade
ser som körledarens uppgift att vara musikalisk ledare för kören och körens
verksamhet vilket bland annat innefattar att ta fram repertoar, hålla i repetitio-
ner och styra upp konserter. Utöver det rent konstnärliga finns det även en
samsyn kring ledarens gruppdynamiska funktion. En körledare bör aktivt ar-
beta för en bra stämning i kören under repeterandet men han har även en
gruppfunktion i att inspirera och entusiasmera koristerna. Körledaren är den
person som kan samla ihop verket och gruppen och genomföra repetitioner
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och konserter från A till Ö (A, B, C, D, E, F).

Min uppgift är att entusiasmera. Skoja, skämta och vara pedagog
(D).

Det är inte heller ovanligt att körledarna upplever att de uppfattas som en sorts
ledare i styrelsen trots att de inte är ordförande för den. Detta ses i och för sig
inte som något problem. Kören har förhoppningsvis valt dem som körledare
just för att de har förtroende för dem och det kan behövas någon som kan visa
vägen och ge dem förutsättningarna att göra ett bra framträdande (A, D).

Utifrån de förutsättningar som de har så ska jag få dem att låta
så bra som möjligt. Så nära en professionell ensemble som möj-
ligt. Anpassa repertoaren efter körens förmåga men rent ut-
trycksmässigt eftersträva samma eller till och med högre
uttrycksnivå än professionella körer då man har betydligt längre
reptider än vad dessa har. De professionella körerna jobbar så
fort att de inte alltid riktigt hinner fram med uttrycket även om de
är färdiga för att spela in (A).

Under sin yrkesaktiva roll som körledare och arrangerare har intervjuperson A
upplevt att ett av de problem amatörkörerna har stått inför är synen på körleda-
ren som dirigent då denne har haft en starkt auktoritär roll. Det har enligt ho-
nom skett en progression i synen på dirigentrollen, både från dirigenter och
korister håll, där dirigentrollens auktoritet successivt försvagas och de strikt
hierarkiska arbetsmodeller som var praxis tidigare tynar bort till fördel för ett
mer öppet och jämnlikt arbetssätt. I grunden anser han att det är det sunt och
han får medhåll från intervjuperson E. För honom är de viktigaste ledaregen-
skaperna för körledare som arbetar med amatörkörer att denne är en skicklig
diplomat och har en förmåga att läsa av kören. Han anser att en helt annan di-
plomati behövs jämfört med proffskörer eftersom amatörerna har andra förut-
sättningar och kunskaper om hur sång- och körarbete fungerar. En av
anledningarna till detta anser han är att proffskörer tränar upp sin förmåga att
läsa av gruppen mer än nybörjarkörer och därmed får kören att fungera bättre
som helhet (A, E).

Man kan inte skrämma amatörkörer att sjunga (A).

Ett synsätt som kom fram i undersökningen och som är intressant just för att
det enbart uppmärksammades av de båda mest erfarna körledarna är att körle-
daren inte bör kompromissa för mycket med sitt eget sätt att arbeta. Körleda-
ren bör i stället se till att arbeta med en kör som delar körledarens vision av
hur körarbetet ska genomföras. Den viktigaste egenskapen som en körledare
har är att vara den som visar vägen. I en kör finns det så många viljor att det är
omöjligt att alla kommer bli nöjda och som körledare är det därför direkt
olämpligt att kompromissa med sitt arbetssätt. De ser även sig själva som
konstnärliga ledare och upplever att kören har och om inte annat bör ha förtro-
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ende för deras expertis för att arbetet ska fungera. En amatörkör som är det
som de båda arbetar med behöver ha en väldigt kompetent körledare medan en
professionella körer klarar sig med en medioker körledare (D, E).

Såhär vill jag ha det, take it or leave it. För börjar man ge efter
och fråga vad vill ni, ah då har man en bikupa och då har man
tjatter och då kommer man ingenstans. Jag tror någon måste visa
vägen, slå näven i bordet och säga att det här gör vi och är ni inte
nöjda så välj en annan dirigent (D).

Återigen är utstickaren i undersökningen intervjuperson G:s kör. Till skillnad
från de övriga finns det inte någon fast ledare utan de roterar varje månad med
motiveringen att de som är drivna och tar för sig inte ska bli bäst på många sa-
ker utan alla ska få prova på allt. Det är alltså ett motsatsförhållande till inter-
vjuperson D och E:s syn på körledarens expertis. För intervjuperson G är
specialisering i olika expertiser inte något önskvärt då det motverkar körens
grundsyfte att alla ska få vara med och göra allt. Hon ser sig själv som en väl-
digt aktiv och drivande person vilket betyder att hon medvetet måste ta ett steg
tillbaka ibland för att låta de andra komma till tals. För att säkra att alla får
sina röster hörda arbetar de med systemet ”rundor” där var och en i tur och
ordning får säga sin mening utan att någon får avbryta (G).

