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Sammanfattning 
 
Människor har olika intressen. De människor som vi kommer att möta här har ett gemensamt 

intresse och det är sång. Dessa människor sjunger tillsammans med andra i en kör, detta är 

deras fritidsintresse. Det finns egentligen bara en sak som sammanför dessa personer och det 

är körsång. Att få möjligheten att sjunga tillsammans med andra som man annars kanske inte 

skulle träffa. I denna uppsats får du som läser en möjlighet att ta del av vad som kan vara 

orsaken till att körsång är en stor rörelse i Sverige. Du får en direkt koppling till 

informanterna utan att deras svar har filtrerats. De medverkande körsångarna talar direkt till 

dig. 
 

Abstracts 
People have different hobbies. The people we are going to meet here share the same interest - 

choir singing.  Singing together in different choirs is their hobby (leisure time interest). 

What brings them together is the singing, getting an opportunity to sing together with people 

they otherwise would not meet. In this essay you will learn some of the reasons behind the 

fact that choir singing is a big movement in Sweden (reasons behind choir singing having a 

great number of practitioners). You will get a direct link to the informants, without having to 

read answers that have been tampered with. The choir singers who participate will 

speak directly to you. 
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Förord 

 
För att kunna skriva en uppsats av denna karaktär så behöver man hjälp. Denna hjälp har jag 

fått av den kör och de medlemmar i kören som har varit föremål för denna studie och som 

ligger till grund för den text som ligger framför Dig som läsare. 

 

Tack kören för att jag har fått vara en del av Er verksamhet under denna höst! Det har för mig 

varit en ny upplevelse och inte minst har jag fått träffa många nya människor som har 

påverkat och kommer att påverka mig i framtiden. Jag har haft roligt hos er. 

 

Tack körens ledare för att jag har fått vara med er i kören och att du tålmodigt har stått ut med 

att ha mig där på körövningar och uppsjungningar. Som tidigare körledare vet jag att det kan 

vara frustrerande att ha någon i kören som egentligen inte tillhör körens ordinarie 

sammansättning. 

 

Tack till er informanter som har medverkat. Ni har villigt och förbehållslöst svarat på mina 

frågor både på planerad tid och inte minst när jag ringt er på alla möjligt tider för att ett svar 

av er. Ni har lämnat ut en del av er själva till mig och oss andra för att vi ska kunna förstå 

varför körsång är så viktigt för just er. Ni är grunden för hela uppsatsen. Tack! 

 

Min familj, fru och son, har tålmodigt lyssnat på alla konstig tankar och idéer som under 

skrivandets tid har florerat. Tack för att ni finns, stöttar och uppmuntrar mig och mina ibland 

”tossiga” tankar och idéer.   

 

Engelska är inte lätt, så TACK Lars för hjälpen med abstracts. 

 

Sist men inte minst vill jag rikta ett stort TACK min Handledare Björn Alm. Du har på ett 

handfast sätt handlett mig under uppsatsens tillkomst, både med att leda mina tankar ”rätt” 

men också på ett mer konkret sätt. Det kan inte vara lätt att ha ”gamla” studenter. Tack för all 

hjälp! 
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Inledning 
 

Tänk att du har en fritidsaktivitet som du tycker är så rolig och givande att du till och med 

protesterar när din arbetsgivare vill att du ska jobba extra en kväll eller lägger en konferens på 

den aktuella kvällen. Efter jobbet går du dit och sitter en hel kväll, dessutom mår du bättre när du 

går hem än när du gick dit. Vad är det jag beskriver? Jo, körsång!  Om du är intresserad av 

körsång, vare sig du är aktiv själv eller känner någon som är det eller bara är intresserad, då tror 

jag att denna uppsats är något för dig. Du får en inblick rakt in i körsångares anledningar till att 

sjunga, och vem vet, efter att du har läst den så kommer du själv kanske att börja sjunga. 

 

Syftet med denna uppsats är att du som läsare ska få en inblick i vad som driver människor att 

vecka efter vecka gå till sin kör och sjunga. Denna stora mängd människor som sjunger (mellan 

600.000 – 700.000 stycken i Sverige per vecka) fascinerar många ickesjungade människor, 

inklusive mig själv. Det är min förhoppning att denna uppsats kan bringa någon klarhet och 

förståelse hos alla oss som inte sjunger i kör. 

 

Det förekommer två begrepp i uppsatsen som kräver en definition. Det är församling och bygd. 

Med församling menas ett geografiskt avgränsat område som Svenska kyrkan har som 

upptagningsområde för sina medlemmar. Med bygd menas i stort sett samma område men 

områdesgränserna är inte lika tydliga. Med bygd kan också menas en ort med omgivande 

geografiska område.  

 

Frågan som är ställd i denna uppsats är ”Varför sjunger du i kör?” Utifrån denna fråga är 

intervjuerna gjorda. Inga ytterligare frågor var förberedda, men andra frågor uppkom under 

intervjuns gång. De fyra kapitlen är strukturerade på grundval av vad informanterna har sagt. 

Delarna är: 

 

1. ”Körens roll i samhället, exkluderande eller inkluderande” Hur ser körsångarna på sin 

egen kör och körens roll i den bygd som den är verksam i, samt kören som en egen grupp. 

Därtill kommer körledarens roll. 
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2. ”Tillsammans har vi roligt och kan göra under” Social gemenskap - musikalisk 

utveckling. Hur står dessa två delar i förhållande till varandra, samt upplevelsen av att 

sjunga i kör. Hur ser körsångarna på detta? 

 

3. ”Den gåvan är av ett helt annat slag” Hur ser körsångarna på sin egen gåva. Är rösten och 

musikalitet en gåva för körsångaren eller har de inte den gåvan? Vilka har den gåvan? 

 

4. ”Kör är hälsa, hälsa ofta” Den hälsobringande effekten på körsångaren. Har körsång 

någon hälsobringade effekt på informanterna och i så fall vad? 

 

 
Jag har använt mig av flera metoder. Jag har använt mig av skriftliga källor i form av 

examensarbete inom olika discipliner, till exempel musik, sociologi, psykologi etc. Jag har också 

antropologisk litteratur och delvis psykologisk litteratur för att kunna styrka eller dementera den 

sociala gemenskapen hos människan i kören. Jag har gjort intervjuer med enskilda körsångare i 

den utvalda kören, 6 personer samt deltagande observation i körens verksamhet. Under den 

gångna terminen och till dess slut, har jag varit en del av den studerade kören. Jag har deltagit i 

de projekt som kören har haft den aktuella hösten. Det har rört sig om musikalmedverkan 

tillsammans med barnkörer och ungdomskör samt ”vanliga” traditionella uppsjungningar i 

kyrkan. Den intervjuteknik jag har använda mig utav är att låta informanten tala utifrån en fråga, 

och jag har ställt ytterligare frågor allt efter som de kom upp under samtalets gång. Det viktigaste 

för mig var att informanten fick styra intervjun. Sist men kanske inte minst har min egen 

erfarenhet spelat roll. Det var min ambition att min egen erfarenhet skulle “stå åt sidan”, men jag 

kan inte bortse från det faktum att jag har jobbat som körledare under större delen av mitt 

yrkesverksamma liv (ca 15 år). Som deltagare i kören under en termin så hoppades jag få uppleva 

det som informanterna beskriver. 

 

De informanter som är intervjuade är medlemmar i en kyrkokör. Denna kyrkokör finns utanför en 

större stad. Det är också den kyrkokör som jag har deltagit i under hösten. Jag kommer att 

referera till ”kören” i uppsatsen och med det menas kyrkokören. 
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Jag har intervjuat 6 stycken medlemmar i en kyrkokör, 4 kvinnor och 2 män. De har varit 

medlemmar i kören olika länge och har olika relation till den bygd och det samhälle där de bor 

och verkar som körsångare. Jag har valt att kalla dem för andra namn än deras riktiga, men män 

är män och kvinnor är kvinnor.  

 

Den första informanten som jag träffade var Jonas. Han är egen företagare i cykelbranschen och 

har sjungit i kören i ca ett år. Han och jag träffades hemma hos mig. Det är på vägen hem från 

hans jobb och för honom var det en smidig lösning. Jonas berättar att han har spelat trombon i sin 

ungdom och att han spelar teater på sin fritid.  

 

Den andra informanten är Ulrika. Henne träffade jag en eftermiddag hemma på hennes gård. Det 

är en röd, relativt stor mangårdsbyggnad som ligger mitt ute på landet. De byggnader som finns 

runt själva boningshuset är mycket väl hållna och så är även boningshuset. Ulrika berättar att det 

är en släktgård. Jag tror att hon har bott på gården i stort sett i hela sitt liv, med undantag för den 

period då hon utbildade sig till lärare. Ulrika jobbar nu som lärare i det lilla samhälle som kören 

finns i. Hon berättar också att hon har sjungit i hela sitt liv och att det är något hon alltid gjort. 

Ulrika har varit medlem i kören i ca 10 år. 

 

Den tredje informanten som jag träffar är Eva-Lotta. Vi träffades hemma hos mig en onsdag 

förmiddag, när ”… hon ändå var i stan”. Eva-Lotta berättade att hon är inflyttad till bygden för 20 

år sedan och att hon har varit med i kören i ca 10 år. Hon har sjungit sedan hon var ett litet barn 

och också under något som kallades ”trivselkvällar” i hennes hemstad. I skolan kunde man välja 

något som hette TTF, timme till förfogande. Denna timme utnyttjade hon till att ta sånglektioner. 

