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Sammanfattning 
 

I denna uppsats får du möta personer som är medlemmar i en ”hälso-kör”. Dessa personer 

sjunger tillsammans en gång i veckan och syftet är att få en bättre hälsa. Du kommer också att 

få se om körsång kan räknas som passagerit. Du får en direkt koppling till informanterna. De 

medverkande körsångarna talar till dig. 

 

 

Abstracts 

In this thesis you will meet people that are members of a “health-choir”. This people are 

singing together once a week and the purpose is to get a better health. You will also see if 

choir-singing can be seen as A rites of Passage. You will get a direct link to the informants. 

The choir singers who participate will speak to you. 
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Förord 

 

Ibland tar saker och ting mycket längre tid än man har räknat med. Denna uppsats är ett 

sådant exempel. Två år har det tagit och det har olika anledningar, men nu är den här och som 

sig bör är det på sin plats att tacka en och annan person. 

 

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

fått av de medlemmar i kören som har varit mina informanter, samt av körens ledare.  

Jag hoppas och önskar att Ni informanter känner att ni har varit betydelsefulla för detta arbete. 

Ni har tagit er tid att vara med på intervjuer på alla möjliga platser i vår stad. Utan Er hade 

denna uppsats inte blivit av. Det är Ni som är grunden i hela uppsatsen. TACK! 

 

Jag vill också skicka några ord till professor Marja-Liisa Honkasalo och docent Helle 

Rydström. Utan er hade inte uppsatsen fått den utformning den har fått. 

 

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.  Dessutom är det gott att min fru kan datorer och teknik, för det 

kan inte jag. 

 

Ni andra som har följt denna långa process till ett färdigt alster, studentkamrater och andra 

lärare. Tack för support och stöd och inte minst lån av böcker då och då. 

 

 

Sist men inte minst vill jag rikta ett riktigt stort TACK min handledare Lektor 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 är roligt att skriva uppsats med Dig som 

handledare och det kan inte vara lätt att ha ”gamla” studenter. Tack för all hjälp! 
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Inledning: 
 

Det uppskattas att ca en halv miljon människor i Sverige sjunger i kör varje vecka. Körsång är 

alltså ett fritidsintresse som finns hos många och som många människor önskar att de kunde 

delta i. Många personer jag har mött, i olika sammanhang, har uttryckt till mig att de vill 

sjunga i kör men tycker inte att de själva kan sjunga och avstår därför denna aktivitet. Precis 

som inom sporten finns det olika nivåer på körerna, elitkörer, körer med en mycket hög 

musikalisk amatörnivå, körer som bara sjunger en viss musik, körer som bedrivs i kyrkornas 

regi, körer som är helt profana, det vill säga konfessionsfria och så vidare. De personer som är 

intervjuade inför den är här uppsatsen är människor som deltar i en sångcirkel där sången är 

tänkt att leda till bättre välmående. Denna sångcirkel är under en begränsad tid och inte som 

många andra körer som fortgår år från år. Det krävs inte heller några förkunskaper för att få 

delta i körens verksamhet. 

 

Syftet med uppsatsen är att se om de intervjuade körsångarna upplever ett större välmående 

efter det att de har deltagit i körens övningar samt om man kan se körsång som en passagerit. 

 

Uppsatsen är disponerad som följer. Efter inledningen följer ett metodkapitel där jag redovisar 

den metod jag använt. I nästa kapitel får du läsa om informanterna för att lära ”känna” dem 

litegrand. I kapitlet om riter och passagerit ger jag en kortfattat teoretisk bakgrund till riter, 

passageriten och begrepp som används i uppsatsen. Därefter kommer två kapitel med vad 

informanterna säger, kopplat till teori. Sist i uppsatsen kan du läsa min slutsats, vad jag har 

kommit fram till när det gäller körsång, passagerit och hälsa.  

 

Min egen bakgrund som körledare har med all sannolikhet spelat in när jag har behandlat 

materialet och vid intervjuerna. Detta har gjort att jag så mycket som möjlighet har försökt att 

sätta informanterna först och inte mina egna erfarenheter. Detta har varit viktigt för mig.  

 

Metodkapitel 

Att bestämma sig för vilket fält man vill utforska är det första man måste göra. Ett fält kan 

vara en del av den kultur man själv lever i. Något fenomen som man själv tycker är intressant. 

(Agar 1996:74) För mig är detta fenomen kör och i första hand körsångare och dess 

uppfattningar om körsång och hälsa. Jag har valt att intervjua medlemmar i en körgrupp som 

jag kallar för ”sångcirkeln hälsosång”. ”Sångcirkeln hälsosång” är inte körens egentliga namn, 
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utan är en pseudonym. Bakgrunden till detta val är min tidigare yrkesprofession. Jag har 

arbetat som körledare i 15 år och i mitt tidigare arbete har jag allt som oftast mött människor 

som uttryckt positiva effekter av att sjunga i kör. Detta har fått mig att funder på om det finns 

någon sanning i det som körsångare säger, att de mår bättre av att sjunga? I så fall, vad är det 

som gör att de mår bättre eller är detta bara en teori, en hypotes. En teori som är en sanning 

eller en hypotes som vid närmare granskning inte stämmer. (Agar 1996:113) 

 

För att kunna få reda på om det är som körsångare själva säger, att sången har en positiv 

inverkan på deras hälsa, har jag intervjuat 7 personer i den aktuella körgruppen. Det är 5 

kvinnor och 2 män. En av de intervjuade är körledaren. Den intervjuform som jag har använt 

mig av är semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer är bra när man som jag 

inte har möjlighet att träffa informanterna mer än en gång. Man har med sig ett antal frågor 

som man utgår ifrån och låter informanten svara på dem. Frågorna ska täcka det ämne som 

man vill ha svar på. (Bernard 2006:212) Denna teknik gjorde att intervjuerna blev mer som ett 

samtal kring ämnet och det var fritt för sidospår och parallella tankegångar hos informanterna.  

Det är viktigt att man som intervjuare får informanternas godkännande när det gäller att ta 

anteckningar och att spela in på exempelvis en minidisc. Vidare är det viktigt att ha en 

öppenhet och ärlighet mot dem om vad man ska göra och hur data kommer att behandlas. 

(Bernard 2006:215) Samtliga av mina informanter har informerats om och godkänt både 

inspelning och behandlingen av data. En av informanterna, Gudrun, är inte inspelad på 

minidisc på grund av elallergi. 

  

Grupper förändras och så även denna grupp. Den kommer inte att finns mer när terminen är 

slut, men fenomenet körsång finns kvar. Informanterna är indirekt påverkade av mig som 

person och intervjuare. Det är de själva som väljer vad de svara på mina frågor och hur 

ingående de själva vill vara med sina svar. (Agar 1996:91) Det är min ambition att påverkan 

från mig har varit så liten som möjligt. Men jag kan inte bortse från det faktum att jag själv 

har god kännedom om körlivet i Sverige och jag har med största sannolikhet omedvetet 

påverkat informanterna. Informanterna har inte varit informerade om min egen bakgrund. 

Däremot är jag väl bekant med körens ledare, vilket troligtvis har påverkat hennes svar och 

mitt sätt att tolka henne. De namn som informanterna har är inte deras riktiga namn utan är 

fingerade. 
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Möte med informanterna 

 
Maja 

 

Det är måndag morgon och jag väntar på att möta min första informant, Maja. Vi har bestämt 

träff på ett café kl. 10.00 på förmiddagen. Caféet ligger vid hörnet av ett torg och på vägen ner 

mot en gågata. Trots att det är måndag förmiddag är det mycket människor i rörelse och jag 

kan inte låta bli att fundera på vart alla är på väg. Jag är något tidig och blir ståendes utanför 

caféet och väntar på henne. Maja har jag bara prata med i telefon vid ett par tillfällen så jag 

vet inte hur hon ser ut, inte vilket håll hon kan tänkas komma ifrån. Eftersom det är tidig vår 

är det ganska kallt och ruggigt. Är det någon av alla dem som passerar och i så fall kommer vi 

att förstå att det är just vi som ska träffas? Det närmar sig en kvinna som jag skulle kunna 

tänka mig är Maja. Kvinnan tittar på mig och jag på henne för att se om vi får kontakt. Det får 

vi! Detta är nog Maja tänker jag och gör en ansats till att gå fram och fråga. Då viker hon 

oväntat och plötsligt av och försvinner bakom knuten på huset, huset som vätter mot ett torg 

för övrigt. Klockan är inte 10 ännu och jag tänker att hon går säkert en liten promenad för att 

få tiden att gå och därmed komma i tid. Jag tittar mot det hus som kvinnan kan tänkas runda 

och förväntar mig nästan att hon ska dyka upp igen. Då knackar någon på min axel och frågar 

om det är jag som är Per. Jag svara att det är jag. En kvinna med mörkt, nästan svart hår 

presenterar sig och säger att det är hon som är Maja. Vi blir stående utanför caféet och pratar 

om just alla människor och vart de ska. Efter några minuter så går vi in och letar upp ett bord 

där vi kan sitta och göra intervjun. Hon berättar att hon nyss har ätit frukost men kan tänka sig 

att ta en kopp thé. Maja berättar att hon är relativt nyinflyttad till stan. Det är andra terminen 

som hon är med i denna sånggrupp. Hon har några väninnor som är med och det var de som 

bland annat fick henne att börja. Maja har själv inte sjungit i kör tidigare. Andra viktiga 

anledningar till att hon valde just denna grupp och inte en etablerad kör är att här finns inga 

krav på att man kan sjunga. Hon säger själv att hon inte är bra på att sjunga. Den inriktning 

som gruppen har, är att vara till för dem som dem som är daglediga och i första hand dem som 

är sjukskrivna eller på annat sätt behöver må bättre.  