6.4.1 Gruppdynamik

För att få en fungerande grupp i den ideella verksamhet som en kör är, är det
viktigt att körens ledning dels kan skapa en vikänsla, dels att den kan ge driv-
krafter till koristerna att engagera sig i arbetet. Det mest uppenbara sättet att
skapa vikänslan är de gemensamma målsättningar som koristerna har så som
kommande konsertprojekt. Gemensamma målsättningar gör det roligare att
jobba tillsammans. En annan drivkraft som även den bidrar till vikänslan är
körresor. De flesta av de körledare som jag har intervjuat har i sina körer nå-
gon form av körresor om det så är rena nöjesresor, turnéer eller besök hos oli-
ka vänkörer (A, B, C, D).

Ett annat verktyg som finns för att stärka gemenskapen och få en bättre sam-
manhållning i kören är olika former av socialt umgänge. 10 minuters fikastun-
der för att prata av sig under repetitionerna kan vara en modell för detta. En
annan kan vara gemensamma fester (A, D). Ett exempel för att hålla en bra
samanhållning är manskörens gubba-fester. Där är inga respektive välkomna
och det blir lite grabbigt men de har enligt utsago ”jäkligt roligt” (D).

När körledaren börjar känna sig trygg i sin kör kan han även för gemenskapen
till exempel använda sig av verktyg som att införa gemensam jargong. En le-
dare bör dock vara försiktig med detta då det kan leda till att denne av misstag
stöter sig med koristerna (A).
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6.4.2 Konflikter och konfliktlösning

Konflikter i en kör är oundvikliga då kören i sig är full av individer. Det råder
delade meningar om när körledaren ska gå in och försöka lösa konflikterna
men om körrepetitionerna påverkas av en konflikt bör dock körledaren agera.
Vad gäller konflikthantering är en av de viktigaste åtgärderna att på ett tidigt
stadium ta upp konflikten till ytan och få igång en dialog. Det är viktigt att
körledaren i detta läge är en förebild inför koristerna. Ibland slutar det med att
medlemmar slutar och det är inte mycket att göra åt det (A, B, C, E). Det bästa
är när körledaren kan komma med en lösning där ingen av dem som är i kon-
flikt har haft rätt (E).

I de fall där det handlar om prestigekonflikter, till exempel vem som ska
sjunga ett visst solo, är den bästa lösningen att på ett rättvist sätt fördela upp-
gifterna för att undvika framtida konfrontationer (C). Är det så att kören har en
stark och väl fungerande styrelse kan det mycket väl vara lämpligare att körle-
daren inte lägger sig i konflikten utan att det i stället blir till exempel ordfö-
randens uppgift. Detta då körledarens inblandning i konflikten i sig kan
påverka repetitionerna negativt och det kan vara bättre att körledaren enbart
engagerar sig i de konstnärliga frågorna (A).

Den andra sortens konflikter som kan uppstå i en kör är de konstnärliga mot-
sättningarna. De varierar från prestationskonflikter mellan stämmorna till att
korister och körledare har olika prestationsmålsättningar eller prestationsförut-
sättningar. Vad gäller prestationskonflikter mellan stämmorna upplever inter-
vjuperson E att de är ganska vanliga och att de oftast inte beror på några
bakomliggande personkonflikter utan snarare på att det faktiskt låter illa (E).

Uppstår konflikter eller problem av konstnärlig natur är det viktigt att körleda-
ren agerar och till exempel arrangerar extra repetitioner för att reda ut dem.
Inom kyrkokörerna är ett vanligt problem att vissa av koristerna troligtvis inte
skulle bli antagna om de sökte sig till kören i dag. Här är problemet dock att
om körledaren skulle gå in och be en eller flera korister att lämna kören på
grund av deras prestation skapar det lätt osäkerhet och osämja i kören som
helhet. Det finns framförallt en uppfattning hos många att kyrkokören ska var
öppen för alla vilket inte alla körledare kan gå med på då de har en annan
konstnärlig ambition. Det bästa är att vara ärlig och ta upp problemet på indi-
vidnivå så att koristen i fråga blir uppmärksam på att det är ett problem samti-
digt som körledaren kommer med hjälp för hur prestationen ska förbättras utan
att koristen känner sig angripen. En alternativ lösning som intervjuperson C
har tillämpat är att istället för att ta upp problemet med koristen anpassa den-
nes placering i kören för att få ett bättre resultat vid konserter (B, C).