Eva-Lotta har utbildat sig till lärare under 80-talet och jobbar som det nu. Dock inte i det 

samhälle som finns där hon bor, utan i en större närbelägen stad. 

 

Den fjärde informanten är Anders. Vi träffades på hans företag, en begravningsbyrå som finns i 

den större stad som finns i närheten av det mindre samhället. Platsen vi möts på är lugn och 

avspänd. Anders berättade att han har frikyrklig bakgrund och att sång alltid har funnits runt 

omkring honom. Han har varit med i kören i 6-7 år och är inflyttat till orten. Anders är en av de 

personer som jag har pratat mest med under den tid som jag har varit med i kören. 
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Den femte informanten är Sofia. Henne träffade jag på familjens gård. De bedriver jordbruk med 

både spannmålsodling och mjölkproduktion. Vi satt under intervjun i deras kök och det är den del 

av huset där jag tror att hela familjen ofta är samlad. Huset är grått och ligger i en backe. Snett 

nedanför ligger deras ladugård. Sofia berättade att hon har sjungit hela livet, även under perioder 

när körsång inte varit så roligt och stimulerande. Hon berättade också att hon ofta sjunger till den 

musik som spelas på radion, både inne i huset, men också ut i ladugården, när radion fungerar. 

 

Den sjätte informanten är Josefine. Henne mötte jag innan kören, hemma i hennes hem. Trots att 

det är mörkt ute så noterade jag att både huset och trädgården är mycket välhållet. Huset ligger 

strax utanför det lilla samhället. Det är avskilt men ändå inte långt till närmsta granne. Josefine 

berättade att hon har sjungit i skolan, både grundskolan och gymnasiet. Efter gymnasiet gjorde 

hon ett uppehåll med sången, men började för några år sedan att sjunga igen. Medlem i kören 

blev hon för nästa ett år sedan.  Hon har även spelat blockflöjt, klarinett och fiol. Familjens lilla 

hund (Tyson) är en viktig del av livet och man märker att det finns hos både Josefine och hennes 

man en stark estetisk ådra, när man ser deras hus och trädgård. 

 

 

Mötet med kören 
 

Klockan är nästan kvart över sex. Det är onsdagskväll och jag sätter mig i bilen för att åka iväg. 

En skön kväll med sol och det känns nästa som om det är högsommar, trots att det är sista veckan 

i augusti. Det är många tankar som flyger igenom huvudet på mig när jag åker ut till den ort där 

jag ska möta kören för första gången. Hur ska de bemöta mig? Vad ska de tycka om att någon 

okänd person kommer för att göra ett fältarbete? Vad ska jag berätta om mig själv? Vad har 

körledaren berättat om mig, har hon berättat något? Det första jag noterar är att vägen dit blir bara 

mindre och mindre. Svänger av från en större väg till en mindre väg, och så håller det på tills jag 

åker på en lite grusväg som inte verkar leda någonstans. Eftersom det finns hus och gårdar så 

antager jag att det bor folk här, även om det inte verkar vara många så finns det ändå de som 

väljer att bo här. Det andas ett lugn över den bygd som jag passerar, trots att jag sitter i bilen så 

känner jag det. Men, frågan infinner sig trots allt: ”Var har jag egentligen kommit?” 
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Jag ser en kyrka framför mig och då borde jag vara framme. Något längre fram på den lilla 

grusvägen finns också en skylt som skvallrar om ortsnamnet. Jag har kommit rätt. Nu gäller det 

bara att hitta lokalen som kören övar i. Orten är inte stor men det finns tillräckligt med hus och 

vägar för att det ska vara krångligt att hitta till övningslokalen. På vänster sida finns ett gult hus 

och det står pastorsexpedition på en skylt, men övningslokalen skulle ligga bredvid kyrkan. 

Svänger in mot kyrkan men hittar bara en stor parkering och andra hus som inte ser ut att stämma 

med den lokal jag ska till. Vänder och åker en sväng till för att återvända till samma parkering 

igen. Jag ser en man kliva ur en parkerad bil. Han har en pärm under armen, en svart pärm som 

man kan anta att han har noter i. Jag misstänker att han ska till kören. Det kommer en kvinna 

uppför kyrkbacken, också med en svart pärm under armen. Jag kliver ur bilen och följer efter. 

Bakom stora gröna träd och buskar, ner för en liten backe finns en röd liten stuga. Jag har kommit 

rätt. Den röda stugan är för övrigt inte så liten. Det ser man när man kommer närmare. 

 

Utanför står en man som hälsar på mig och undrar om jag ska börja i kören. Jag svarar ”nja” och 

förklarar att jag är där för att göra ett skolarbete och att jag kommer att sjunga med i kören under 

denna höst. Inne i tamburen möts jag av flera människor som jag antager är medlemmar i kören. 

De hälsar på mig mycket artigt och välkomnande. I det stora rummet, efter en café-del, syns ett 

piano och en halvcirkel med stolar. Där möter jag körledaren som hälsar mig välkommen. Det är 

några minuter kvar till dess att kören ska börja. Flera och fler kommer och samtalen tilltager allt 

eftersom antalet människor ökar. De verkar glada att få träffas igen efter sommaren och skratten 

ljuder i luften tillsammans med roliga och vitsiga kommentarer. Stämningen är mycket god och 

vardagliga bekymmer verkar som bortblåsta. När övningen äntligen startar så är klockan en bra 

bit efter den utsatta starttiden. Som gammal körledare så reagerar jag på att körsångarna inte 

kommer i tid, men jag är inte där i egenskapen av körledare och försöker koppla bort min tidigare 

profession. De glada skratten och de roliga kommentarerna fortsätter och stämningen är på topp. 

Körledarens glada humör och skratt verkar ha en stor inverkan på stämningen. Under 

uppsjungningen klingar skratten, och fler och fler försenade ansluter sig till kören.  När 

uppsjungningen är klar får jag en stund att presentera mig själv och varför jag är där. Min 

presentation mottas med idel positiva reaktionerna. En person ser dock något avvaktande ut när 
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jag berättar om arbetet och uppgiften. Personen i fråga verkar inte negativ, men jag undrar vad 

som försiggår i dennes huvud.  

 

Den reaktion som kommer från övriga körmedlemmar är bara positivt och de undrar varför just 

de är ”utvalda”. De verkar känna sig hedrade och smickrade att få vara föremål för denna studie, 

men det är också en ovan situation för dem. De är inte vana vid att bli ”studerade”. Vid flertalet 

tillfälle under kvällen får jag hör om olika saker som man kan ta med i uppsatsen, och vissa saker 

säger de att man kanske inte ska ta med. Övningen fortskrider som körledaren har planerat. Det 

pratas förvånansvärt lite under övningen för att vara en kör, i alla fall om man relaterar till de 

körer jag själv har lett och varit delaktig i. Detta är mycket positivt och visar att körledaren har en 

viktig betydelse för medlemmarna. Dock måste man tillägga att det förekommer lite småprat då 

och då. Inte minst kommer det små kommentarer från min egen ”basgranne”. Dessa är riktigt 

roliga. Jag tror att det är ett sätt för honom att söka kontakt med mig som är ny i gruppen. Under 

övningens gång iakttager jag om det händer något speciellt och det gör det inte. Inte mer än att 

körsångarna iakttager vad jag eventuellt skulle kunna ha för mig. Det skulle vara mycket 

intressant att veta vad de tänker och om de faktiskt tycker att det är roligt att jag är där. 

 

Efter det att kören slutat att öva bjuds vi på sallader av olika slag, dricka, bröd, ost och till sist 

kaffe, the och äpplekaka med vaniljsås. Eftersom jag är gäst får jag börja. Under måltiden får jag 

tillfälle att prata med körens medlemmar, både en och en och i grupp eftersom vi sitter och äter 

tillsammans. Jag anar utifrån hur de beter sig och hur de pratar med varandra att den sociala 

gemenskapen är viktig för dessa människor. Hur denna sociala gemenskap står i förhållande till 

det musikaliska utvecklingen vet jag inte just nu. Men att kören har en viktig betydelse för både 

människorna och församlingen framgår tydligt när körledaren går igenom höstens schema. Det 

talas till exempel om att byta tid på planerade evenemang för att så många körmedlemmar som 

möjligt ska kunna vara med. 

Det framgår också av körledarens genomgång att kören tillsammans med barn- och 

ungdomskörerna i församlingen ska göra en specialskriven musikal. Denna musikal är faktiskt 

inte färdig när kören nu börjar sina repetitioner för hösten. Den ska framföras i slutet av oktober 

och det finns både en viss nyfikenhet på den musik som håller på att skrivas men också att det 

finns en oro för att man inte kommer att hinna lära sig all musik. Denna oro vänder körledaren till 
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något positivt och det känns som om körsångarna redan är mycket mer lugna nu än vad de var 

tidigare under kvällen. 

 

Den person som var något reserverad i början har jag fått tillfälle till att prata med under fikat. 

Jag tycker att det verkar som om personen har ”mjuknat” lite inför min uppgift. Vi sitter 

tillsammans med de andra och de frågar vad jag ska göra, vad som kommer att hända, osv.  