 

 

Gudrun 

Det är eftermiddag och jag ska iväg och träffa tre informanter. Jag är tidig till den plats vi har 

avtalat att mötas vid så jag tänker att jag gör ett spontanbesök i den grupp som mina 

informanter är med och sjunger i. Vet inte riktigt var lokalen ligger, men efter en stunds 
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letande så hittar jag en stängd dörr och man hör att det sjungs på andra sidan dörren. 

Försiktigt knackar jag på, utan att veta om jag är välkommen eller inte och ledaren för 

gruppen öppnar. Det är mörkt i rummet och inga lampor är tända. Min spontana tanke är att 

det är för att man ska se den overhead som finns uppställd och som används för att se 

sångtexter på.  Förklaringen till varför det är släckt får jag lite senare. Gruppen sitter i en 

halvcirkel och det är cirka 20-25 personer och jag noterar att det bara är två män som är med. 

Direkt får jag ett tillfälle att presentera mig och mitt arbete. Maja som jag redan har träffat 

kände naturligtvis igen mig. Några av personerna i lokalen känner jag igen men kan inte 

placera dem i något konkret sammanhang. Förmodligen har jag sett och träffat dem i något 

annat körsammanhang. Dagens övning är inte slut utan jag sätter mig i ett ”hörn” och lyssnar 

när de sjunger den sista sången för dagen. Den handlar om våren. 

 

När övningen är slut får jag för första gången träffa alla mina informanter. Gudrun som jag 

ska träffa nu presenterar sig och det gör även de två andra som jag ska träffa lite senare under 

eftermiddagen. Vi har bestämt att vi ska går till ett närliggande café. När vi köpt fika så får 

jag förklaring på varför det var mörkt i lokalen. Det berodde inte på att gruppen skulle se 

overheaden bättre, utan på att Gudrun är elallergiker.  Hon berättar att hon är väldigt känslig 

mot elektricitet och strålning, därför är lamporna släckta under hela övningen och samtliga 

har sina mobiltelefoner avstängda. Vid ett tillfälle hade någon glömt att stänga av sin 

mobiltelefon. När det ringde under övningen så reagerade Gudrun direkt med en allergisk 

reaktion. Vi sitter på ett café som för henne är det bästa stället att vara på, just på grund av 

hennes elallergi. Hon beskriver för mig hur hon fick denna allergi, att hon tidigare jobbade 

framför dator och drev en egen firma till dess att hon blev sjuk. Gudrun berättar vidare att hon 

tillsammans med sin familj bor utanför stan för att komma bort från så många strålningsfält 

som möjligt och att familjens hus är elsanerat för hon ska kunna bo där. 

 

Ann-Catrin och Gösta 

Efter intervjun med Gudrun ska jag träffa det äkta paret Ann-Catrin och Gösta. Vi har bestämt 

träff i den lokal där gruppen övar. När jag kommer dit så sitter Ann-Catrin och väntar. Jag 

frågar vart Gösta är och hon svara att han är ute och lägger i pengar i parkeringsautomaten.  

Mitt förslag är att vi väntar på honom för att göra intervjun tillsammans, men det är något som 

Ann-Catrin inte tycker vi ska göra. Hon vill att vi börjar och att intervjun görs var för sig. Det 

är med undran som jag frågar varför och hon svarar: 
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”När man har varit gifta så länge som vi har varit, då påverkar vi varandras svar om vi skulle 

bli intervjuade ihop.” 

 

En för mig sund åsikt och jag undrar om vi ska vänta på Gösta för att säga att vi börjar. Då 

säger hon: ”Han förstår att vi har börjat och kommer att vänta på sin tur” 

 

Gösta är den av informanterna som deltar i kören för att göra något tillsammans med sin fru. 

Han är inte primärt där för sin hälsas skull. Gösta har tagit sånglektioner och är medlem i flera 

körer. Han är också den som har många funderingar kring körsång, vilket vi senare i 

uppsatsen kommer att se. 

 

 

Ludwig 

Ludwig träffar jag vid ett av lärosätena i den stad där han bor. Jag har lånat ett rum där och 

Ludwig själv ville träffas där. Jag är tidig till vårt möte och sitter i bilen för att vänta. När jag 

kliver ur bilen ser jag en man som ser ut att vänta, jag går fram och frågar om det är han som 

är Ludwig. Det är det. Vi går sakta mot det hus där rummet för intervjun finns och vi pratar 

om vårens nyckfulla väder. Väl framme så berättar Ludwig att han har jobbat med datorer 

hela sitt liv och att han var med på den tiden då datorn var en ny företeelse. Nu har han 

pensionerat sig och gör som jag förstår sådant som han tycker är roligt och utvecklande för 

honom själv. Det märks på honom att han är en person som tycker om att lära sig nya saker. 

Han berättar också att han är intresserad av psykologi och jag frågar om han läser någon kurs, 

men han läser hemma för sin egen skull. 

 

Olga 

Olga är den enda av informanterna som jag har förmånen att träffa i hennes hem. Hon har 

brutit lårbenet och har efter operationen svårt att rör sig utanför hemmet. Hon bor centralt i 

staden och inne på en gård i ett hyreshus. När jag ringer på dörren tar det inte lång tid innan 

hon öppnar. I hallen står det ett piano med ett plexiglaslock, jag anar att det finns ett visst 

musikaliskt intresse i familjen. På pianot så står det kort på två yngre tjejer som Olga berättar 

är hennes döttrar. Hon berättar att en av döttrarna går på musikhögskolan och har sång som 

huvudämne. Olga visar in mig i sitt vardagsrum där hon vill att intervjun ska vara. Det är ett 

mycket välordnat hem och det andas hemtrevlighet över hemmet. När vi börjar vårt samtal 

berättar jag för henne vad min uppgift är och hur jag ämnar behandla materialet. Hon säger då 
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att det man säger är färskvara och att det är i detta nu som detta gäller. Hon berättar att den 

sjukdomen hon har gör att hon ibland har svårt att uttrycka sig verbalt. Olga menar att orden 

som hon tänker, inte alltid kommer ut i ”rätt ordning” och då kan det lätt bli fel. Vad hennes 

sjukdom består i berättar hon inte för mig. 

 

Christina 

Den sista av mina informanter är Christina. Hon är den som leder sångcirkeln Hälsosång som 

de andra är med i. Christina är sångpedagog och jobbar heltid med musik och sång. Henne har 

jag träffat genom min tidigare profession och vi känner till varandra väl. Vi träffas i de lokaler 

som hon jobbar. På hennes rum noterar jag att det finns många vackra tavlor med naturmotiv. 

Vid en närmare titt så ser jag att det är hennes man som har målat dem och det ger mig en bild 

av både Christina och hennes man, de har en stor estetiskt ådra. Vi går till ett rum som vi ska 

använda som intervjurum. Jag börjar med att fråga henne om hur och varför hon kom på idén 

att starta denna typ av sångcirkel. Hon berättar att under hela hennes karriär, som är 25 år, har 

hon funderat kring sångens effekter på människor. Christina har jobbat med alla typer av 

körer på alla stadier, både musikalsikt och inom skolvärlden. Hon har även jobbat som 

frilansade sångpedagog med både solouppdrag och sångelever. 

 

Riter och passagerit i korthet 

Över allt i hela världen, både i stort och smått, gör vi människor saker och handlingar som 

skulle kunna betecknas som riter eller som har rituella uttrycksätt. Människorna handlar på ett 

sätt som skiljer sig från det vardagliga, exempelvis fredagsbönen för en muslim eller måltiden 

till minne av uttåget ur Egypten hos en judisk familj. De två exemplen torde vara ritualer som 

helig verksamhet, men det finns också exempelvis ritual som kommunikation. Det handlar om 

det som går från att vara funktionella och vardagliga handlingar till formalistiska och 

symboliska handlingar. Dessa kräver också en kulturell kod för att förstås. Exempelvis hur du 

är klär dig vid ett visst tillfälle. Du kommunicerar med din klädsel. (Hornborg 2005:11-19)  

En rit eller ritual behöver nödvändigtvis inte var av religiös karaktär utan kan lika gärna vara 

profan, det vill säga icke-religiös. Den nytta vi har av riten är enligt Bronislav Malinowski att 

den avleder ångest när vi själva inte har kontroll över situationen, medan Sigmund Freud 

menar att ritualen kan jämföras med tvångshandlingar som begränsar individen och 

förpassade dem till neurosernas värld. (Hornborg 2005:19) Hornborg tolkar hur Turner såg på 

ritualen som ett socialt drama. Victor Turner menar att ritualen har två funktioner, det är att 



 7 

lösa konflikter och att hålla samman ett samhälle, han menar också att ritualen är ett socialt 

drama som främjar både individ och samhälle. (Hornborg: 2005:19-20)  Ritualens första 

grundläggande uppgift är att etablera lagar och normer, konventionella överenskommelser så 

de stämmer med hur vi tänker oss att leva vår vardag. Inte att kontrollera människors 

beteende. Den andra uppgiften är att bekräfta och fastställa dessa konventioner. Vi behöver 

således rituella handlingar för att upprätthålla dessa konventioner och på så sätt legitimerar vi 

den allmänna ordning som finns bortom människans godtycke. Den rituella handlingen 

befäster inte bara konventionen utan tillför även moral. (Hornborg 2005:83-86) När jag nu 

väljer att gå in lite djupare på en specifik teori om ritual i relation till körsång, har jag valt att 

fokusera på passagerit.  