I mindre grupper såsom intervjuperson G:s kör använder de gruppsamtal som
konflikthanteringsmetod. I just deras fall bygger hela arbetet på en princip om
consensus vilket betyder att de för att kunna fatta något beslut eller lösa en



29

konflikt måste gå varandra till mötes (G).

Det är inte alltid möjligt att förutse en konflikt och det är heller inte alltid så
att de kommer upp till ytan. Det är därför viktigt att vid större projekt hålla en
ordentlig utvärdering efter. Vid dessa kommer det ofta upp kritik, dock är det
tyvärr sällan så att det är de som har lagt ner tid och arbete i projektet som
klagar (C).

Ett av de vanligaste problemen som togs upp i undersökningen var målkon-
flikten mellan samhörighet och gemenskap i gruppen ställt mot ambitionen att
uppnå en hög kvalité på körens framförande (B, C, D, F).

Från koristerna finns det förväntningar av alla sorter. Det finns de som tycker
att den sociala samvaron är det viktiga och det finns andra som helt tycker att
den konstnärliga prestationen är drivkraften. Körledarens målsättning är tvek-
löst den konstnärliga prestationen men det är även så att samvaron med koris-
terna ger drivkraft att stanna kvar i kören. Därför måste körledaren ibland vara
beredd att kompromissa med sin vision (B, D).

Exempel på detta är när intervjuperson B kom som helt nyexaminerad och fick
en anställning i en liten landsbygdsförsamling där den konstnärliga nivån var
betydligt lägre än den på musikhögskolan. Han upplevde att det kändes som
ett steg framåt och två steg bakåt men han framhåller att han ganska snart an-
passade sig efter verkligheten. För att säkra den framtida konstnärliga nivån på
kyrkokören har han infört ett intagningsprov. Han har dock tudelade känslor
för intagningsprovet då han tycker att det är nödvändigt för prestationen men
han beskriver det samtidigt som något av det jobbigaste han vet att behöva av-
visa korister som söker sig till kören. Det har inträffat att han har varit tvungen
att be de sökande att vända sig till en annan kör (B).

I motsats till intervjuperson B vänder sig intervjuperson G kraftigt emot an-
tagningsprov med motiveringen att hon tycker att det är fel att det krävs att ko-
risterna måste sjunga på ett speciellt sätt för att få vara med. Hon anser även
att det är fel att det är uppdelat vilka som får och inte får sjunga vad i en kör.
Problemet som hon upplever att det skapar, är att det då lätt uppkommer de
som uppfattas som stjärnor, medan andra betraktas som sämre och detta leder
till ett mer hierarkiskt arbetssätt (G).

Det är inte heller alltid så att det bästa konstnärliga framförandet är den bästa
prestationen. Ett exempel på en väl fungerande grupp var en så kallad opti-
mistkör bestående av korister som anser att de inte sjunger bra men dock
sjunger gärna. Det som skapade intresse för optimistkören var den gemen-
samma glädjen i framförandet. Sången var enbart för sjungandets egen skull
och optimistkören spred glädje och gavs glädje tillbaka. Det gjorde att den
mindre konstnärliga kören blev mer framgångsrik än församlingens kyrkokör
utifrån hur många som kom på deras konserter. Det är en fråga om vilken pu-
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blik kören vänder sig till (C).

Är det något jag har lärt mig så är det att vad man än gör så tyck-
er folk att det låter vackert (E).

6.5 Körernas marknadsföringsprinciper

Nästan alla körer har behov av nyrekrytering och den metod som tycks vara
den vanligaste och effektivaste är rekrytering genom personliga kontakter al-
ternativt att den potentielle koristen har hört talas om hur bra eller rolig kören
är ryktesvägen. En korist tar med sig en vän till repetitionerna då denne vill
testa om det är så fantastiskt roligt som det påstås (A, C, D, E, G).

Vad gäller marknadsföring av framträdanden är de vanligaste vägarna enligt
undersökningen att de trycker upp affischer och alternativt komplimenterar
dem med flygblad. Dessa får koristerna ansvara för att de sätts upp. Samtidigt
bidrar ofta koristerna till publiken genom att det kommer någon bekant för att
titta på dem (A, B, C, E, F).

Den andra vanliga marknadsföringsmetoden inför konserter är att annonsera i
lokalpressen. Nackdelen med annonser är att det är dyrt. Ett bra alternativ eller
komplement är att försöka få tidningarna att skriva om arbetet inför konserten.
I bästa fall kan de då även få in en bild (A, B, C, D).