Under samtalet kommer vi in på platsen vi är på och hur det ser ut. De berättar hur ”strukturen” i 

bygden ser ut. När jag säger att vägen dit bara blev mindre och mindre för att tillslut bli grusväg, 

så är det en kvinna vid bordet som är mycket snabb att tala om att det ”… faktiskt finns asfalterad 

väg hela vägen in till stan” och att det inte är så långt ut på landet som ”… du tror”. Det finns 

också några som kommer till mitt ”försvar” och menar att det är inte så lätt att hitta till nya 

ställen, men påpekar också att det finns kartböcker. 

Denna första kväll börjar gå mot sitt slut och det är dags att åka hem. Jag har väldigt många 

intryck med mig som jag måste fundera över. Den första tanken som slår mig när jag sitter i bilen 

hem, är vad mycket tid som dessa människor lägger ner på ”sin” kör och vad jobbigt det faktiskt 

var att sjunga en hel kväll. Denna kväll gör inte frågan ”varför” mindre intressant utan snarare 

ännu mer tilltalade och jag funderar mycket på de jag har mött och det jag har upplevt under 

kvällen. 

 

Den följande veckan i kören får vi veta att musikalförfattarna ska komma och jobba både med oss 

vuxna och med barnen. Jag möts av att det står barn, föräldrar och körsångare utanför huset där vi 

övar. Körledaren finns också där och hälsar alla välkomna med en kram. När övningen börjar 

märks det att kvinnorna i kören har en viss skepsis mot detta musikalprojekt medan männen inte 

visar någon som helst skepsis, snarare tvärt om. Gemensamt är en framåtanda och sprallighet 

men ända verkar det vara på djupaste allvar man tar sig an uppgiften med musikalen. Den 

rekvisita som kommer att behövas diskuteras under kvällen. Det råder inga som helst tvivel om 

att den behövs och det är med självklarhet som två-tre män tar sig an denna uppgift. Uppgiften 

består i att ”bygga” en orgelfasad som delar av kören ska hålla upp framför sig. De är dock 

tydliga med att de vill veta av regiansvarig hur fasaden ska se ut. Under kvällens övning, som för 

övrigt var väldigt lång, är det inga ledsna miner eller sura kommentarer utan bara glad tillrop och 

alla verkar ha väldigt roligt. 
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1. Körens roll i samhället, exkluderande eller inkluderande 
 

Har denna sakrala kör någon roll i det profana samhälle som den finns och verkar i? För de 

människor som sjunger i kören eller har någon familjemedlem som är med har kören självklart en 

betydelse. Men hur är det för andra som inte har samma koppling till kören? Jag har noterat att 

körledaren här har en väldigt stor betydelse. Är det så att körledaren har en sammanhållande 

funktion utöver kören och uppmuntrar hon till att det ska vara hela bygdens kör? Den musikal 

som kören var med att genomföra under hösten, tillsammans med barn och ungdomskörer, ger 

naturligtvis inte ett fullödigt svar. Men med tanke på att det var mycket människor där för att titta 

på musikalen, verkar det i mina ögon vara så att kören har en funktion för bygden i stort, inte bara 

för de församlingar som den i första hand är till för. Det var drygt 500 personer och tittade och 

lyssnade på dem. Mitt intryck var, och det som flera åskådare sa till mig var ”… att när kören gör 

något sådan här så kommer folket”. Är det då så att sångarna i kören har samma uppfattning som 

den jag har fått och den bild som några av besökarna har gett mig? 

 

Vid intervjun med Ulrika uttryckte hon sig om körens betydelse för bygden: 

 

”Jag tror att kören ses som en angelägenhet för bygden och som en representant för [våra 

församlingar] som många är glada och stolta över. Vi har ju framträtt även i profana 

sammanhang och genom musikalerna och olika typer av konserter gjort socknarna lite mer 

”kända”. Körövningskvällen är något många tar hänsyn till när aktiviteter planeras, även icke 

körmedlemmar alltså” 

 

Ulrika är inte ensam om att tycka så. Sofia tror att kören är brobyggaren mellan nya och gamla 

invånare. För att få hennes definition av vad som är ”nya” och ”gamla” ber jag henne att förklara. 

”Nya” är enligt henne de som har flyttat dit och ”gamla” är de som har bott där i någon eller 

några generationer. Lite tillspetsat, att om man bott där i 20 år så är man alltså ”ny”. Detta ger 

upphov till ett stort skratt hos oss både, men också ett nickande i jakande form. Hon säger själv 

att kören har ”… fått in sådana som inte bott här så länge och som anses som nyinflyttade”. Man 

förstår att Ulrika och Sofia har bott i bygden sedan flera generationer tillbaka, men vad och hur 

tänker då de som har flyttat dit? Eva-Lotta berättar att hon är ditflyttat. Hon har bott där över 20 

 8



år. Kören är en del av hennes liv och hon har nog egentligen inte funderat så mycket på körens 

roll i bygden. Hon säger att hon ”… tänker inte kyrkokör, utan helt enkelt bara kör”. För henne är 

kör det viktiga, inte vilken typ av kör det är. Hon tycker att det bra att kören finns, då undviker 

hon extra resor för att sjunga och det är skönt att den finns på platsen. Hon kommenterar att 

kyrkorummet är en fin plats att sjunga i på grund av akustiken och för omgivningen. Josefine 

berättar att det är bra att kören finns på den plats där man bor. Hon poängterar dock att hon inte 

sjunger av religiösa skäl utan av rent sångliga orsaker. Det är bekvämt att ha kören på nära håll, 

säger hon. Josefine tillhör en av de nyaste medlemmarna i kören och känner sig väl hemma bland 

de andra medlemmarna. Hon tror att kören har en funktion om man är nyinflyttad till samhället 

och hon tar sig själv som exempel. Josefine och hennes man flyttade dit för 7 år sedan och då 

kände de ”i princip ingen”. Det var inte någon som visste vilka de var. När hon började i kören så 

fick hon frågan om hon var nyinflyttad. Trots att hon inte är nyinflyttad har hon hela tiden känt 

sig väl mottagen i kören och är en del av densamma. Hon beskriver sin känsla för platsen som 

hon bor på och för den kör hon sjunger i så här: 

 

”… inte ett samhälle/församling som håller på vårt och stänger ute nykomlingar. Den känslan 

har jag inte fått.” 

 

Anders tar spontant upp att eftersom det inte finns någon annan kör så blir detta bygdens kör. Det 

är den kör som sjunger när bygden är samlad, till exempel vid Valborgsmässofirandet. Han 

tycker också att man känner det som om det är en kör som är hela bygdens, även om den är 

knuten till kyrkan i detta fall. De andra informanterna är inne på samma linje som Anders. De 

berättar att kören har medverkat vid flera andra evenemang än de rent kyrkliga. Till exempel att 

de har varit med och sjungit vid möte med LRF (lantbrukarnas riksförbund). Anders säger också 

att kören blir en del av bygden eftersom den blir tillfrågad att sjunga utanför kyrkan. Det är enligt 

honom någon som antingen känner eller är släkt med någon i kören som frågar. Den som skiljer 

sig från dessa tankar är Jonas. Han tror inte att kören har någon sammanlänkande roll mellan de 

två församlingarna som kören är verksam i. Jonas tror inte heller att kören efterfrågas vid andra 

tillfällen än de som de själva sjunger i kyrkan. För honom lever kören sitt eget liv i kyrkans hägn.  

Enligt Jonas har kören inte någon direkt betydelse för bygden, utan snarare en betydelse för 

människorna som är med i den. På detta sätt skapar han en ”Vi-grupp”. Vi är kören och kören 
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lever sitt liv. För att det ska finnas ett Vi så måste det också finnas en Annan. (Hylland Eriksen 

2004b:54) I detta fallet borde en Annan vara de övriga människor som finns i församlingen. En 

Vi-känsla kan också skapas av gruppen själv. Detta för att stärka gruppen mot ett eventuellt ”yttre 

hot”. Man skapar alltså en inre sammanhållning. Denna inre sammanhållning kommer vi att få se 

exempel på i nästa kapitel, då Sofia berättar om sitt kördeltagande under en period av hennes liv.  

(Det finns också tillfällen när andra skapar gruppen Vi åt oss. Så blir det när någon eller några 

tränger in gruppen i ett ”hörn”. Hylland Eriksen 2004b:55) 

 

Varför Jonas uppfattar kören så som han gör vet jag inte. Han ger ingen förklaring till detta utan 

konstaterar bara att den lever sitt liv. En förklaring till varför Jonas uppfattar det så kan vara för 

att han själv inte tidigare varit i kontakt med kören och därför ser han inte kören som en del av 

samhället. För honom har inte kören varit en naturlig del i hans tidigare liv. I detta sammanhang 

kan man knyta till Clifford Geertz, om vilket Hylland Eriksen skriver: 

 

”… de flesta medlemmar av en kultur har någorlunda samma världsbild, samma värden och så 

vidare; och han [Geertz] insisterar på att kultur integreras inifrån, alltså genom de inföddas egna 

begrepp och kategorier.” (Hylland Eriksen 2005:116) 

 

Jonas har förmodligen inte samma bild av kören som de övriga har. Detta kan bero på att han 

själv är inflyttad till orten. Å andra sidan så är två av de andra informanterna också inflyttade till 

orten. En av dem, Josefine, är betydligt senare ditflyttad än Jonas. De däremot betonar att kören 

har en betydelse för människorna i bygden. 