 

Hornborg förklarar med hjälp av Victor Turner på ett mycket enkelt och begripligt sätt på 

vilket sätt Van Genneps begrepp passagerit ska tolkas. Riten består av tre olika delar eller 

faser. Den första är när man skiljer en individ från dess tidigare sociala sammanhang och 

status, separationsfasen. Den andra fasen är när individen är i det liminala stadiet, det är här 

som själva ”förvandlingen” sker. Där personen blir någon ”annan”. Den sista fasen i 

passageriten är återförandet. Det är när personen återkommer till sitt gamla sammanhang men 

med en ny social status. Individen är alltså en ny person och skall behandlas därefter. 

(Hornborg 2005:44)  

 

Vi stannar upp vid Turner och passageriten. Turner har i sitt arbete med riter koncentrerat sig 

på det liminala stadiet.  För att vidga begreppet har Turner ett begrepp som han kallar det 

liminoida stadiet. Detta stadie innehar de tre delarna separation, liminala stadiet och 

återförandet. Det liminoida stadiet är för Turner en ”del” av det liminala stadiet i Van 

Genneps begrepp passagerit. (Turner 1988:7-10) Hornborg skriver att det liminoida stadiet är 

kopplat till en individ och inte till hela samhället. (Hornborg 2005:49) Jag skulle förklara det 

med att passageritens tre stadier (se ovan) återfinns i det liminoida stadiet i samma form, men 

det handlar då om exempelvis den enskilda människan. Turner menar att man kan använda sig 

av en teaterpjäs som exempel på detta. Aktören övar pjäsen, skiljs alltså från andra 

ickeaktörer i samhället. Spelar pjäsen, det vill säga tar på sig en roll som inte är dennes 

vanliga och avslutningsvis varvar ner efter agerandet och återförs till sitt tidigare 

sammanhang. (Turner 1988:7-32)  

 



 8 

Vi kan dra en parallell till körsångaren här. Körsångaren väljer att lämna sitt vanliga sociala 

sammanhang för att gå till kören, separation. Under körövningen upplever körsångaren en 

förändring samtidigt som denna har en förändrad roll än vad denna har i sitt tidigare 

sammanhang, förvandling. Efter körövningen så återgår sångaren till dennes tidigare 

sammanhang och, vilket vi kommer att se senare i texterna, får en känsla av att varit med om 

en förändring inombords. 

 

Denna inombords känsla av förändring skriver Maurice Bloch om i sin beskrivning om 

Orokavia-folkets passagerit på Papua Nya Guinea. Vid ett speciellt tillfälle kommer det 

maskerade personer, låtandes vara fåglar, in i byn för att ”röva” bort barnen. Barnen ska ut ur 

byn för att ”dö” för att sedan komma tillbaka igen. Då som vuxna, förändrade personer. 

Samtidigt som de ”rövas bort” offrar man en gris, istället för att barnen själva offras. (Jag 

måste dock tillägga att trots att detta är en väldigt våldsam ritual så dödar man inte barnen mer 

än symboliskt.) Grisen är det djur hos dem som är mest lik människan och därför får grisen en 

viktig betydelse i riten. När barnen sedan förs tillbaka till samhället igen så har de blivit 

förändrade, de är vuxna och har en speciell relation till fåglarna i skogen som de inte hade 

tidigare. (Bloch 1992: 8-23) Bloch menar att man lämnar det ”gamla” bakom sig för att 

komma till något nytt och att det är i det liminala stadiet som det sker. Ditt gamla jag dör för 

att ett nytt jag ska bli. Det som sker är att de får en förändrad känsla än tidigare. Det är 

inombords som det händer något. (Bloch 1992: 4-5) 

 

Turner beskriver hos Ndembu hur pojkar förs ut från sin by för att genomgå det liminala 

stadiet för att sedan komma tillbaka som män. (Turner 1967:93-110) Under det liminala 

stadiet beskriver han hur relationen mellan den ritualledare, som ska lära pojkarna att bli män, 

och pojkarna oftast är starkt reglerad som lärare – elev. Det vill säga en klar struktur. 

Samtidigt som det mellan ”eleverna” existerar en total jämvikt, ingen är högre i status än 

någon annan. (Turner 1967:99) Det är också viktigt att påpeka att liksom hos Orokavia-folket 

så innehåller det liminala stadiet hos Ndembu död. De ”dör” från sitt gamla jag till att bli 

någon annan. (Turner 1969:100) 

 

Det förhållande som Turner talar om mellan ritualledare och elev hos Ndembu gäller också i 

en kör vill jag påstå. Körsångarna har samma status som sångare medan körledaren står högre 

i status. Då och då har jag själv hört körsångare säga att när de är sjunger så är det som om de 

är på en annan plats. Samma sak vittnar pojkarna i Ndembu om. (Turner 1967:98) Förvisso 



 9 

menar de att de fysiskt sett är på en annan plats och hålls gömda, men dock är de på en annan 

plats. Det vi inte vet är, och inte heller framgår av Turner, är vad pojkarna själva känner och 

upplever. Kanske upplever de att de psykiskt också är på en annan plats. Körsångaren är 

också på en annan plats, dock icke gömd, men känslan både fysiskt och psykiskt skulle kunna 

vara densamma, trots allt. 

 

Vi kan alltså se att det är relativt klara kriterier för hur en passagerit fungerar. Dock skriver 

Van Gennep själv att riten måste sättas i sitt sammanhang, i vilket sammanhang den uppstår, 

om den är framförd vid ett specifikt tillfälle eller vid flera. (Van Gennep 1960:167) Detta ger 

oss möjlighet att ”öppna” upp passageriten och på ett sätt att vi kan använda begreppet i flera 

sammanhang än bara exempelvis hos Ndembu. Turner ger oss den ”öppningen” genom sitt 

liminoida stadium. 

 

 

Gemenskap i sången 
 

Christina får höra av sina sångare när de går att de redan längtar till nästa övning. Jag har 

förstått på både henne och sångarna att det är mycket skratt under övningen. Detta för mig till 

Aaron Antonovsky och hans teori om KASAM, känsla av sammanhang. I begreppet ingår tre 

delar, det är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. (Antonovsky 2005:43) Lindström 

beskriver innebörden i dessa tre begrepp på ett enkelt sätt. Begriplighet är att personen blir 

förstådd och förstår sin tillvaro och att det som händer i livet har en förklaring. Hanterbarhet 

handlar om hur personen använder sina resurser och klarat ut det som inträffar i livet och 

meningsfullhet handlar om att det som inträffat ger en utmaning. Det engagemang och det 

man investerat är väl värt det. (Lindström 2006:40) Jag tolkar detta som att det handlar om att 

man skapar sig en meningsfull tillvaro och meningsfulla aktiviteter i livet. 

 

 

Vid intervjun av Gudrun noterar jag att andra medlemmar i kören kommer till det kafé vi 

befinner oss på. De är där för att fika tillsammans. De ser både glada och upprymda ut. Med 

största sannolikhet samtalar de bland annat om vad som har skett under körövningen som var 

strax innan. Detta bekräftar det som Maja berättade om under hennes intervju, hur stämningen 

är efter körövningen. ”Vi är glada och uppsluppna när vi går och fikar efteråt.” Jag kan ana att 

gruppen har börjat bli ett ”vi”. Hylland Eriksen skriver att ett ”vi” kan börja uppstå med hjälp 

av gemensamma erfarenheter, gemensamt språk, samma kön, hudfärg och så vidare. (Hylland 
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Eriksen 2004:51) Vidare skriver han att för att få ett starkt ”vi” krävs det också att det finns 

ett gemensamt projekt att jobba mot samt att finns det en gemensam fiende så blir ”vi:et” 

väldigt stark. Någon gemensam fiende, som Hylland Eriksen talar om, finns inte i detta 

sammanhang, däremot finns det en gemensam aktivitet som skapar en gemenskap. 