En förstärkning av marknadsföringen, vilket har används och har fått bevisad
genomslagskraft, är att använda sig av lokalradio (C, D). Den mest effektiva
marknadsföring som intervjuperson C har upplevt var när han med en musik-
grupp lyckades hamna på länstoppen på P4:s lokalradio. Under tiden de var
med på listan och ett par månader efter hade de fullsatta spelningar vart de än
kom (C).

Ett bland mina intervjupersoner tämligen outnyttjat marknadsföringsmedium
är internet. Enkla och billiga masskommunikationsmedel som en informativ
hemsida eller en myspacesida är smidiga att ha till hands. Om inte annat så för
att kunna hänvisa potentiella kunder dit (F, G).

Om kören värnar sitt kundsegment och är rädd om sitt varumärke genom att
inte göra något som den inte gör bra bygger den på längre sikt upp en kund-
krets. I det läget lönar det sig att till arrangörer, som kören tidigare har sjungit
för, skicka ut direktreklam när den har en ny konsert på gång (D).

Den bästa marknadsföringen för en kör är trots allt deras framföranden och
konserter. Både för att i framtiden få mer publik genom varumärkesbyggnad
men även för att visa för potentiella korister i publiken hur fantastiskt roligt de
skulle ha om de gick med i kören (A, B, D, F, G).

Ett sätt att krydda sina konserter och därmed stärka både deras samanhörig-
hets- och varumärkesbyggande funktion är att använda sig av kända namn som
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dragplåster. Till exempel kan en duktig gospelsångerska höja en konsert be-
tydligt både genom sin egen prestation och genom att inspirera och coacha ko-
risterna (A, B, C).

Slutligen är det ofta så att det är en upplevd brist på tid och drivkrafter för att
göra det nödvändiga arbetet som begränsar körernas marknadsföring. I de fall
där det finns en uppsatt målsättning, till exempel att samla in pengar till något,
är det mycket lättare att samla drivkrafter till att genomföra marknadsförings-
arbetet även då det känns som den tråkiga biten av att ha en kör och som en
konflikt i vad körledningen ska lägga sin tid på (F, G).
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7 Resultatsammanfattning
Hur ser körledningens arbete ut med att teoretiskt lägga grunden för en kon-
sert? Detta är arbetets frågeställning och svaret som framkommit genom un-
dersökningen följer i sammanfattad form här nedan då resultatdelen blev
tämligen omfattande. Här har enbart redovisats de svar där intervjupersonerna
har likartad syn på körverksamhet. För en mer urförlig redovisning av resulta-
tet hänvisas ni till kapitel 6 Resultat.

7.1 Organisering

Körers organiseringsgrad tenderar att vara väldigt olika främst beroende på
vilken typ av verksamhet kören ägnar sig åt. Större fristående projekt kräver
en hög grad av organisering vilket ofta innefattar att det finns en beslutsfattan-
de styrelse som fördelar arbetet till exekutiva arbetsgrupper (A, B, C, D, F).

Vid mindre projekt och i körarbetet inom svenska kyrkan organiseras arbetet
istället av enskilda personer, då oftast körledaren, och dennes arbete med re-
pertoar, konserter och projekt blir mycket fritt. Även i dessa körer finns ofta
en styrelse men den har då oftast en mer rådgivande funktion och kan ha till
uppgift att hantera sådant som fika- och trivselfrågor (A, B, C, E).

För att skapa drivkrafter för koristerna att engagera sig i körens arbete behövs
gemensamma målsättningar. Dessa kan delas upp i två huvudkategorier. För-
sta kategorin är konsertmålsättningar där själva projektet eller konserten ska-
par drivkraften och viljan att enagera sig i arbetet (A, B, C, D). Andra
kategorin är att kören kan ha samhörighets- och umgängesmålsättningar där
aktiviteter vid sidan av körsången blir koristernas drivkraft (A, E, F, G).

Anledningen till att det organiseringsmässigt finns en skillnad mellan svenska
kyrkans körer och fristående körer som arbetar på en liknande projektnivå är
att det i kantorernas tjänst ingår ansvar för församlingens körarbete. Därmed
har kören alltså en arvoderad körledare och den har dessutom tillgång till kyr-
kans lokaler och får där även regelbundet konserttillfällen. Därmed har kyrko-
körerna en ekonomisk trygghet som de fristående körerna sällan har (B, C, E).