 

Det som är gemensamt för alla informanterna är att körledaren har en väldigt viktig roll. Eva-

Lotta beskriver henne som en inspirerande person som tar tag i saker, en seriös person som har 

lätt till glada skratt, som är duktig och inte är rädd för att försöka sånt som är svårt. Hon menar 

också att det är hennes förtjänst att kören är så ung. De andra informanterna beskriver körledaren 

på ungefär samma sätt och menar att hon har en stor del i att stämningen så god. Hon som person 

verkar för att människor ska ha lätt att komma in i körens gemenskap, säger de.  Josefine säger 

om körledaren: 
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”Hon håller oss på en arbetande nivå, men ändå tillåter hon att vi tar sidospår ibland.” 

”Hon styr oss med varsam hand” 

 

Den beskrivning som Josefine ger kan jag inte annat än bekräfta. Utifrån min egen erfarenhet 

som körledare ser jag under repetitionernas gång att körledaren hela tiden får gruppen att arbeta 

med de sånger och stycken som är aktuella. Det är hela tiden nära till skratt och kommentarer, 

vilket uppfattas av både körledare och körsångare som positivt. För att ge ett exempel på 

körledarens förmåga att fånga medlemmarnas uppmärksamhet, så valde körledaren att dra över 

tiden med dryga 20 minuter vid en av körövningarna. När hon sa tack till kören för kvällens 

arbete så kom frågan från flera i kören:  

– Är klockan redan 21.00?  

– Nej, svarade körledaren, den drygt 20 minuter över.  

– Oj då, har tiden gått så fort, svarade en av medlemmarna. 

Flertalet av medlemmarna hade inte uppfattat att tiden gått så fort. Informanterna återkommer till 

den betydelse som körens ledare har. Flera av dem tillskriver henne en stor betydelse för kören 

utveckling och dess aktiva liv. Man förstår att hon har en speciell betydelse för dessa människor 

och att hon har en ställning som inte de andra har, som Hylland Eriksen skriver: 

 

” En statusposition är en socialt definierad aspekt av en person som är bestämmande för ett 

socialt förhållande och som medför vissa rättigheter och förpliktelser i relation till andra. ” 

(Hylland Eriksen 2004a:52) 

 

Körledaren har en mycket stark position i gruppen och hon använder sin position för att styra 

gruppen med varsam hand för att alla ska känna sig väl tillfreds med att vara där. Man ser att hon 

är väl medveten om vad hon gör och att hon känner väl till både sin position och sin egen 

betydelse för kören. Hylland Eriksen skriver: 

 

”Att vara innehavare av en speciell social statusposition styr ens handlande på speciella sätt.” 

(Hylland Eriksen 2004a:53) 
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Den kultur som körledaren förmedlar, och troligen vill förmedla, är att alla ska känna sig hemma 

och att ingen ska känna sig utpekad. Just efter denna körövning blev jag och körledaren ståendes 

och prata om gemensamma erfarenheter ifrån körledarskap. Hon berättade att en av 

anledningarna till att hon jobbar på landet är just människorna. Människorna i kören ger henne 

tillbaka det som hon ger till dem. Jag har varit med under de flesta repetitioner under hösten och 

kan bara bekräfta det som de enskilda informanterna säger. Kören är ett sätt att komma in i 

bygden och den är en del av den kultur som finns där och är inte en subkultur som kören kan vara 

i ett annat sammanhang. En kör jag tidigare studerat visade sig ha starka drag av att vara en 

subkultur. Denna kör lever ”sitt eget liv” utan att på något sätt verka inkluderande för 

medlemmarna i det samhälle som de är verksamma i. (Åkerström 2006:3-6)  Geertz´s idé om 

kultur är att kultur bygger på kulturell inlärning och symboler. Kulturer karaktäriseras av 

kontrollmekanismer, planer, recept och instruktioner. Det är detta som styr vårt sätt att handla och 

vara i en kultur. (Kottak 2006:272) Man bör dock ta i beaktande att denna definition bygger på 

inlärning av din kultur från det att man är barn, så kallad enkulturering. (Kottak 2006:271) Vidare 

för att det, kören i detta fallet, ska kunna bli en subkultur så måste det finnas symboler och 

uttryckssätt som förenar medlemmarna och gör dem till en exklusiv grupp. Det kan finnas både 

sådant som är uttalat och sådan som är outtalat. (Kottak 2006:279) Exempel på sådant som kan 

vara outtalat är att veta hur man följer en dirigent, att man läser noter, att man kan det 

musikaliska ”språket”. Den erfarenhet som jag har gjort under tiden som jag har varit en del av 

kören är, att just denna kör inte kan betecknas som en subkultur. Det finns inga krav på att man 

bör eller ska kunna det ”språk” som används under repetitionernas gång. Under mina samtal med 

informanterna framkommer det tydligt att kören är en del av de församlingar som den är verksam 

i. Kören verkar inte exkluderande för människorna som kommer dit som ”nya” och inte heller för 

dem som är ”gamla” medlemmar. Snarare skulle jag vilja lyfta fram det faktum att man som ny 

körmedlem tycks bli väl omhändertagen och att de övriga medlemmarna verkar vilja att man ska 

känna sig välkommen och trivas i gruppen. Kören är öppen för alla som vill och kan vara med 

och sjunga. Hur andra som inte är med i kören uppfattar körens öppenhet framkommer inte från 

någon av informanterna. Kanske uppfattas kören som en exklusiv grupp av dem som inte är med 

och av dem som faktiskt inte kan sjunga men skulle vilja? Medlemmarnas syn på kören är formad 

av det faktum att de själva är med och sjunger och inte av det som utomstående uppfattar. Inte 

heller det som deras anhöriga kan tänkas tycka även om de också är påverkade av körens 
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verksamhet. Det finns alltså två sidor av samma mynt, allt beroende på vem eller vilka man pratar 

med. 

 

2. Tillsammans har vi roligt och kan göra under 
 

Efter att ha deltagit i körens verksamhet, suttit med, sjungit och observerat, undrar jag ännu mer 

varför alla dessa människor är där. Vad är det som driver dessa människor att komma varje 

vecka? Kan det vara den stämning och attityd som finns i gruppen, som är öppen och 

välkomnande? Det är lätt till skratt och man får känslan av att det finns en prestigelöshet bland 

både körsångarna och körledare. Körsångarna kommenterar hela tiden det som görs med roliga 

och mycket fyndiga kommentarer och dessa mottas av både gruppen och körledaren som något 

positivt, en form av stämningsförhöjare. För mig är detta en ovanlig situation. Vågar jag 

kommentera? Ser de på mig som någon utifrån? Eller finns jag bara där? Man kan ana att de 

undrar och är nyfikna, men förstår de min nyfikenhet över varför de är där? Det finns ett tydligt 

syfte med min medverkan, men är deras syfte lika medvetet? Finns det en omedvetenhet hos dem 

själva över varför de sjunger och kommer min medverkan att väcka en medvetenhet hos dem? 

Eva-Lotta sa till mig: 

 

”Utan rödvin och körsång är livet inte värt att leva, brukar jag säga lite tillspetsat.” 

       

Eva-Lotta är mycket tydlig med att kören betyder mycket för henne. Det är sällan som hon inte 

prioriterar kören. Skulle det vara så att hon måste jobba en onsdagskväll då kören träffas är hon 

inte sen att påpeka detta för sin chef och sina arbetskamrater. När jag frågar vad det är som gör 

att hon sjunger svarar hon att hon tycker det är ”… roligt, väldigt roligt”. Hon påpekar att man 

inte behöver vara ”… någon stjärna på att sjunga” och att sången ger henne en gemenskap som 

man av hennes sätt att beskriva förstår är en speciell gemenskap. Som en bonus händer det att 

kören sjunger på andra ställen och då får man se nya saker, vilket hon tycker är positivt. När jag 

ber henne beskriva vad det är som gör att det är så väldigt roligt att sjunga beskriver hon det som 

om det är något som fattas för henne om hon inte skulle sjunga. Sången leder henne till något 

annat, säger hon. Vart leder då sången? Jo, det leder till att hon med körens hjälp gläder andra 

personer. De som är där och lyssnar. Samma reflektion har en av de andra informanterna också 
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gjort. Sofia beskriver att sången är ett sätt att sprida glädje till andra människor. I detta 

sammanhang nämner hon äldre personer. Hon menar också att sång berör på mer än ett vis. Det 

finns tillfälle när sången är till för att stärka den glädje som redan finns, men också för att stötta 

vid de tillfällen då man kanske har sorg eller av annan orsak behöver uppmuntran. För egen del 

menar Sofia att sången ger henne mycket. På frågan vad sången ger funderar hon ett ögonblick 

och jag ser på henne att hon försöker att formulera ett bra svar. Hon säger att sången ger henne 

glädje och att hon får ”… någon slags energi” av att sjunga. Sofia påpekar att hur trött hon än är 

så går hon till kören i alla fall. Hon är översvallande positiv till att sjunga och man undrar om det 

alltid har varit så för henne. När jag frågar om tidigare års sjungande i kör säger hon att det inte 

alltid har varit så roligt som det är nu. Men trots att hon uppfattade denna tidigare period som ”… 

inte rolig” så fortsatte hon i samma kör. Varför? Sofia funderade en stund. Svaret som kom 

förvånade inte mycket men det är ändå intressant. Hon menar att hon var kvar i kören av lojalitet, 

både till de andra körsångarna, som vid detta tillfälle inte var mer än 4-5 stycken, och till, som jag 

uppfattade det, församlingen. En kör var viktig för församlingen och då måste man ställa upp, 