 

 När jag frågar Gudrun vad hon tror är orsaken till att många sjunger menar hon att man som 

människor gör något i grupp. Det är en bra sammanhållning i en kör, man träffas och tränar 

och sist med inte minst så är den sociala gemenskapen viktig. Garsten& Sundman skriver att: 

 

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

och sammanhang i sin tillvaro.” (Garsten & Sundman 2003:11) 

 

Jag återkopplar till Turner och Ndembu. I det liminala stadiet får pojkarna en sammanhållning 

på grund av deras jämlikhet. (Turner 1969:95) De gör en gemensam erfarenhet i riten. Likaså 

är det med körsångaren. Körsångarna får en gemensam erfarenhet att relatera till. Detta 

skapar, liksom hos Ndembu, en identitet hos personen. Observera att identiteten som skapas 

hos Ndembu är troligen starkare än vad den är hos körsångaren i Sverige. 

 

Flera av mina informanter har berättat för mig att kören delvis fyller ett socialt behov också. 

Detta är en av anledningarna till att Gösta har börjat i just denna kören. Han vill att frun, Ann-

Catrin, ska komma i kapp honom när det gäller att sjunga samt att de får tillfälle att göra något 

gemensamt. Men för hans egen del så ger det honom inte så mycket att sjunga just i denna 

grupp, men här kan han ändå sjunga ut och sjunger han fel toner så är det ingen som säger 

något om det. Det upplever han som något positivt. 

 

Under vår intervju pratar Gösta och jag om alla de människor som sjunger i kör i Sverige. 

Han är mycket förundrad över att det är så populärt som det är. Han menar att det är en 

”grym” aktivitet eftersom många körledare inte bryr sig om enskilda körmedlemmars behov 

och körer inte alltid lever upp till det som de utger sig för att vara. Han tar exemplet med att 

en kör kan annonsera att man ska komma som man är och att man inte behöver kunna sjunga. 

Gösta har själv upplevt att det inte stämmer med verkligheten och att dess grupper enligt 

honom inte alls tar emot människor som de är.   
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Vi skulle alltså kunna se körer som subkulturer. För att det ska bli en subkultur så ska det 

finnas gemensamma uttryck, detta kan vara symboler och uttryck som gör att medlemmarna 

känner gemenskap och på så vis bildar en exklusiv grupp. Det kan finnas både ett uttalat 

symbolspråk och ett outtalat sådant. (Kottak 2006:279) Du som körsångare kanske måste 

kunna läsa noter och kunna grundläggande musikaliska termer, körsångaren förväntas att ha 

en viss sånglig förmåga. För Göstas del innebär detta att vissa körer går in under begreppet 

subkulturer och andra gör det inte. Detta är mycket intressant för mig som är före detta 

körledare och det sänder också en signal till aktiva körledare och körsångare att faktiskt 

tydligt definiera vad det är för sångare och medlemmar man vill ha. Trots sin kritik har Gösta 

inga som helst planer på att sluta sjunga i kör. Han säger att den dagen då han kanske måste 

byta kör av olika anledningar så kommer han att söka vidare tills han hittar den kör som 

passar honom. 

 

 

Ludwig har inte samma anledning till att sjunga i kören som Gösta men tror att människor i 

gemen sjunger i kör för gemenskapens skull och att sjungandet ger en förstärkning av 

sinnesupplevelser. Even Ruud, professor i musikterapi vid musikhögskolan i Oslo, skriver i 

sin bok ”Varma Ögonblick”: 

 

”Det är emellertid den starka och intensiva musikupplevelsen, eller de så kallade 

höjdpunktsupplevelserna som musiken kan skapa, som många vill knyta till livskvalitet och 

terapi.” (Ruud 2002:43) 

 

Jag kan ana att Ludwig vid något eller några tillfällen fått uppleva just detta. Annars hade han 

förmodligen inte talat om ”en förstärkning av sinnesupplevelser”. Han fortsätter med att säga 

att det inte bara är kopplat till hälsa som gör att människor sjunger utan också intresset för 

sången i sig. Under intervjun tar jag upp frågan om välbefinnande och frågar honom vad han 

tror är orsaken till att människor kommer till den sånggrupp han är med i. Han är tveksam till 

om det är så att det finns de som är där av hälsoskäl. Kanske är det så med någon menar han. 

Senare i texten kan vi se hur Ludwig själv upplever sitt deltagande i kören när det gäller 

frågan om hälsa. Han menar att det är människor som är sällskapliga och det är nästan som en 

syförening. Detta med syförening grundar han på att det är övervägande kvinnor som är med.  

Ludwig själv tar upp det faktum att det bara är två herrar i deras sånggrupp. Vi samtalar om 

det faktum att det är fler kvinnor än män som sjunger. Ludwigs egen teori varför det är så är 
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att: ”Män är mindre sociala än kvinnor.” Huruvida det är så eller inte lämnar jag därhän till 

läsaren att fundera på. Vi fortsätter inte med hans teori utan jag kan bara konstatera att han 

tycker så. 

 

Liksom hos de andra informanterna undrar jag vilka tankar som finns hos Olga om varför 

människor sjunger i kör och speciellt i vårt land. Det första som hon finner som en förklaring 

är att det är vårt nordiska kynne som ligger till grund för detta. Hon är själv förvånad över hur 

många människor som kan sjunga och hur många som säger att de inte kan sjunga. När hon 

funderat vidare en stund kring varför svenskar och estländare sjunger så mycket säger hon: ” 

… kanske är en gen vi har som inte andra har.” Om det är en gen eller inte kan hon inte svara 

på men det är en tänkbar förklaring för henne. Hylland Eriksen skriver att:  

 

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

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

 

Nu har inte Olga utgett sig för att vara en begåvad musiker, men hennes tankar om en speciell 

gen känner jag igen från andra sammanhang. Både jag själv och kollegor till mig har fått höra 

att vi är begåvade med en musikalisk gen och ibland har dessa personer även uttryckt en viss 

avundsjuka på att inte själva kunna spela och sjunga. Personligen så tror jag att det handlar till 

största delen om den miljö och stimulans musiker fått med sig hemifrån. En miljö som har 

uppmuntrat till musik ger sådan stimulans att personen kan bli så duktig att det uppfattas som 

att han eller hon har en speciell gen. Detta skriver också Hylland Eriksen, men han hänvisar 

till en speciell händelse i ens tidigare liv, enligt honom ”en uppoffrande och musikälskande 

moder”. (Hylland Eriksen 2004:14) Det bör dock tilläggas att det kan med största sannolikhet 

vara vilken person som helst, inte bara modern som har betydelse för personen i fråga. Det 

som blir intressant med Olga är att om musikalitet är genetiskt betingat så har hon och hennes 

före detta man fört över denna gen till sina barn, för ett av barnen går nämligen på 

musikhögskolan och utbildar sig till musiker. 

 

Hon fortsätter att berätta om den tid hon bodde i Dalarna. Där upplevde hon en stark 

folkmusikanda. Detta kan också vara en av anledningarna till vårt sjungande i Sverige tror 

hon. Hon nämner att hon under tiden i Dalarna lyssnat på Jan Johansson, Georg Riedel, Lena 

Willemark med flera. Deras musik är något för henne som är genuint svenskt. 
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Körledaren Christina berättar om hur det är att jobba på en hög musikalisk nivå och säger att 

detta är väldigt roligt och givande. Men hon tycker att jobba med dem som inte ”har tillgång” 

till sin sångröst är ännu roligare. För henne är det inte oviktigt att jobba på en hög nivå men 

hon tycker att jobbet med de riktiga amatörerna är det som ger henne mest. ” … man bara ser 

hur glädjen stålar genom hela deras väsen, dä är så kickande.” I detta uttalande så bekräftar 

hon det som Boman skriver att:  

 

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

(Boman 1991:93) 

 

Vid många tillfällen har jag själv upplevt att körsångare kommit fram till mig efter 

körövningarna och vittnat om hur bra de mår efter körövningen och att kören har en stor 

social betydelse för dem.  

 

Christina forsätter att tala om alla de körgrupper som hon har haft och denna typ av körgrupp 

fick hon inspiration till när hon träffade en kyrkomusiker i Umeå under en föreläsning som 

hon själv hade. Där föreläsningen handlade om körskolor. Med körskolor menas de grupper 

som kommer samman för att sjunga och från grunden lära sig exempelvis noter, musikteori, 

sångteknik och så vidare. Jag vet inte om det är så, men hon ger intrycket av att denna grupp 

är den roligaste som hon har jobbat med under sin karriär. Hon uttrycker det som att det är en 

”fantastisk grupp av människor att jobba med”. Det ligger i tiden att sjunga i körer som är 

öppna för alla och denna typ av kör som hon själv jobbar med nu. Hon menar att det är viktigt 

att människor får tillgång till sitt eget sätt till uttryck och sång är det första som vi som små 

barn kommunicerar med till vår omgivning. Vad hon menar här är att barns joller och deras 

ljud kan användas att upptäcka sin egen röst, en typ av sång. Detta på grund av att när barn 

jollrar spänner deras tonomfång över hela registret av toner. 