De fristående körerna måste till skillnad från svenska kyrkans körer bära sina
egna utgifter och dessa täcks vanligen genom i första hand medlemsavgifter, i
andra hand gage från sjungningar och i tredje hand av kommunala bidrag (D,
E).
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7.2 Repertoar

Vad gäller val av repertoar synes körledarna i de flesta fall ha tämligen fria
händer att välja den repertoar de själva vill arbeta med. Ibland finns det här
begränsningar i form av övergripande mål från styrelsen vilka körledaren
måste anpassa sig efter. Nya körstycken hittar körledarna oftast genom att an-
tingen söka bland musikförlagens exempelmusik eller genom att låta sig inspi-
reras av vad andra körer framför. Nya körarrangemang anpassas vid behov
efter körens prestationsnivå men i vissa fall gör istället körledaren en nyarran-
gering av verket (C, D, E, F, G).

Vid planeringen av dispositionen av en konsert tycks den viktigaste utgångs-
punkten vara att det bör finnas konsertdynamiska höjd- och lågpunkter samt
en musikalisk variation för att publiken ska behålla intresset (A, B, C, D).

För att åstadkomma en bra konsertdynamik och dessutom gruppdynamiskt ge
trygghet och självförtroende åt koristerna är en utgångspunkt att kören bör få
till en bra början och ett bra slut på konserten. Om den åstadkommer en bra
början med ett verk som koristerna kan väl, finns möjligheten att deras spän-
ningar släpper och då ges de förutsättningar att göra en bättre prestation än om
konserten får en osäker inledning (B, C, G).

7.3 Ledarskap

Samsynen på vad som är körledarens uppgift och roll i körarbete är att körle-
daren är både en konstnärlig ledare som ska sköta repertoar och konsertarbetet
och samtidigt vara den som har ansvar för att kören har en bra stämning och
att koristerna är inspirerade och engagerade (A, B, C, D, E, F).

Precis som i organiseringen blir det här viktigt att körledaren kan skapa driv-
krafter för att skapa engagemang för körens verksamhet. Att eftersträva är att
kören uppnår en vikänsla och det kan göras både genom praktiskt arbete i sti-
mulerande projekt som genom ett bra umgänge vid sidan av körens kärnverk-
samhet (A, B, C, D).

För att kunna värna gruppens sammanhållning bör körledaren vara beredd att
ingripa då det uppstår konflikter som påverkar körens arbete. Det viktigaste är
att körledaren på ett tidigt stadium kan få en dialog med dem som är i konflikt
och därmed lyfta upp problemet till ytan. För att få en fungerande konflikt-
hantering är det även viktigt att körledaren aktivt är en bra förebild för koris-
terna (A, B, C, E).

7.4 Marknadsföring

Nyrekryteringen till körerna sker till störst delen genom att vänner eller be-
kanta till koristerna följer med till en repetition för att testa om de tycker att
det är roligt. Alternativt har den potentielle koristen genom ryktesvägen hört
talas om kören i fråga (A, C, D, E, G).
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Konserter och liknande framträdanden marknadsförs oftast genom affischering
och eller flygblad som koristerna får i uppgift att sprida till allmänheten(A, B,
C, E, F). För att komplimentera affischerna är det även vanligt att de använder
sig av annonser eller reportage i lokalpressen för att nå ut till sin publik (A, B,
C, D).
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8 Diskussion och slutsatser

Till sist följer här kandidatens egna tankar och reflektioner.

Den undersökning som genomförts har för mig personligen varit mycket in-
tressant och den har visat mig arbetssätt och teorier som jag tidigare inte varit
medveten om. Något som slog mig under arbetet med analysen av intervjuerna
var körledarnas begränsade arbete med marknadsföring. Det tycks sällan vara
så att kören arbetar utifrån en övergripande marknadsföringsplan med seg-
mentering och positionering mot den publik som skulle kunna tänkas vara in-
tressant för kören. Det finns ett flertal potentiella förklaringar till detta varav
en redogjordes för i resultatet. Då syftas på de bristande drivkrafterna för att
engagera sig i marknadsföringsarbetet och den upplevda målkonflikten kring
vad ledningen ska lägga sin tid på. En annan synpunkt som kom fram både av
litteraturen (Lundgren, 1999) och intervjuerna är att vissa körledare är försik-
tiga med att marknadsföra kören av ekonomiska skäl. De vet helt enkelt inte
vilket genomslag marknadsföringen till en specifik konsert ska få och om den
inom ramarna för konsertens budget kommer att kunna täcka sina egna kost-
nader. Det de då glömmer eller inte är medvetna om är att marknadsföringen
som genomförs inför en konsert inte enbart är marknadsföring för det enskilda
framförandet utan den blir även en del i körens varumärkesuppbyggnad. På
sikt leder detta till att kören blir mer uppmärksammad och därmed skapar de
även förutsättningar att få ökade inkomster från större publiker och ett ökat
antal sjungningar.