även om det inte var så roligt. Hon menar också att man då stöttade varandra i kören. Det som 

Sofia säger kan vi koppla tillbaka till det föregående kapitlet. Den ”Vi och Dem/Annan-

diskussion” som förekommer. I en rapport skriver Henningsson om det primära motivet till att 

sjunga i kör så här: 

 

”Det primära motivet för att deltaga i kör är den musikaliska upplevelsen som individen får 

genom att uttrycka sig i sång. Körsång är då den trygga kollektiva form där man vågar och får 

möjlighet till detta.” (Henningsson 1996:13) 

 

Om man ser Eva-Lotta och Sofias svar på varför de sjunger i kör i det perspektivet som 

Henningsson (1996) beskriver, så stämmer inte Henningsson alls.  Ingen av mina informanter 

säger att den musikaliska upplevelsen är det viktigaste motivet. Däremot, när jag senare frågar 

dem om vad som väger tyngst, den musikaliska utvecklingen eller den sociala gemenskapen, då 

svara de att båda delarna är lika viktiga. Sofia menar att det inte är någon skillnad på dem och att 

de för henne ”går ihop” eller som hon själv uttrycker det: 

 

”Att sjunga rätt och trivas är lika viktigt.”  
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Eva-Lotta har också svår att skilja på de båda delarna och säger att de är inflätade i varandra. Hon 

har också en egen teori om vad som händer om inte de båda delarna harmonierar. 

 

”Om sången inte funkar blir inte körledaren så glad. Den kören löses upp ganska snart.” 

 

För Jonas kommer det in en aspekt till. Han menar att körsång är ett ”bra sätt att uttrycka sig på”. 

Jonas tycker också att det är roligt att sjunga. Han är en av dem som har börjat senast i kören. 

Han började i kören därför att han kände att han skulle ta steget från att ha funderat på att sjunga 

till att börja sjunga. Det avgörande för honom att ta steget var när har spelade teater. Här kan vi 

koppla tillbaka till Henningsson (1996) och det han skriver om att körsångaren får en möjlighet 

att uttrycka sig. Jonas vill förmodligen ”synas” och det är därför han spelar teater, men också har 

valt att börja sjunga. Han jämför sången med elitserien i ishockey. Han menar: 

 

”Att sjunga med andra ger en helt annan dimension, sjunga rätt i stämmor” 

 

Jonas berättar om ett tillfälle när han fick sjunga själv, utan stöd av sina körkamrater. Han 

undrade hur detta egentligen skulle gå, skulle han klara av det? Det gjorde han och han säger 

själv att han gick stärkt ur detta och att hans självförtroende som sångare ökade. Han berättar att 

han ofta återkommer till den känslan som han hade när han klarat av det. Detta är något som han 

plockar fram då och då och ”lever” på. Samma sak berättar en informant från en tidigare studie, 

Otto. Otto talar om de stunder när allt stämmer för honom som körsångare och det är det som gör 

att han fortsätter att sjunga eller som han själv uttrycker det: ”… det är det man minns och lever 

på”. (Åkerström 2006:7) Boman skriver om liknande upplevelser: 

 

”Man upplever ett samspel där man tillsammans skapar klanger. När detta fungerar fint är det 

vanligaste tillfället för att uppleva ”kickar”. (Boman 1991:93) 

 

Både Jonas och Otto beskriver detta med att få ”kickar”, även om de inte uttrycker sig så. Med 

min egen erfarenhet kan jag bara bekräfta att dessa ”kickar”, stunder av ”perfektion” är något 

som både körsångare och körledare lever på väldigt länge. Det blir en upplevelse som man måste 
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uppleva och den upplevelsen går inte att sätta ord på eller att förklara på något annat sätt än på 

det vis som Jonas och Otto gör. Det är flera av de nuvarande informanter som har antytt att de har 

samma upplevelser i kören. Men hur resonerar Jonas när det gäller den sociala gemenskapen och 

den musikaliska utvecklingen? 

 

Jonas är inne på samma linje som Eva-Lotta och Sofia när det gäller den sociala gemenskapen 

och den musikaliska utvecklingen. De är för honom två jämbördiga delar som inte går att dela på 

och att de fungerar och löper parallellt. Han tror heller inte att det finns de körer där den 

musikaliska utvecklingen väger över. Jonas åsikter får mig att koppla tillbaka till Henningsson 

(1996) och hans tankar om att den musikaliska upplevelsen är viktigast för körsångaren. För 

Jonas är inte den musikaliska upplevelsen det viktigaste utan den är en del av en helhet. Som 

tidigare körledare blir jag inte förvånad över vad de svarar. Det är min erfarenhet att det i de 

flesta körer inte går att skilja på musikalisk utveckling och social gemenskap. De körer som är 

undantag är de som har ett uttalat mål att satsa på en hög musikalisk nivå. Där sätts den 

musikaliska utvecklingen i första rummet. Den kör som har varit föremål för mitt tidigare arbete 

visade att den musikaliska utvecklingen har högre prioritet än den sociala gemenskapen. För dem 

var det viktigt att kören höll en hög musikalisk nivå och den sociala gemenskapen fick där en 

underordnad betydelse. (Åkerström 2006:10) De slutsatser som jag kan dra är att ju högre 

musikalisk nivå en kör har desto viktigare blir den musikaliska utvecklingen. 

 

Anders är en av de personer som jag pratat mest med under min tid i kören. När kören repeterade 

den musikal som framfördes under mitten av hösten så fick vi tillfälle att prata med varandra 

relativt mycket. Under en paus stod vi i mittgången i den kyrka där vi skulle spela upp musikalen. 

Anders hade många tankar kring vad som gör att människor sjunger i kör. Vid den intervju någon 

månad senare, noterade jag att han, förmodligen omedvetet sökte efter svar som skulle kunna 

passa in i frågeställningen. Efter en stund så berättar han varför han själv sjunger i kör. För 

honom finns det flera anledningar. Han tycker att det är roligt att sjunga och att kören har en fin 

gemenskap. Dessutom lägger han till att det för honom är ett sätt sprida ett budskap som han själv 

tror på. Det budskap som han talar om är det kristna budskapet. För honom är detta ett viktigt 

budskap och en del av hans vardag. Anders beskriver att detta är den roligaste kören som han har 

sjungit i och att ”… folket som är med i kören tilltalar mig”. Han uppskattar den prestigelöshet 
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och enkelhet som finns och känner sig hemma i denna miljö. Den enkelhet och prestigelöshet 

som Anders talar om märks mycket tydligt när man kommer in i kören, även som tillfällig 

deltagare. Det finns en stämning som jag inte har upplevt i någon av de körer som jag har haft 

förmånen att leda och att vara med i. Det är inte så att det inte ställs några krav på deltagarna, 

menar Anders. Han menar att de krav som ställs på dem ställs med en positiv anda och detta gör 

att det blir lätt för honom arbeta för körens utveckling utan att känna att det blir en börda. När 

Anders får frågan om hur social gemenskap och musikalisk utveckling står i förhållande till 

varandra, för han in ytterligare en dimension som jag inte har hört förut. Det första han säger är 

att det för honom väger ganska lika, han kan inte säga vad som väger tyngst, men han lägger till 

en egen passus, 

 

”Det borde man fundera på egentligen!” 

 

Kan det vara så att frågan har startat en process inom Anders? Kanske har han inte själv tänkt på 

vad som egentligen är viktigast för honom och för hans körkamrater. I Bengtssons bok står det: 

 

”Varje kör består av enskilda personer, var och en med sin aktuella livssituation och sina 

speciella behov, sin bakgrund, sina särskilda mönster för att ta kontakt med andra. Varje 

körmedlem för med sig in i körsituationen sin tidigare erfarenhet av samspel med andra 

människor. Även om den huvudsakliga målsättningen för kören är att sjunga, kommer, vid sidan 

av koristernas musikaliska kompetens, deras förmåga att relatera till varandra att ha betydelse för 

hur bra kören kommer att bli och framförallt hur var och en trivs i sin kör.” (Bengtsson 1982:33) 

 

När man tittar på de svar som informanterna har givit på frågan om det är den sociala 

gemenskapen eller den musikaliska utvecklingen som överväger, är de överrens om att de väger 

lika. Den sociala gemenskapen verkar vid de första övningarna vara det som överväger hos 

körsångarna. De tycker att det ska bli roligt att komma tillbaka och sjunga igen och det faktum att 

den ordinarie körledaren är tillbaka gör inte saken sämre.  Den sociala gemenskap som finns 

mellan dessa människor går inte att ta miste på när man är där. Det är en uppsluppen men också 

allvarlig stämning som gör att man förstår att det är inte bara den sociala gemenskapen som är 

viktigt utan att sången i sig är en mycket viktig del för medlemmarna. Min erfarenhet säger att 
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båda delarna är viktiga, men beroende på vilken kör det är har de olika delarna olika stor 

betydelse. Det som dock är en gemensam nämnare för alla körer, oavsett vilken musikalisk nivå 

de ligger på, är trivsel tillsammans med de andra medlemmarna i kören, vare sig det gäller den 

musikaliska utmaningen eller den sociala gemenskapen. Garsten, Sundman skriver i sin bok att: 

 

”Människor är sociala varelser och kulturbärare som strävar efter att skapa mening, identitet och 

sammanhang i sin tillvaro…” (Garsten, Sundman 2003:11) 

 

Vi söker oss till den kör som vi känner att vi får ut mest av och som ger oss det som andra 

sammanhang inte kan ge oss. 