 

Christina menar att sånger ger så mycket glädje, styrka och kraft till den som utövar den.  

Jag kan inte låta bli att dra mig till minnes den kvinna jag hade i en av mina egna körer. En 

gravid kvinna som kom regelbundet, men som plötsligt bara ”försvann”. Jag antog att hon fött 

sitt barn. Efter några år så fick jag av en tillfällighet veta att denna kvinnas enda livselixir 

under perioden hon varit delaktig i kören, var just denna kör. Det var denna vardagskväll med 

kören som gav henne all den styrka hon behövde för att klara veckans alla vedermödor.  
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Som tidigare körledare själv undrar jag om Christina märker någon skillnad när sångarna 

kommer och när de går efter en körövning. Utan att tveka så svarar hon. ”Absolut” När de 

kommer är de lite försiktiga, smyger in och sätter sig tyst på en stol. Pratar inte med varandra 

och ser ”hängiga” ut. Efter en stunds övning så händer det något med dem, hon kan inte säga 

exakt vad det är men som jag uppfattar det så är det positivt. Hon tycker att det är viktigt att 

det händer något. 

 

Nu vill jag koppla tillbaka till Antonovsky och hans begrepp KASAM. Antonovskys 

omdefiniering av begreppet KASAM, som är hans eget begrepp från början, är enligt 

följande: 

 

”Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har 

en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli som 

härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och 

begripliga, (2) de resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli 

ställer på en finns till gängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, värda investeringar och 

engagemang.” (Antonovsky 2005:46) 

 

För mig står det helt klart att KASAM är ett begrepp som går att applicera på körsång och på 

vad mina informanter uttrycker i intervjuerna. Flera av dem längtar till nästa veckas övning. 

Detta har jag själv också hört egna körsångare vittna om. I nästa kapitel kan vi se exempelvis 

se att Maja upplever en förbättrad hälsa. Hon har läst på högskola för att uppnå bättre hälsa 

och kunna hantera sin smärta. Likaså berättar Olga om att det är värt att gå till kören även om 

hon inte känner att hon orkar. Det är en meningsfull aktivitet som är värd att deltaga i. Med 

KASAM i minnet så leder det oss över till kapitlet om musik, körsång och hälsa. 

 

 
 

Musik – Körsång - Hälsa 

 

Redan på antiken talades det om hur musiken kunde ”stämma själen” och att harmonin i 

kosmos byggde på harmonisk musik. Tankarna då var att de fyra olika kroppsvätskorna skulle 

vara i balans för att kroppen skulle må bra och människan skulle uppleva ett välbefinnande. Ju 

mer tiden gick desto mer utvecklades teorin om musiken och balansen mellan 

kroppsvätskorna. Man trodde att med rätt musik kunde man förändra förhållandet bland 
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kroppsvätskorna och på så vis uppnå balans och detta ledde till ett välmående och friskhet. 

Läkarna ägnade sig också åt att upplysa människor om vikten av balans i livet mellan 

näringsintag, sömn, vila och arbete. De hade en helhetssyn på kroppen och hälsa som vi under 

senaste tiden har tappat inom biomedicinsk läkarvetenskap. Men, kanske är det så att vi de 

senaste åren, med hjälp av konstterapier, exempelvis musikterapi, dansterapi, håller på att 

återigen få ett helhetsperspektiv på människan och dess hälsa.(Ruud 2002:18-25) 

För att förstå begreppet hälsa låter jag WHO förklara detta begrepp så här: 

 

”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) 

 

Som både du som läsare och jag som författare anar så behövs det mer än bara läkarvetenskap 

för att kunna uppnå god hälsa enligt WHO´s definition. Inom musikterapin finns Robert 

Engström som är en mycket framstående musikterapeut i Sverige. Hans definition av 

musikterapi är: 

 

”Musikterapi är en form av rehabilitering där människor tillåts använda musik i 

överensstämmelse med sin personliga utveckling, i fysisk, psykologisk och social 

mening.”(Theorell 1998:29)  

 

Även i Engströms definition kan vi se att det är inte bara läkarvetenskapen som behövs för att 

människan ska uppleva god hälsa. Redan i gamla testamentet i bibeln kan vi se hur detta med 

musik används för att lindra och få, i detta fallet Saul, att må bättre:  ”Var gång Guds ande 

ansatte Saul grep David lyran och spelade. Då kände sig Saul lättare till mods. Han blev lugn 

igen, och den onda anden lämnade honom.” (Första Samuelsboken 16:23). 

 

Maja tror inte att alla som är med är sjukskrivna utan att det finns flera anledningar till varför 

de är med i just denna sånggrupp. Hon menar att denna grupp är ”bra för folk som inte är helt 

friska”.  Maja själv har en arbetsskada som gör att hon är stel i ryggen är har ständig värk. 

Hon berättar också att hennes lungkapacitet är kraftigt på verkad av hennes skada. (Längre ner 
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i kapitlet kommer du att få läsa om hur andningsapparaten fungerar.) Dessutom har hon blivit 

feldiagnostiserad från början. Hennes berättelse gör att jag anar att hon inte riktigt litar på den 

biomedicinska vården. När jag ber henne berätta hur hon mådde innan hon började sjunga i 

denna grupp så får jag inget klart svar, men hon berättar om andra aktiviteter som hon har 

företagit sig för att förbättra sin hälsa. En sådan aktivitet är att hon har läst på högskola om 

hälsa och vad människan kan göra för att få bättre hälsa och i förlängningen mindre smärta. 

Jag förstår på hennes sätta att berätta att hon har sökt och söker efter aktiviteter som gör 

hennes tillvaro mer behaglig.  

 

Min fråga till henne är om hon känner någon skillnad i kropp och själ när sånggruppens 

övning är slut. Då satt i relation till hur hon kände sig innan övningen. På detta svara hon att 

de får arbeta med andningsövningar och avslappningsövningar. Vad dessa övningar går ut på 

förklarar hon inte närmare utan säger att ”dom gör ju sitt”. Med min erfarenhet som körledare 

så kan man nästan ibland uppleva att när man arbetar med andnings- och 

avslappningsövningar så blir det nästan något rituellt. Vissa övningar kan man inte vara utan. 

De måste finnas med varje gång. Här kan vi koppla tillbaka till Bloch och hans teori om att 

riten påverkar oss inombords. (Bloch 1992:4-5) Riten, i detta fall andnings- och 

avslappningsövningarna, påverkar Maja inombords. De fyller sitt syfte, att få henne att må 

bättre, men det yttre är likadant som innan. Det handlar om att andas rätt och stressa av. Maja 

menar att man tänker på dessa andnings- och avslappningsövningar och att man själv kan gå 

hem och yla. Hon berättar att ”yla” är ett uttryck som körledaren använder sig av när det 

gäller att sjunga. Maja menar att hon: ”… verkligen försöker yla så ofta man kan.” För både 

Maja och Christina är uttrycket ”yla” inte förknippat med primalskrik, något fult etc. Det är 

för dem ett annat sätt att uttrycka sig om att sjunga. Enlig Majas egen beskrivning av 

begreppet så uppfattar jag det som att ”yla” är något positivt hos både Maja och Christina. 

 

Jag ber Maja att beskriva vad det är som händer under sången. Hon säger att man tänker på 

mindre ”skit” och mer på sången och musiken.  Denna tankeprocess gör att hon rensar bort en 

massa tankar och problem som upptar hennes tanke. Hon försöker också ”pracka på” sin 

omgivning att ”sjunga mer”. Maja tänker mer på musik nu är hon gjorde innan hon började 

sjunga. För henne känns denna process bra och som hon själv uttrycker det: 

”Världsproblemen är mindre.” 
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Att lära sig nya texter utantill är något som hon tycker är svårt och det är enligt henne inte 

bara hon som tycker det utan även många andra i gruppen.  Hon försöker att träna sig på att 

lära sig och komma ihåg de texter som är nya, men jag förstår på henne att det inte är så lätt. 

Maja beskriver följande: ”Hon (körledaren) lägger en text på overheaden och när hon släcker 

den så är det ingen som vet vad det var för text.” 

 

Denna företeelse tycker hon är väldigt rolig och både hon och jag skrattar gott åt denna lilla 

historia. Mot slutet av intervjun så pratar vi återigen om detta med att lära sig utantill och det 

som kallas för härmningsteknik. Det vill säga att ledaren sjunger före och gruppen härmar. 

Maja menar att denna teknik är bra för människans välbefinnande och hon förklara det med 

att det är ”mitt eget arbete” som gör att människan får ett högre välbefinnande. Hon säger 

följande om sång och dess påverkan på hennes välbefinnande: 

 

” Om man är liksom så här lite förbannad eller känner att man går och ältar nått eller så här, 

men Herre Gud, då är det ju bara att sätta igång och sjunga. Då behandlar jag mig själv på nå´t 

sätt.”  

 

Maja hoppas hon att kan hålla sången vid liv eftersom det är viktigt för henne, en aktiv del av 

hennes liv och kan tänka sig att söka sig till en mer etablerad kör av den anledningen. 