För de körledare som arbetar inom kyrkan är det i och för sig inte förvånande
att de inte behöver arbeta mer aktivt med marknadsplaner då de både har en
tryggad ekonomi och fasta konserttillfällen. Manskören som intervjuperson D
arbetar med, tycks vara i en liknande sits, där de uppenbarligen har varit
skickliga med att medvetet eller omedvetet bygga ett starkt varumärke. Inter-
vjuperson D:s grundprincip att vad de än gör ska det göras bra är i och för sig
en form av positionering där de vill förmedla en känsla av kvalitet. Tyvärr kan
det inte utifrån min undersökning fastställas om och i sådana fall hur de i sin
marknadsföring förmedlar denna position. Troligt är att manskören genom att
den har varit verksam under många år, varav dryga 30 år med intervjuperson
D, kan ha byggt upp sitt varumärke och förmedlat sin positionering enbart ge-
nom konserterna som marknadsföring. Detta är dock enbart en spekulation.

Ett perspektiv som är väldigt intressant är Lundgrens (1999) syn på dispone-
ring av en konsert. Han hävdar att för att få en bra disposition, måste konserten
ha en anpassad intensitet med ett lyft i början, en lågpunkt ungefär en tredjedel
in och en höjdpunkt i slutet. Men det är inte formen i sig som är intressant utan
det är själva begreppet intensitet som har fångat mitt intresse. Lundgren (1999)
skriver att intensiteten är ett resultat av graden av kommunikation mellan kö-
ren och publiken. Kommunikationen uppstår av att musiken som framförs på-
verkar publiken på ett eller annat sätt och får dem delaktiga i konserten.
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Resultatet av detta är att det blir en förutsättning att det går att förutse konser-
tens intensitet och därmed är det i sig även en förutsättning att kören känner
sin publik mycket väl. Det hela anknyter till marknadskommunikationsteori
och i synnerhet till segmentering. Om det inte har gjorts en korrekt segmente-
ring av marknaden och kören därmed hittat det eller de segment som är intres-
santa för den egna konserten blir det en omöjlighet att kunna förutse
intensiteten och därmed få en fungerande disposition på det sätt som Lundgren
(1999) förespråkar. Jag uppfattar detta som ett argument för att körledningar
bör använda mer av sin tid till att aktivt arbeta utifrån ett marknadskommuni-
kationsperspektiv.

För att få bättre täckning för marknadsslutsatserna kring hur körer arbetar och
bör arbeta skulle en ytterligare undersökning som fokuserade mer på de eko-
nomiska aspekterna av körarbetet vara önskvärd. Vissa av körledarna som in-
tervjuats har enligt egen utsago haft en mycket god ekonomi i sina körer och
det skulle onekligen vara intressant att göra en studie av körernas bokföring
för att därmed kunna komplettera marknadsföringsdelen i denna uppsats.

Något som förvånade lite var att fenomenet brödsjungningar inte nämndes av
särskilt många av intervjuerna. Enligt Lundgren (1999) är brödsjungningarna
en av de viktigaste inkomstkällorna för en kör. Om det funnits utrymme för en
fördjupning i körernas ekonomi hade anledningen till att de inte uppmärk-
sammats antagligen varit tydligare. Antingen är det så att Lundgren (1999) har
överdrivit brödsjungningarnas roll i körernas finansiering, alternativt har det i
intervjuerna ställts frågor som inte leder intervjupersonerna i denna riktning.
När vi där har diskuterat finansiering har det framförallt handlat om medlems-
avgifter och dylikt. I och för sig tycks Lundgren skilja på egenproducerade
konserter och brödsjungningar men om vi tittar på en kör som manskören får
de en del inkomster från sina konceptkonserter även om dessa framför allt går
till resekostnader och dylikt. Det skulle innebära att körens konceptkonserter
skulle fylla samma funktion som Lundgrens brödsjungningar.

Jag skulle vilja påstå att det verkar finnas en förvånansvärt stor samsyn kring
hur en kör kan och bör fungera. Uggla (1979) beskriver kören ur ett småskaligt
perspektiv där körledaren har ett väldigt stort ansvar och detta stämmer väl
överens med de resultat som har erhållits vad gäller mindre projekt. Samtidigt
verkar hon ha som målsättning att över tid utveckla kören så att dess organise-
ring blir mer lik Lundgrens (1999). Resultatet vad gäller organisering av större
projekt stämmer mycket väl överens med den organiseringsmodell som fram-
för allt Lundgren (1999) eftersträvar där körledaren får ett begränsat ansvar för
administration och planering och i stället kan fokusera på sin kärnuppgift att
dirigera kören.