 
 

3. ”Den gåvan är av ett helt annat slag…” 
 

” Av alla musikinstrument är människans röst kanske det allra vackraste. Att lära sig förstå 
och behärska detta instrument är mycket svårt och tar lång tid. Det finns bara en framkomlig 
väg, arbetes. Men glädjen över varje framsteg är så stor att man får riklig lön för mödan och 
oförtrutet fortsätter att arbeta.” (Uggla 1989:7) 
 

Många människor som är yrkesmusiker eller hobbymusiker får höra att de har fått en speciell 

gåva, gåvan att sjunga, att spela etc. Jag själv har vid åtskilliga tillfällen fått höra av människor 

omkring mig: ” Det måste vara fantastiskt att kunna jobba med sin hobby” eller ” … tänk om jag 

hade fått gåvan att kunna sjunga och spela”. Mina egna funderingar går till alla de människor som 

faktiskt varje vecka sjunger i någon kör. Har de någon gång funderat på att de i och med sin sång 

faktiskt använder en gåva för att både glädja sig själva men också andra som kommer och lyssnar 

på kören? Det är lätt att ”slå bort” tanken på att jag som körsångare skulle ha fått en speciell 

gåva, gåvan att kunna sjunga. Idag är det populärt att vara med i en ”jag kan inte sjunga-kör” 

eller en ”alla kan sjunga kör”. Hur tänker egentligen en körsångare som är med i en kör som 

håller normal standard? Med normal standard menar jag inte en ”alla kan sjunga-kör” och inte 

heller en kör som håller en hög musikalisk nivå. 

 

Eva-Lotta berättar om en kurs som hon går på i sitt jobb. På den kursen finns det en man som 

enligt henne är väldigt duktig på att spela piano. Hon tror att han är med i någon orkester och 

spelar. Eva-Lotta säger att hon blir imponerad av dem som har förmågan att hantera instrument. 
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Hon berättar om det samtal som hon och en annan kvinna på kursen har. Den kvinnan har någon 

form av koppling till pianisten, vilken koppling framgår inte av Eva-Lottas berättelse. Kvinnan 

berättar för Eva-Lotta hur mycket han har övat och hur mycket han övar. Anledningen till att 

kvinnan kommer in i samtalet är Eva-Lottas kommentar till honom: ”O, hur underbart det är när 

du spelar.” Vidare berättar kvinnan för Eva-Lotta att alla kan bara man övar tillräckligt. Efter 

denna lilla historia börjar Eva-Lotta föra över detta med att ”alla kan” till sång. Hon fortsätter 

med att beskriva att olika körsångare sjunger på olika nivåer, rent musikaliskt sett. Nu hoppar hon 

tillbaka till kvinnan och citerar henne med att man måste jobba med att lära sig ett instrument 

eller sång och att det är inget som sitter i ryggmärgen. Eva-Lotta beskriver det som att övningen 

är något som man måste göra regelbundet, varje dag eller ”… hur man nu lägger upp det”. 

Kvinnan menade att även Eva-Lotta skulle kunna bli så duktig som hon tycker att pianisten är. 

Men Eva-Lotta menar att hon inte har fått den gåvan. När Eva-Lotta säger detta så surnar kvinnan 

till, och säger att det inte har med någon gåva att göra utan att det handlar om en vilja och ”… att 

man jobbar med det”.  Eva-Lotta kopplar åter till sången och nu talar hon om sig själv och andra 

körsångare. Hon menar att för att bli duktig på att sjunga behöver man någon som hjälper 

sångaren. Någon som visar på vad det är som hon eller han behöver jobba med för att bli duktig. 

Det förvånar mig att Eva-Lotta själv tar upp ämnet gåva. Jag hade inte förväntat mig det av någon 

av mina informanter. Jag var naturligtvis tvungen att fråga henne vad som för henne är en gåva. 

För Eva-Lotta är en gåva följande: 

 

”Det är förmågan att plocka fram, att liksom ha det lite granna om man säger medfött, att man 

har påbrå så att säga, när det gäller musiken.” 

 

Eva-Lotta fortsätter att beskriva det med att man kanske har vuxit upp i en musikalisk familj eller 

har musikaliska föräldrar eller om man har varit i kontakt med musik mycket. Eva-Lotta säger 

också att ”… jag inbillar mig att de har lättare att plocka fram den här gåvan”. Hon beskriver 

också för mig att måla kan vara en gåva och att dansa kan vara en gåva. Samtidigt lägger hon till 

att: 
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”… tränar man mycket så får man en färdighet, men det ska ju mera till än den här bara vanliga 

färdigheten. Det ska ju med känsla och förmåga att kunna variera och se vad man har för 

möjligheter.” 

 

Eva-Lotta menar att hon själv inte har förmågan att kunna se möjligheter som ges i musiken. De 

olika möjligheter som man har när man tar ett ackord på pianot. Hur man ska ”lägga” ackordet 

för att det ska låta snyggt. Med att ”lägga” ett ackord menar man följande: Hur man placerar de 

toner som finns i ett ackord på tangentbordet, i detta fall handlar det om pianotangenter. Om man 

trycker tonerna i ”fel ordning”, fast rätt toner, så låter det inte bra. 

Jag funderar efter intervjun om det är någon av de andra informanterna som kommer att nämna 

eller fundera kring detta med musikalitet och rösten som gåva. När jag sitter och pratar med 

Anders så ber jag honom efter ett tag att beskriva kören för en potentiell medlem. Hur skulle han 

framställa kören för en annan person? Då börjar han sitt svar med att säga följande: 

 

”… har någon fått den gåvan att ha en väldigt bra röst, då tycker jag att man ska utnyttja det å 

låta andra ta del utav det.” 

 

Anders har beskrivit att han mer eller mindre är uppväxt med musik och sång. Jag måste 

naturligtvis fråga honom om han har fått gåvan att sjunga på det sätt som han själv beskriver det. 

Förvånande, men ändå inte förvånande, svara han: 

 

”Nej, det vill jag inte påstå att jag har egentligen på det sättet, jag menar, nu pratar vi om någon 

som är väldigt utpräglad.” 

 

Man märker på honom att det är något som faktiskt berör honom. Anders är en väldigt lugn och 

sansad person som inte har några stora svängningar i vare sig humör eller kroppsyttryck, men på 

min fråga märker jag att det finns något där som berör honom. Helt plötsligt börjar han att leda 

samtalet och förklarar vad han menar. Detta gör han med en något mer intensiv röst än tidigare 

under intervjun. Han fortsätter: 
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” Om jag tittar på mig själv, visst, det funkar att sjunga i kör, men jag menar en del är ju så där 

solister i högsta grad alltså, sen kanske det inte passar att sjunga i kör alltså det vet inte jag. Det 

var lite grann så jag menade va, för min egen del så tycker jag att det funkar skapligt, så kan jag 

väl uttrycka mig. Minst sagt, sen är det ju inte alltid det funkar heller men.” 

 

Efter det Anders sagt, fortsätter han på den fråga som jag först ställde till honom. När jag 

funderade vidare på vad detta med gåva betyder för sångare bestämde jag mig för att fråga en av 

de andra informanterna om hur hon ser på det. Det är Josefine som blev den utvalda, men för att 

inte leda henne in på ”gåvoproblematiken” fick hon frågan hur hon ser på det faktum att hon har 

en sångröst. Hon svarade: 

 

” *skratt* Jag tycker nog inte att jag har någon sångröst egentligen. Jag skulle aldrig kunna 

ställa mig upp och sjunga själv.” 

 

Josefine påpekar att hon inte har det självförtroende som krävs för att ställa sig upp och sjunga 

inför andra, men tillsammans med andra så kan hon hålla ton och då fungerar det bra. Hon tar ett 

exempel från kören. Det är när körmedlemmarna går runt i rummet och sjunger sin stämma och 

rör sig hela tiden mellan andra sångare. Detta tycker hon är svårt. Hon fortsätter sina tankar om 

detta med att: 

 

”… alla har ju en röst, sen är det ju bara en fråga om hur det låter.” 

 

Josefine gör en parallell till filmen ”Så som i himmelen”. Hon menar att kören i filmen inte lät så 

bra innan den nya körledaren kom. Efter det att han varit där växte kören och den blev riktigt bra. 

Hon har en egen fundering kring hur det kommer sig att kören blev så bra: 

 

”… jag tror att bara man vill, så tror jag att det löser sig bara man får rätt verktyg.” 

 

Josefine berättar vidare om en sångpedagog som har varit på besök i kören och jobbar med 

röstvård och andningsteknik. För henne betyder det mycket att få denna sångpedagogiska hjälp. 