 

Vid intervjun med Gudrun jag ber henne beskriva om sången har någon effekt på henne så 

säger hon att hon märker skillnad. Ofta finns det ett motstånd till att gå till sången från hennes 

sida. Hon påpekar dock att hon trots detta motstånd alltid har varit där. Den huvudvärk som 

hon har haft när hon har åkt till sången har försvunnit under övningens gång och hon märker 

en klar skillnad före och efter. Sången har för henne gjort att hon har blivit mer medveten om 

sin kropp och menar att hon fått ett annat medvetande om sig själv. Hon har på ett sätt lärt sig 

att fokusera på sig själv. Att sången har en positiv effekt tar sig för henne uttryck i att hon 

fortsätter sjunga även när kören är slut, hon blir gladare. Hennes teori om vad det är som 

händer i kroppen när hon sjunger är att det frigörs energier och i detta sammanhang berättar 

hon om kinesisk teori kring detta. Vidare beskriver hon att: ”… blodet flyter fritt och man blir 

av med skräp” Skräp för henne kan vara oklara tankar. Tankar som mal i hennes hjärna och 

som inte vill sluta. Genom sången kan hon koppla bort dessa tankar och kan koncentrera sig 

på något annat. För ett kort ögonblick återvänder vi till Turner och det liminala stadiet. 

Individerna som är i det liminala stadiet skall alltså lämna det gamla bakom sig som vi kunde 
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läsa i kapitlet om riter på sidorna 6-8. Vi skulle här kunna göra jämförelsen mellan Olgas ”… 

blir av med skräp” och pojkarna (även flickor genom går passageriter vill jag bara tillägga) 

som ska lämna allt bakom sig. Tankarna som Olga har och som inte vill slut mala i hennes 

hjärna ”dör” när hon går till kören. Sången har en renande effekt på henne liksom vi skulle 

kunna säga att det liminala stadiet har på pojkarna. Nu återvänder vi till Gudrun som menar 

att sången är ett sätt att få energitillförsel och att man får ur sig sina aggressioner. Att sjunga 

är en fysisk upplevelse och hon kan vara trött när hon kommer, men som hon själv säger: ”… 

det väcker hjärnan” 

 

Hon tror själv att om hon slutar att sjunga så kanske hennes allergi blir sämre. Sången har för 

henne en klart positiv effekt. Gudrun berättar att hon som liten spelade piano och att hon har 

under sitt vuxna liv fortsatt att spela. Dock påpekar hon att när hon blev sjuk så försökte hon 

att spela på dagarna men det fungerade inte. Nu när hon är bättre så har pianospelet kommit 

tillbaka och hon upplever att det går bättre för varje gång hon spelar. När jag frågar henne vad 

det kan bero på att många människor sjunger i kör så svara hon att gemenskapen nog är en 

viktig del och det är en fysisk upplevelse. Hon menar också att man är ”jämlik fast man är 

olika” och att intresset för musik finns. Detta kan jag känna igen från en tidigare studie, i ett 

enkätsvar skriver informanten: 

 

”En plats där människor med olika bakgrund och yrke och kanske till och med 

samhällsklasser kommer samman i ett gemensamt intresse.” (Åkerström 2006:9) 

 

Detta kan vi kunna koppla tillbaka till Turner och det liminala stadiet hos Ndembu. Dessa 

pojkar skiljs ut från sin sociala grupp, deras tidigare status för att bli jämlika. Oavsett vilken 

tidigare status de har haft så är de jämlika i detta liminala stadie. (Turner 1967:99) Ser vi till 

körsångaren i Åkerströms studie så finns det likheter med Turner. Oavsett vilken 

”samhällsklass” sångaren kommer från så blir de lika på grund av ett gemensamt intresse, 

körsång. Min egen erfarenhet är att det inte sällan utvecklas starka ”band” mellan körsångare 

och att man som körsångare väldigt tydligt har starka band till kören. Det är sällan jag har 

mött körsångare som har bytt från en kör till en annan. Turner skriver om ”eleverna” följande: 

”Among themselves, neophytes tend to develop an intense comradeship and egalitarianism.” 

(Turner 1969:95) Här ser vi att de utvecklar starka band sinsemellan precis som körsångare 

kan göra med varandra och sin kör. Dock måste jag tillägga det är Turner som säger att 

eleverna gör detta och vi får förmoda att de själva har berättat så. 
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Gudrun har en mycket stark känsla för att musik påverkar människor positivt. Hon berättar att 

en kollega till henne hävdar att elever som musicerar har bättre betyg än det som inte 

musicerar. Bland annat med detta som utgångspunkt menar hon att: ”… man blir mer skärpt 

när man musicerar.” Att musik påverkar och även sång har jag som körledare många gånger 

fått uppleva. När jag själv är på mycket dåligt humör kan det vara befriande att sätta sig på 

orgelpallen och bara spela, gärna så starkt som möjligt. Vid ett flertal tillfällen har jag upplevt 

att det dåliga humöret är som bortblåst, samma sak säger inte sällan körsångare också, även 

om jag inte är körsångare så kan jag känna igen känslan de förmedlar till mig. Det är inte bara 

jag som fått uppleva detta. Till Christina har körsångarna själva sagt att det är en positiv 

upplevelse att sjunga där och att de mår bättre när de går hem. En del längtar redan till nästa 

gång. Jag har förstått på informanterna och Christina att det är mycket skratt under övningen.  

 

Ann-Catrin beskriver för mig hur sången påverkar henne och hur hon uppfattar sin egen 

hälsostatus före kören som: ”… lite stelare i kroppen och lite mer melankolisk på nå´t vis, mer 

nedstämd.” 

 

Hon berättar att hennes mamma sjöng när hon var irriterad och efter en stunds sång så avtog 

irritationen. Hennes egen teori är att man: ”… trallar ut och blir glad” Själv så känner hon en 

förväntan inför varje sångövning och märker en tydlig förändring före och efter sången, en 

positiv förändring, piggare och gladare är hennes känsla. Själv beskriver hon det som att: 

”Andningen blir annorlunda och spänningar i kroppen lättar. Man blir snällare och mer 

tolerant, bryr sig inte om dammtussar och sån´t.” 

 

Hon beskriver för mig att musik är något som är mycket viktigt för henne. Att lyssna på 

vacker musik är lika viktigt som det är att sjunga. Jag får intrycket av att lyssna nästan är 

viktigare än att sjunga. När hon beskriver hur hon upplever och känner vid lyssnande så liknar 

det det som hon själv beskriver vid sång. ”Det är som jag åker upp till himlen.” Att åka till 

himlen för henne i detta sammanhang är att andas lugnare, omvärlden runt omkring henne 

försvinner. Återigen vill jag koppla till Turner. Ann-Catrin beskriver att omvärlden runt 

omkring henne försvinner. Som vi tidigare läst i kapitlet om riter på sidan 8 så befinner 

Ndembu sig i en ”annan värld” under det liminala stadiet. Ann-Catrin befinner sig också i en 

annan värld när hon lyssnar på vacker musik. Hon befinner sig i en skön lustgård och det är 

bara hon som är där. Even Ruud skriver i sin bok Varma ögonblick: 
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”Vi känner att musiken skapar upplevelser av kraft och energi eller helt enkelt verkar 

upplösande på stress och oro” (Ruud 2002:43) 

 

Att det är avkopplande att lyssna på musik är nog något som de flest känner igen, kan göra 

och har upplevt. Det är inte sällan jag får höra att det är så skönt att bara sitta ner, lyssna, 

stressa av och bara vara. I mitt tidigare yrke som kantor har jag ofta fått den kommentaren 

efter konserter i de kyrkor jag har jobbat i. Ann-Catrin fortsätter att beskriva vad som händer 

då hon lyssnar på radion och musiken som strömmar till henne. Då hon njuter av varenda ton 

bryter plötsligt en röst in och säger: ”Nu är det nyheter!” Detta stör naturligtvis hennes 

lyssnande precis som det stör andra människor när någon eller några pratar under en konsert i 

kyrkan. Musik för Ann-Catrin måste vara intressant, nya, rena, vackra toner och detta 

tillsammans har en positiv inverkan på henne. Lite längre fram i texten kan vi se att Ludwig är 

inne på samma tanke. Hon avslutar med att påpeka att sången påverkar henne positivt i nuet, 

men att det också har en långvarig positiv effekt. 

 

Gösta har ett litet annat utgångsläge i körsången än vad de andra informanterna har och för att 

jag ska kunna prata med honom om välbefinnande utgår vi i vårt samtal från en annan kör där 

han är med och sjunger i och som han tycker fungerar bra och trivs i. Upplever han någon 

positiv förändring när han kommer dit och när han går hem? Han säger att han är tänd när går 

dit. Att vara förberedd när han kommer dit är väldigt viktigt, förberedelsens består bland 

annat av att han sjunger upp sig innan körövningen och att han har övar mycket på de sånger 

som ska sjungas under övningen. Han känner sig både tänd och motiverad. När han lämnar 

kören så känner han sig upplyft och nynnar på sångerna på vägen hem. Redan nu börjar han 

ladda för nästa körövning. Han beskriver veckan med att: ”Musiken kommer i örona, kommer 

på natten, kommer morgonen, så jag känner mig glad och påverkad.” 