Majoriteten av intervjupersonerna tycks i och för sig vara skeptiska till att det
är önskvärt att kören, såsom Uggla (1979) skriver, får en struktur med till ex-
empel ett programråd som beslutar om repertoaren. De tycks vara nöjda om de
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får behålla det ansvaret och på sin höjd har en styrelse som kan fastställa över-
gripande mål eller möjligtvis fungera som bollplank.

Lundgren (1999) anser i och för sig att det strukturerade och behovsorientera-
de arbetssättet organiserat i formen representativ demokrati är en förutsättning
för att gemensamma målsättningar ska uppstå. Detta stämmer dåligt överens
med hur kyrkans körer och mindre fristående körer arbetar. Om vi följer hans
argumentation borde körer med centraliserat beslutsfattande vara fulla av mål-
konflikter. Förklaringen till att detta inte är fallet kan vara att koristerna i cent-
raliserade körer är att betrakta som X-medarbetare enligt Teori X och Teori Y.
I så fall innebär detta att körens målsättningar inte stämmer överens med ko-
risternas behov av aktning och självförverkligande enligt Mazlows behovshie-
rarki utan det är andra målsättningar som driver dem i arbetet. Teori X skulle
även förklara varför koristerna accepterar att körledaren får så pass fria händer
att ensam fatta beslut då de skulle vara X-medarbetare och därmed förvänta sig
att alla beslut och initiativ ska komma uppifrån.

En annan intressant insikt som erhållits är att det tycks finnas en parallell
mellan Lundgrens (1999) syn på behovet av representativ demokrati och inter-
vjupersonerna D och E:s syn på sig själva som körledare. Lundgren (1999) sä-
ger att den representativa demokratin är önskvärd då den innebär att de flesta
synsätt kan bli representerade i en ledning om än inte alla. Detta kan kopplas
intervjupersonernas ställningstagande att det för dem är viktigt att de får täm-
ligen fria händer när det kommer till körarbete. Är det så att kören inte vill ar-
beta efter deras arbetssätt får de välja en annan körledare. Alltså är deras
körledarskap ett resultat av att majoriteten av kören har förtroende för deras
expertis och anser att de gör ett bra arbete. Kören väljer en körledare som har
tydliga målsättningar med körens arbete vilket ger en tydlig inriktning åt den.

Det hela stämmer även väl överens med Malténs (1992) syn på hur individer
uppnår social status som ett resultat av konstanten social prestige och varia-
beln socialt anseende. I intervjuperson D och E:s fall tycks deras sociala pre-
stige i egenskap av ålder och förväntad erfarenhet kombinerat med anseendet
som är resultatet av deras skicklighet som körledare resultera i att de får en
väldigt hög social status i sina körer.

En av de saker som har varit intressantast i undersökningen är att se skillna-
derna som finns mellan intervjuperson G och övriga intervjupersoner. Fram-
förallt i kopplingen till den sociala statusen som de tycks arbeta aktivt för att
avveckla. Min upplevelse är att den största skillnaden ligger i hur de ser på sin
egen verksamhet. Mycket av den tycks gå ut på att de vill förmedla ett poli-
tiskt budskap och trots att jag inte delar deras politiska övertygelse respekterar
jag dem för att de tycks vara så pass konsekventa i kopplingen mellan ideologi
och arbetsmetoder.

För att anknyta till det som var mina bakomliggande skäl till denna undersök-
ning, nämligen Henriks Nyfolkliga Orkesters körsatsning, har jag fått stöd och
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hjälp till utveckling av vår affärsidé. Den tjänst som vi har tänkt tillhandahålla
tycks inte vara särskilt konkurrensutsatt och det är få av intervjupersonerna
som uppger att de brukar bli kontaktade av musiker och andra körledare som
vill sälja konserter till dem. Det mest vägande skälet till att tro att konceptet är
genomförbart är argumentet att vi säljer en upplevelse. Upplevelsen i sig är
enligt undersökningen en utav de saker som hos koristerna skapar drivkraft för
det ideella engagemanget i kören. I vår marknadsföring blir det nu viktigt att
bära med oss denna positionering och lyckas förmedla den till våra potentiella
kunder.

8.1 Framtida forskningsuppslag

8.1.1 Marknadskommunikation

För att få en fördjupad förståelse för hur körer så som manskören bygger upp
sitt varumärke skulle det vara nödvändigt att undersöka körernas marknadsfö-
ringsarbete utifrån deras åhörares synvinkel. En kvalitativ undersökning av det
slaget skulle antagligen vara svår att genomföra utan den borde lämpligen
genomföras i den kvantitativa formen. Det skulle vara intressant att under en
längre tid följa med tre eller fyra olika körer på dessas konserter och genom en
enkätundersökning fråga publiken hur de först fick kontakt med kören och var-
för de kom på konserten. En möjlig frågeställning skulle då vara:

Vad lockar körers publik att gå på körkonserter?