Hon tror också att rösten är ”utvecklingsbar hos alla”.  Jag frågar om hon tycker att hon har fått 
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en gåva i att kunna sjunga. Hon tycker inte själv att hon har den gåvan och på frågan om vem 

som har det så nämner hon blixtsnabbt Carola. Josefine motiverar det med att Carola har en ”… 

underbar och fin röst”. Vi fortsätter att prata om olika artister och om vilka gåvor de har fått och 

hur de utnyttjar dem. När hon får frågan om vad som är hennes egen gåva så säger hon: 

 

”… hoppas jag att min gåva är att hjälpa och stötta folk, lyssna på människor” 

 

Josefine och jag fortsätter vårt samtal om vad som är musikalitet och vad som hon tycker är 

kännetecknande för densamma. För henne är det när någon vet hur det till exempel ska låta när 

man får ett notblad i handen, vet hur rytmen i sången ska vara. När vi fortsätter att prata om gåvor 

i sammanhanget berättar hon att hennes man målar tavlor. Det låter nämligen från övervåningen 

och hon antager att han står och målar. Hon beskriver att man kan ha fått olika gåvor, men att 

man också måste använda sig av dem för att utveckla den. När Josefine får frågan om hon har fått 

sången som gåva, så svarar hon: 

 

”Alla har gåvan att sjunga, för alla kan ju sjunga, men jag ska inte säga att jag är begåvad med 

en fin röst, det är Carola.” 

 

Vi konstaterar när vi avslutar vårt samtal om ämnet att det handlar nog om hur man ser på sig 

själv, om man har en gåva eller inte. Hylland Eriksen skriver så här: 

 

”Det är sällan en begåvad musiker skulle säga att han föddes med ett bestämt genetiskt material 

som verkar främjande på musikalitet.” (Hylland Eriksen 2004b:14) 

 

Eva-Lotta, Anders och Josefine menar att de inte har fått någon gåva inom musiken som är 

speciell. Det som förundrar mig är att dessa tre uppenbarligen har spelat olika instrument och att 

de aktivt sjunger.  Jag kan dock inte bedöma om deras begåvning är av ett sådant slag att det 

finns stora utvecklingsmöjligheter eller om den är ”normal”.  Kan det vara så att Eva-Lotta, 

Anders och Josefine har en tveksamhet inför sin egen gåva att sjunga? Det är också intressant att 

alla tre har en bestämd uppfattning om vad som är en sånglig gåva. Alla tre är tämligen överens 

om att de gör så gott de kan och att de inte har gåvan. Däremot är de alla snabba i sitt resonemang 
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att tillskriva andra att ha gåvan att sjunga eller musicera. Det som blir motstridigt i detta 

sammanhang är att de faktiskt sjunger i kör och enligt mig gör det bra. 

 

Den erfarenhet som jag själv har gjort genom åren som körledare är att ju högre musikalisk nivå 

sångaren befinner sig på, desto mer medveten är de om sin musikaliska kompetens. 

I detta sammanhang kan jag koppla det till en tidigare informant från min tidigare studie. Denna 

man, Sven, hade en helt annan syn på sin röst och på rösten som gåva. Han sa så här: 

 

”Jag har fått en gåva som jag måste förvalta! Jag mår inte bra om jag inte förvaltar den gåvan, 

så är det!”(Åkerström 2006:6) 

 

Sven måste alltså sjunga för att kunna förvalta sin gåva men också för att han ska må bra. Han ser 

på sin röst som en gåva, en gåva som han använder för att glädja andra och för att han ska få 

utlopp för sitt förvaltarskap. Det är förvånande att ingen av de tre informanterna som jag prata 

med i den aktuella kören tycker att de själva har någon gåva. Däremot är de ”snabba” att 

tillskriva andra att ha musikaliska gåvor, både instrumentalt och sångligt. En tanke är att kanske 

synen på rösten som gåva beror på vilken musikalisk nivå sångaren själv ligger på. Sven ligger på 

en hög musikalisk nivå, medan mina tre nuvarande informanter ligger på normal musikalisk nivå.  

 

3. Körsång är hälsa, hälsa ofta 
 

”Hälsa som begrepp definieras av världshälsoorganisationen, WHO (1948), som ett tillstånd 

av fysisk, mentalt och socialt välbefinnande och inte endast frånvaro av sjukdom eller 

svaghet. WHO har senare utvecklat och identifierat hälsans nyckelaspekter. Hälsa 

betraktas som den grad i vilken individer eller grupper är kapabla att, å ena sidan, 

förverkliga sina mål och tillfredsställa sina behov, och å andra sidan, förändra eller hantera 

sin omgivning”. (Lindström 2006:41) 

 

Det är körövning och jag tittar på den sångarskara som har samlats. Flera av dem ser trötta ut. En 

av herrarna kommer senare och jag ser på honom att han är trött och stressad efter dagens jobb. 

Tanken faller. Varför kommer han hit? Även de andra som ser trötta ut, men väljer ändå att 
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utsätta sig för flera timmars koncentrerat arbete. Både han och de andra kan ju stanna hemma och 

vila. Jag noterar lite extra denna gång hur sångarna ser ut att ”må” under hela övningen. Faktum 

är att ju längre tiden går desto mer ser man att sångarna verkar bli piggare. När rasten inträder så 

är många av dem relativt snabbt till den fruktskål som finns. Där finns det äpple, bananer och 

päron att välja på. Det verkar på sångarna som om tröttheten håller på att försvinna. Samtalen 

mellan medlemmarna pågår hela rasten och det verkar som om de intensifieras. Tröttheten är som 

bortblåst. Körsångarna verkar ha piggnat till. Är det min egen känsla och tolkning eller är det 

verkligen så? 

 

När jag tar upp frågan med mina informanter ber jag dem berätta för mig hur de bruka känna sig 

efter en körövning. Jonas berättar att han tycker han blir nollställd efter en köröning, han rensar 

undan jobb. Han tycker också att han blir mindre stressad och att han blir avslappnad. Eftersom 

Jonas är en aktiv människa som sportar mycket liknar han en körövning med ett hårt 

träningspass. Det är för honom samma känsla efter kören som efter ett hårt träningspass, ”… man 

mår bra själsligt”, säger han. Gäller detta även de andra, de som inte är så fysiskt intresserade? 

Nu ska jag tillägga att jag inte känner till de andra informanternas fysiska aktiviteter, utom det 

som de berättar för mig vid intervjuerna. 

 

Eva-Lotta beskriver att ”… när man kommer därifrån”, [kören] ”… blir man lätt som en fjäder”. 

Hon berättar att under sången får hon distans till det som har varit jobbigt under dan. Körsången 

är för henne ett komplement till jobbiga situationer.  Hon fortsätter att berätta hur hon kan agera 

hemma ibland. När hon till exempel städar händer det att hon sätter sig vid sitt piano. Hon 

glömmer bort vad hon håller på med och försvinner in i musiken, eller som hon själv uttrycker 

det: 

 

”… glömmer både tid och rum…” 

 

Anders har ett jobb där han möter människor i svåra situationer i livet. För honom är det ”… 

befriande att komma till kören efter en tröttsam arbetsdag”. Alla dagar i hans arbetsliv är inte 

alltid tröttande men jag förstår på honom att många av dem är det. Han tycker att det är befriande 
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och upplyftande att komma till kören och det är ett av hans sätt att ”rensa hjärnan” från saker som 

hänt under dagen och som ”tar energi” från honom eller som han själv uttrycker det: 

 

”Många bitar i jobbet som är jobbiga och krävande blir lättare efter kören.” 

 

Anders beskriver hur han känner sig när han åker från kören. Han menar att han är harmonisk 

efter kören och att han oftast är mer tillfreds när han åker därifrån. Han poängterar att kören ”ger 

honom mycket”. Boman har skrivit att: 

 

”… effekter av sjungandet är att man blir ofta gladare och piggare och mer harmonisk…”  

(Boman 1991:93) 

 

Anders talar om tydliga positiva effekter av sitt sjungande, precis som Boman gör i sin 

examensuppsats i psykologi. Det är ingen av informanterna som har uttryck att de inte skulle må 

bättre efter en körövning. Däremot har någon av dem gett uttryck för att man både är pigg och 

trött när man går därifrån. Som tidigare nämnts kan man till och med se på enskilda personer att 

de ser piggare ut efter en stunds sjungande. Det som bland annat förenar denna kör med övriga 

körer är just det faktum att de mår bra av att sjunga. I de körer som jag har haft förmånen att leda 

har denna faktor inte sällan varit en drivande kraft för att komma till kören. Jag skriver om detta i 

en tidigare uppsats med följande exempel som knyter an till detta. 

 

” Ett tydligt exempel på detta är den kvinna som kom till en av mina körer under en period och 

sjöng varje vecka. Långt senare får jag reda på via en barnmorska att denna kvinnas enda positiva 

händelse i veckan var när hon kom till kören och sjöng. För övrigt så uppfattade jag det som om 

kvinna tyckte att allt annat som hände var påfrestande och jobbigt. Under den period som 

kvinnan var med i kören så var den hela hennes liv. Hon kom för att hämta kraft för den 

kommande veckans vedermödor.” (Åkerström 2005:7) 

 

Ulrika får med egna ord tala om hur hon upplever att hon mår och hur hon känner inför körens 

övningar: 
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”Jag ser fram emot körövningarna av både musikaliska och sociala skäl. Även om jag är trött så 

är kvällen uppiggande och får mig att skjuta undan vardagsproblem och stress. Ofta sjunger jag 

på någon av kvällens sånger när jag kör hem. Det fodras ganska mycket koncentration vid 

övningarna, men av ett annat slag än t.ex. i jobbet och det är skönt att någon annan har ansvaret 

att leda och komma med idéer(vilket ju krävs av mig i mitt jobb). Det är mycket skratt och skoj 

som piggar upp.” 

 

Ulrika säger också att man som sångare får utlopp får någonting och det lyfter henne att sjunga. 