 

Vidare berättar han om vad dottern säger till honom.” Du verkar så glad nu, du går ju och 

nynnar jämt nu.” För honom är det tydligt att sången påverkar honom positivt. Dock är han 

tydlig med att säga, att om övningen inte går som han vill, det vill säga att han inte lyckas 

med sin egen sångliga insats, grämer han sig och det påverkar honom naturligtvis. Likaså om 

han blir ”spolad” från en kör så ”går han ner sig”. Detta brukar enligt honom ta en vecka att 

komma igen och sedan söker han efter nya körer och utmaningar. Det är alltså inte alltid 

positivt med körövningar men oftast är det så. Han uttrycker denna känsla på två olika sätt: 
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”… gått till en jobbig kör och varit tänd när jag har gått dit och gått därifrån slokörad.” 

 

och 

 

”Normalt har jag alltid varit positiv när jag gått till en körövning men resultatet ut har varit 

blandat.” 

 

Det faktum att han har börjat sjunga både i kör och för sångpedagog har gett ett positivt 

resultat. Tidigare var han mycket restriktiv med när och var han sjöng. Nu har han så mycket 

självkänsla och kännedom om sin egen sång att han inte längre bryr som vad andra säger. Han 

ser också själv en förbättring av sin sång och detta gör att han mår mycket bättre. Sången är 

för honom ett sätt att rensa bort tankar som inte är positiva, dock påpekar han att det fungerar 

inte alltid att sjunga för att må bättre i tanken. Men då tar han en paus och börjar om och då 

brukar det bli bättre. När det fungerar så beskriver han det som att han går in i sången helt och 

upplever en ”lättare berusning” av att sjunga. Detta i sin tur leder till att han upplever en 

härlig och avslappnad känsla. Rut Svedberg, kantor och arbetsterapeut som använder musik 

som behandling hos handikappade och äldre, skriver: ”Själen behöver också sitt för att 

helheten ska bli bra.” (Lindström 1995:47) Vidare fortsätter hon, att sjunga i kör är för många 

en personlig utveckling som bekräftar den röst man har, den musikalitet man har och detta är 

till glädje för andra. (Ibid) Svedberg skriver allstå om att helheten ska bli bra. Då vill jag 

koppla tillbaka till Bloch, Orokaiva-folket och kapitlet om riter. Den ritual som vi tidigare 

läste om på sidan 7, att de vid återförandet till samhället har kontakt med fåglar och grisar, 

andligen sett, är viktig för att helheten i riten ska bli bra och till och med fulländad. Det 

handlar om helheten i samhället men också, som jag tolkar det, att den enskilda människan 

ska fungera och må bra i detta samhälle. (Bloch 1992:8-23) För Gösta handlar det om en 

helhet i hans sångliga insats. 

 

Gösta har tidigare sagt att hans dotter tycker han är gladare och nynnar jämnt så förstår jag att 

sången har en mycket positiv effekt på honom när allt fungerar. Återigen kan jag koppla det 

till mitt eget musicerade. När jag övat exempelvis orgel så pass mycket att stycket sitter i 

fingrarna och jag börjar göra musik av det, är detta en stor tillfredsställelse som är svårt att 

sätta ord på. Med detta i åminnelse kan jag ana vad körsångarna menar när de beskriver 
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liknande upplevelser. Dock måste jag tillägga att jag inte någon gång har upplevt detta med 

vare sig solosång eller körsång. 

 

Den känsla som Gösta förmedlat till oss är inte den samma som Ludwig har. Ludwig menar 

att om det är en skillnad så är det väldigt svårt att känna den och att den i så fall är marginell. 

Finns det en skillnad så är den positiv menar han. Vad tror han det är som gör att det i så fall 

är positivt: ”… kanske lite upplevelsen att sjunga i grupp så att säga, det är en psykologisk 

grej också.” säger han. För honom i detta läge är det inget som han själv upplever och för 

honom är det nästan likgiltigt. Han påpekar dock att kropp och själ hör ihop och det är säker 

en av anledningarna till att människor upplever det positivt. När jag frågar honom om något 

händer med honom själv under sången säger han att andningen blir djupare och 

syreupptagningen blir bättre. För att få en uppfattning om vad som händer när vi andas så 

beskriver jag i grova drag detta. 

 

Andningsorganets viktigaste delar är bihålor, svalg, struphuvud, luftstrupe, bronker, lungor, 

små luftrör och lungblåsor (alveoler). I varje lunga finns det omkring 300 miljoner lungblåsor 

och dess väggar har ett finmaskigt nät av tunna blodkärl. Det är här som luften vi andas in 

kommer i kontakt med blodet. När detta sker kan det livsviktiga bytet av koldioxid och syre 

äga rum.  ”Vi andas för att förse kroppen med det syre som är nödvändigt för dess 

energiproduktion och för att avlägsna den koldioxid som bildas vid förbränningen i kroppen.” 

(Bonnier 1999:375) 

 

Denna process styrs av muskelarbete. Diafragman är den muskel som är viktigast i 

andningsapparaten. Den sitter i bröstkorgens nedre del och skiljer brösthålan och bukhålan åt. 

(Bonnier 1999:375-376) Det är detta som man på fackspråk inom sångteknik kallar för breath 

control. Breath control är ett allmänt vedertaget uttryck bland sångare och det innebär att man 

har kontroll över sin andningsapparat och på så vis utnyttjar luften maximalt vid sång. När vi 

sjunger blir vår andning mer intensiv och kroppen tar upp mer syre. Vi byter alltså syre och 

koldioxid oftare än vid ”vanlig” andning. Alla som någon gång har sportat eller ansträngt sig 

har säkert upplevt just denna mer intensiva andning.  

 

Vad Ludwig kommer att svara på nästa fråga funderar jag på. Kommer han att hålla linjen 

med att sången inte påverkar honom? Jag frågar honom följande: ”Hur mår du efter kören?” 

Det svar som jag får gör att jag reagerar. Han säger att han mår bättre när han går hem än när 
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han kom till kören och att sången har en positiv effekt på honom. Varför?  Han svarar: ”Jo, 

därför att det är en positiv stämning och upplevelse”. I detta läge kommer han på vad han har 

sagt och säger raskt till mig att detta inte betyder att han inte har en kritisk inställning och 

funderar på hur det ska kunna bli bättre. Han kommer inte att sluta att sjunga när terminen är 

slut utan fortsätta i någon form. Att sjunga hemma är det som ligger honom närmast just nu, 

men det är inte uteslutet att han söker sig till en annan kör. 

 

Att musik påverkar människor är något som Ludwig tror på. Han menar att den musik och 

sång som man tycker om att lyssna på och sjunga har en positiv inverkan på människan. Det 

som är viktigt för honom är att melodi och text harmonierar. Detta kan vi känna igen från 

Ann-Catrin också. Ludwig själv beskriver vad som händer om det inte harmonierar: ”… 

annars blir det som Raj-Raj med Fürst.” När Ludwig talar om raj-raj med Fürst så tänker han 

på en man som hade ett radioprogram från 1940-talet fram till slutet av 1970-talet som hette 

”Frukostklubben”. Sigge Fürst var bland annat sångare och sjöng en del revykuppletter. Han 

var även skådespelare. 

 

För Ludwig är viktigt med en helhet i sången, att melodi och text stämmer överrens. Varken 

text eller melodi får dominera. Eftersom sången har en påverkan på honom så undrar jag om 

det är någon i hans omgivning som har uppfattat en förändring av hans humör sedan han 

började sjunga. Ett tydligt och blixtsnabbt svar kommer: ”Nä!” Naturligtvis ger detta upphov 

till skratt hos oss båda och han fortsätter med att säga: ” … det var inte min avsikt att jag 

skulle gå runt och småskratta hela dagarna.” Han fortsätter på samma tråd och tror att det är 

mest kvinnor som går om kring och säger sådant till varandra. Horowitz & Bojner skriver i sin 

bok om hur musik påverkar oss människor och vår hälsa att: 

 

”Effekter av musik visar sig påverka kvinnor mer än män, barn och ungdomar mer än vuxna 

och spädbarn.” (Horowitz & Bojner 2005:58) 

 

Detta skulle då kunna göra gällande att kvinnor påverkas mer än män. Men här måste jag 

lägga in en ”brasklapp” och tänker vad en informant en tidigare studie, Sven, berättade för 

mig. Han sa följande om att sjunga i kör och dess påverkan på honom: ”För att jag måste, 

annars mår inte jag bra”. (Åkerström 2006:7) För Sven innebär körsången ett måste för att han 

ska må bra, han påverkas alltså väldigt starkt av densamma. Jag själv som också har varit 

körsångare kan inte förstå eller uppleva det som de allra flesta vittnar om nämligen att de 
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måste sjunga och det mår bättre av det. Körens ledare, Christina vittnar också om detta som 

Sven gör, hon säger: ”Jag mår inte bra när jag inte får sjunga.” 