För att få en heltäckande bild av hur varumärkesprocessen går till vore det
antagligen lämpligt att här ha två körer som varit verksamma under mycket
lång tid och två körer som har ett tämligen nytt varumärke. Parallellt med den-
na undersökning bör det även genomföras kvalitativa intervjuer med respekti-
ve körs körledare eller marknadsansvarige och undersöka hur de ser på körens
marknadsföring och varumärkesuppbyggnad. Därmed skulle undersökningen
ge förutsättningar att bedöma hur pass väl körerna lyckas kommunicera med
sin marknad.

8.1.2 Ansvar och maktfördelning

En liknande undersökning skulle vara intressant att genomföra på ledarskaps-
området. I undersökningen framkom att de flesta körledare är nöjda om de får
tämligen fria händer att själva välja repertoar och planera körens program. För
att få fördjupad förståelse på detta område skulle det då vara intressant att un-
dersöka hur koristerna ser på detta arbetssätt. Frågeställningen till en sådan
undersökning skulle kunna vara:

Finns det en samsyn mellan koristers och körledares vad gäller ansvars- och
maktfördelning?

Även här skulle det vara intressant att göra en kombination av kvalitativ och
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kvantitativ metod där koristerna skulle få besvara en enkät och körledarna en
djupgående intervju. För att få ett bra underlag skulle det vara lämpligt att ar-
beta med omkring tio körer och körledare. Gärna ska dessa även finnas inom
ett begränsat geografiskt område eller möjligtvis två från varandra skilda be-
gränsade geografiska områden för att försöka se lokala kulturella skillnader.

8.2 Avslutande ord

Jag skulle vilja avsluta med ett stort tack till alla de körledare som har ställt
upp med sin tid och möjliggjort denna undersökning. Jag skulle även vilja
tacka min handledare Michael Bruze och examinator Niklas Rönnberg. Körer
är som jag sagt tidigare en spännande organisation att studera då den i mångt
och mycket skiljer sig från de flesta andra organisationer genom sin starka för-
ankring i det svenska samhället. Jag upplever tyvärr att körerna bland de flesta
av mina kurskamrater ses som kommersiellt ointressanta. Jag kan inte hjälpa
att se detta som en missuppfattning då körerna ofta består av en större mängd
vuxna människor vilka ofta har en tämligen god betalningsförmåga och dess-
utom kan dela upp en större utgift på samtliga korister. I ett samhälle med en
tjänstesektor på frammarsch och med individer som alltmer eftersträvar den
starka upplevelsen är jag övertygad om att körerna har en ljus framtid och att
entreprenörer inom musikområdet har ypperliga förutsättningar att framgångs-
rikt etablera sig så länge idéerna och visionerna hos dem finns.
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Bilaga

1. Intervjuformulär

Introduktion av frågeställningen:

Hur ser körledningens arbete med att teoretiskt lägga grunden för en konsert ut?

1. Musikaliskt ursprung

- Projekt

- Körer

- Övrigt av intresse

Hur ser/såg dessa projekts organisation ut? Vilka hade driftsansvar?

- Bra och dåliga organisationserfarenheter

Vad är XXXXXXXs uppfattning av hur körer och liknande organisationer brukar vara organisera-
de.

Vad är XXXXXXXs egen organisatorisk preferens?

- Storlek

- Struktur

2. Repertoar/konsert

- Hur ser repertoaren ut i XXXXXXXs nuvarande körer och musikprojekt?

- Val av repertoar, befintligt utifrån körens förmåga eller bearbetat efter körens förmåga?

- Hur projektinriktat är arbetet? Inriktning Julkonserter, temakonserter m.m.

- Hur ser repertoararbetet ut inför en konsert? Körledaren väljer, programråd, andra möjligheter.

- Vad är XXXXXXXs tankar om hur man bör disponera ett konsertprogram?

3. Ledarrollen

- Vilken roll i körens/gruppens organisation identifierar XXXXXXX sig med?, medarbetare, leda-
re, handledare mm…

- Hur ser XXXXXXX på körledarens roll i det praktiska arbetet?

- Hur ser XXXXXXX på kören som grupp? Vilka är koristerna?

- Hur arbetar XXXXXXX praktiskt med gruppens dynamik? Målsättningar. sammanhållning
mm…

4.Marknadsföring

- Vad är XXXXXXXs syn på effektiv marknadsföring för körer och sånggrupper?

- Hur ser en typisk marknadsföringsplan ut för XXXXXXX?