Ulrika kopplar också av med att sjunga i kören. När vi avslutat vår intervju och jag blir bjuden på 

en kopp kaffe fortsätter vårt samtal om körsång och dess eventuellt hälsobringade effekter. 

 

Josefine som är den av informanterna som är både yngst till ålder och nästan senast tillkomna 

körmedlem. Hon för direkt in samtalet på de hälsobringade effekter som kören har för henne. 

Nästan det första hon säger till mig är: 

 

”… man känner sig så himla positiv, men blir full av endorfiner efteråt.” 

 

Hon menar att kören för henne är ”läkemedel för själen” och att hon ”blir bara lycklig” av att 

sjunga. Vidare berättar hon att när hon kommer hem från kören så kan hon inte gå och lägga sig 

direkt, hon är så pass mycket upp i varv att hon nästan blir ”sprallig”.  Hon berättar för mig att 

hon för en tid sedan varit sjukskriven för utmattningsreaktion och att hon precis hade börjat 

sjunga i en annan kör. Josefine berättar relativt ingående om hur hon mådde vid denna 

sjukskrivning och hur länge hon var borta från sitt jobb. Hon hade då en körkamrat som puffade 

henne till att komma till körövningarna och hon beskriver för mig att hon ”… släpade sig till 

kören och dansade därifrån”. På frågan om kören har hjälpt henne att komma tillbaka till 

arbetslivet tror hon inte att den har gjort det. Hon menar att hon var sjukskriven alldeles för kort 

tid för att det ska ha haft någon inverkan på hennes tillfrisknande, men tillägger också att vid en 

längre sjukskrivning kan kören har hjälpt henne att bli frisk. För henne är kören en plats som inte 

är stressframkallande. Klein som har studerat hälsa och välbefinnande i seniorkörsång skriver att 

det: 
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”… fanns ett bestämt mål med körarbetet, och det var den kommande konserten. Den var en 

utmaning, med det gav också en tydlig ram och trygghet för körsångarna i körarbete vilket också 

visar att aktiviteten körsång gav körsångarna något att se framemot, hopp, vilket är en viktig 

faktor för att känna mening i livet.” (Klein 2004:23) 

 

Klein skriver i och för sig om att i detta specifika fall är en konsert som väntar, men att 

människor ska få känna mening med livet, att ha något att se fram emot är något som går som en 

röd tråd genom mina informanters berättelser om deras känsla inför och efter kören. Det är inte 

bara Josefine som tycker att det är meningsfullt och hälsobringande, även om hon är den som 

tydligast uttrycker det. Det finns idag forskning vid Karolinska Institutet, Stockholm där Töres 

Theorell forskar kring hälsa och kulturaktiviteter. Han menar att det finns en koppling mellan 

hälsa, välbefinnande och kulturaktiviteter. Forskningen gör gällande att det frigörs ämnen i 

kroppen som gör att vi mår bättre efter det att vi till exempel har deltagit i en körövning. 

(Falköpings tidning 16 maj 2006)  

 

Mina informanter har således rätt när de säger att de mår bra av att sjunga. Sång har alltså inte 

bara en psykisk effekt utan också en rent fysisk effekt på oss. Detta blir intressant för mig som 

blivande antropolog och tidigare körledare att ta till mig. Vi vet att kulturaktiviteter påverkar 

människor på olika sätt. Vad vi nu också vet är att till exempel körsång påverkar oss rent fysiskt i 

positiv riktning. Då finns det en sanningshalt i det som Dorota Lindström skriver att ”Körsång 

likställs i media och folkmun med en välgörande aktivitet för hälsa och välbefinnande”. 

(Lindström 2006:19) Kanske är det därför som det sjungs så mycket vid fester och andra 

aktiviteter, som inte är körsång i organiserade form. Vad skulle hända om vi satsade mycket mer 

pengar på att få folk att sjunga oavsett förmåga. Skulle vi få friskare människor då? 

 

Avslutning 
 

Vi har fått ta del av fyra olika teman om varför just dessa 6 personer sjunger i kör. I det första 

kapitlet, ”Körens roll i samhället…” får vi ta del av informanternas funderingar och tankar. Den 

funktion som kören har och delvis vilken roll körledaren har. De uppfattar det som att kören har 

en roll i byggen och att den verkar för att människor ska kunna komma in i gruppen och känna 
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sig välkomna. Flera av informanterna har talat om att de har fått nya kontakter genom kören och 

att de på så sätt har blivit en del av bygden och inte bara kören. De talar också om att kören 

sjunger på andra ställe än bara de rent sakrala. De medverkar vid till exempel 

Valborgsmässofirandet. Jonas däremot har inte samma åsikt som de andra. Han tror inte att kören 

har någon betydelse för dem som finns utanför kören. För honom är kören en grupp som har 

betydelse, men bara för gruppen själv. Vad det beror på kan vara svårt att svara på, men det kan 

vara så att Jonas inte har kommit i kontakt med gruppen innan han började sjunga själv eller 

också kanske det har funnits ett ointresse från hans sida att faktiskt ta reda på om det finns en kör 

där han bor. Det som alla informanter är överens om är att körledaren har en mycket viktig roll i 

kören. Körledaren framställs inte sällan som en viktig faktor för att de vill komma tillbaka till 

kören för att sjunga. Framträdande i detta kapitel är kombinationen av känslan av att vara en del i 

samhället och i gruppen tillsammans med körledaren. Detta utgör ett av motiven att sjunga i kör. 

 

I det andra kapitlet, ”Tillsammans har vi roligt…” talar informanterna om den sociala 

gemenskapen och musikalisk utvecklingen. De redogör för hur dessa två delar står i förhållande 

till varandra och dess påverkan på dem själva. Flera av personerna säger att det är roligt att 

sjunga i kör och att de får ut mycket av det själva. Den sociala gemenskapen är viktig för dem 

men den är inte viktigare än den musikaliska utvecklingen. Jag diskuterar Henningssons tes att 

”Det primära motivet för att deltaga i kör är med musikaliska upplevelsen…”. (Henningsson 

1996:13) Detta motsägs av mina informanter. Ingen av dem har sagt något om den musikaliska 

upplevelsen som skäl till att vara med att sjunga. Däremot nämner Jonas det som en ”bieffekt” av 

att sjunga. Anders skiljer sig från de andra, han är den enda som delvis sjunger av religiösa skäl. 

Det jag kan konstatera är att både den sociala gemenskapen och den musikaliska utvecklingen är 

ytterligare en faktor för att sjunga i kör. 

 

I det tredje kapitlet, ”Den gåvan är av…” kommer några av informanterna själva in på att andra 

kan ha en gåva att sjunga eller spela. Det som är intressant är att ingen av de intervjuade tycker 

sig ha en gåva, en gåva att kunna sjunga. De är däremot snabba att tillskriva andra den gåva de 

själva inte har. De beskriver också vad de tycker att en gåva är och hur den kan gestalta sig. Detta 

kapitel ger inga direkt svar till varför de sjunger, utan ger snarare en inblick i informanternas syn 

på sig själva och deras egen förmåga till sång. Om de själva skulle få möjligheten att reflektera 
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ytterligare kring sin egen förmåga, så tror jag att de kommer fram till att de sjunger just av denna 

anledning, att de också har fått en gåva, om än inte likadan som den som de själva beskriver. 

 

I det fjärde kapitlet, ”Körsång är hälsa…” så tar alla upp hälsoeffekterna av att sjunga. De 

beskriver att de mår bra av sången rent fysiskt. Några beskriver det mycket ingående medan 

andra mer försiktigt. Det som de är överens om är att sången påverkar dem positivt och detta är 

ännu ett skäl till att sjunga. 

 

Mina egna tankar och reflektioner efter att ha deltagit i körens arbete och intervjuat dessa 

personer är att kören betyder mycket för dessa personer. Det är inte något som man gör 

halvhjärtat utan man går in med hela sin själ i kören och dess verksamhet. Det var min 

förhoppning när jag började detta arbete att jag skulle få möjlighet att uppleva allt det som de 

dessa personer upplever. Då och då har det ”glimmat” till hos mig och de känslor som andra 

beskriver har faktiskt uppkommit. Det går inte i den här kören att entydigt urskilja vad som 

faktiskt gör att dessa personer sjunger. Det är mycket som styr varför man kommer till kören. För 

min egen del så är det nyfikenheten på vad det är som gör att människor ger så mycket av sin 

fritid till en verksamhet som tar så mycket tid. Denna nyfikenhet och förundran har jag levt med 

under alla de år (ca 15år) som jag själv har varit aktiv som körledare. Jag kan förstå vad som 

driver en körledare, men inte vad som driver sångarna. Det ställs relativt höga krav på sångare 

och de gör allt för att leva upp till dem. De svar som dessa informanter har givit har inte på något 

sätt stillat min nyfikenhet utan snarare ökat den. Detta kan bero på att jag de facto är körledare 

och inte sångare. Kanske borde Du som läser och jag som skriver ge körsjungandet en ytterligare 

chans. Det vill säga, vara med i en kör för att få uppleva alla de positiva effekter som det 

sjungandet i kör faktiskt har. Trots allt är körsång en av Sveriges största rörelser och alla dessa 

människor kan ju inte ha fel. Körsång är både roligt och hälsobringande. 

Visst vore det tomt utan alla körer som finns, för vad vore egentligen Valborgsmässofirandet utan 

”Längtan till landet” och 6 juni utan Wilhelm Stenhammars ” Sverige, Sverige”? 
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