 

När Christina och andra informanter talar om att ”inte må bra”, tolkar jag det som att det är 

något som saknas i deras liv. Jag tror att det kan jämföras med en person som till exempel 

spelar fotboll regelbundet. Det kan vara svårt för den personen att avstå fotboll eftersom det 

betyder mycket för denne. När vi talar om hennes upplevelser av sången och den effekt som 

sång har på sångare generellt, menar hon att: ”Sång får ju faktiskt människor att må bra.” 

Robert Engström skriver i boken ”konstpsykoterapi vid långvariga psykosomatiska 

sjukdomstillstånd” (Theorell 1995) om vikten av helheten i en behandling. Han skriver: 

 

”Att arbeta med helheten är oerhört krävande, men utgångspunkten måste vara den att delen 

inte kan vara frisk, om inte helheten är det, och därför måste man bredda perspektivet så långt 

som möjligt.” (Theorell 1995:54) 

 

När man som körledare arbetar med en kör så arbetar vi inte bara med rösten. Vi arbetar med 

hela kroppen. Sångaren ska vara så avspänd som möjligt och inte ha spänningar i exempelvis 

axlar för detta påverkar hur rösten fungerar. Ann-Monica Larsson skriver att struphuvud och 

stämband fungerar bäst när personen är avspänd. (Larsson 1998:32) Min egen mentor i 

körledning, Ingegerd, sa till mig när vi en gång samtalade om pensionärskör, att ”den 

uppvärmning, de övningar som vi gör, kan vara de enda rörelseövningar som dessa människor 

gör i veckan. Det är deras gymnastik.” Christina är själv inne på samma sak. Redan när hon 

gick sin utbildning till sångpedagog funderade hon över dessa effekter. Till sina klasskamrater 

sa hon: ”Sång är så enormt kroppsligt för mig.” Detta fick hennes kamrater att undra vad hon 

egentligen menade med det. Sången som kroppslig menar hon är att man får jobba med hela 

kroppen när man sjunger. Det är inte bara halsen som arbetar, utan hela kroppen. För henne är 

sången också ett yttryckssätt. Det är hennes ventil och hon kan genom sången avreagera sig. 

Glädjepåfyllning, att få träffa andra, att få musicera tillsammans med andra är också mycket 

viktiga delar för henne. Hon menar att alla dessa delar leder till ett välbefinnande och hon mår 

bra.  

 

Att sång är något kroppsligt har även Olga funderat på och att något händer i kroppen under 

sången är hon fullt medveten om. Vad det är som händer kan hon bara spekulera i men hon 

tror att det är något med hormonerna som sätter igång. Hon söker efter vilka ämnen det är och 
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vad de kan heta, men kommer fram till att hon inte vet vad de heter. På den direkta frågan om 

något händer svarar hon: ”Ja, Gud ja!” Olga jämför sången med taktil beröring. Det är något 

som hon tror att alla behöver. Som jag förstår henne så har denna beröring en positiv effekt. 

Det som Olga inte känner av i sången är att den eventuella stress som finns hos henne avtar. 

Hon upplever inte att hon bli mindre stressad av sång och kanske kan det bero på att hon inte 

är stressad och därmed inte upplever en minskning av den. Men hon poängterar än en gång att 

hon blir glad av att sjunga i kören. ”… lite kick kan man nog säga, nått som sätter igång.” 

Christina är också inne på vad som händer i kroppen när sångaren sjunger. Jag frågar henne 

vad hon tror det är som händer i kroppen när man sjunger. Hon tror att det är något måbra-

hormon som hoppar igång och som gör att man mår bättre. När jag ber henne utveckla detta 

säger hon: ” … rent biologiskt, det som händer i kroppen kemiskt så att säga, som påverkar 

oss.” Hon har en klar och tydlig uppfattning om att det händer något i kroppen och det har en 

positiv inverkan på hälsan. Det är viktigt att man förankrar sig i sin kropp och lär känna den. 

Hon menar att styrkan sitter i kroppen och därför är det viktigt med denna kännedom. 

Djupandning, spänningar, vara medveten om hur man andas och var spänningarna sitter. Detta 

medför ett bättre välbefinnande för personen. Hon menar också att man måste värna om sin 

kropp, om sitt instrument som hon uttrycker det och det är viktigt att kunna lösgöra alla 

spänning som finns. För den här gruppen tror hon det är viktigt att de få komma som de är och 

sjunga med den röst som de har. Att det inte finns krav på att det ska vara vacker eller rätt. 

Den sociala gemenskapen utgör en av de viktiga delarna i sången menar hon. Men det 

viktigaste som jag tolkar henne är att de har roligt tillsammans. Alla dessa delar sätter fart på 

kroppen och då reagerar man med vällust säger hon. ” … ett kickhormon som går igång.” 

 

Maria Sandgren med flera har gjort en mindre studie kring detta.  Deras studie är på två (2) 

grupper: amatörsångare och professionella sångare. Båda grupperna tar sånglektioner och 

sedan har man jämfört resultatet. Det är åtta amatörer och åtta professionella som har deltagit 

och de har tagit lektioner i minst sex månader. Hos amatörsångarna hade sången en klart 

positiv inverkan på deras hälsa. Sången verkade främja välmående och mindre stress. Detta 

upplevde inte de professionella sångarna. Amatörernas anledning till sånglektioner var att de 

fick en möjlighet att uttrycka sig och må bra samt bli avspända. De hade också en upprymdhet 

och glädje efter sånglektionerna som inte de professionella hade. De biologiska 

stressmarkörer som mättes upp visade att de professionella varvade upp mer än amatörerna. 

Både amatörer och professionella kände sig mer avspända men också energiska. Båda 

grupperna hade också en ökad koncentration om ”lugn- och rohormonet” oxytocin i blodet 
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efter sången. (Sandgren 2003:65-74) Det finns alltså för vissa personer, i detta fallet 

amatörsångare, en biologisk påverkan på dem som sjunger. I slutsatsen kan du läsa mina 

reflektioner kring detta resultat.  

 

Sten Broman skrev redan 1945 i en bok om körer i Götaland att: ”Hjärtats nyckel heter sång” 

(Alfvén 1945:61) I samma bok finner vi att läsa av Frans Persson som 1833 bildade Borgunda 

kyrkokör, som jag själv för övrigt varit körledare för, att ”…sången bringa själslivets strängar 

i dallring och sedan sjunga, sjunga till glädje för sig själva,…” (Alfvén 1945:153) Redan då 

visste de att sång och musik berörde människor på ett speciellt sätt, även om det inte forskats 

på körsångens hälsobringande effekter vid den tiden. För mina informanter liksom för många 

andra körsångare runt om i Sverige så har körsången blivit en ”…En Kär Lek som lämnade 

spår i deras inre” (Lindström 2006:131) Innan vi går till slutsatsen vill jag åter koppla till 

Bloch och Turner och det tidigare kapitlet om riter, på sidorna 6-8. Lindström skriver om 

körsång som en ”Kär Lek som lämnade spår i deras inre” Likaså kan vi se att de passageriter 

som Ndembu och Orokaiva på Papua Nya Guinea genomgår lämnar klara spår i deras inre. De 

är inte längre samma personer som de var innan det liminala stadiet.  De genomgår en ”död” 

för att ”uppstå” till något nytt. För dem är det kanske inte en ”Kär Lek” som Lindström 

skriver om utan fullaste allvar och ibland till och med våldsamt. Men oavsett om det handlar 

om körsångaren eller Ndembus passagerit så lämnar den spår i det inre. 

 

 

 

Slutsats 
 

För att kunna bena ut de två frågorna från början, som var om sångarna upplever ett större 

välmående efter körövningen och om man kan se körsång som en passagerit, så kommer jag 

att börja med Van Gennep, Turner, Bloch och passageriter. Min undran är om det går att se 

körsång som en passagerit? Vid allra första tanken så kanske vi skulle kunna göra det. Du går 

till din kör, är med och kommer tillbaka som en ny människa. Men nu är det ju dock icke så 

enkelt. Detta beror på att när du kommer tillbaka till ditt tidigare sammanhang, efter 

körövningen, så har du inte förändrat din sociala status. För att göra detta tydligt låt mig ge ett 

exempel. Vid ett giftermål så ändras din sociala status under ritens gång. Det vill säga att när 

brudparet går in i exempelvis kyrkan är de två individer, under ritens gång förändras detta till 

att ”två blir ett” och när de går ut så går de ut som hustru och man. Dock har de inte förändrat 



 27 

sina personligheter (får vi hoppas), men deras sociala status har ändrats från att vara ogifta till 

att vara gifta. Så egentligen är svaret på min fråga enkelt utifrån ovanstående text, körsång är 

ingen passagerit. Men om jag sätter in körsång i Turners liminoida stadie, där exemplet är 

teater, kanske vi kan komma till en annan slutsats. En körsångare går från sin vanliga sociala 

gemenskap, separation, till körövningen, den liminala fasen i riten och slutligen hem igen, 

återförandet till dess vanliga sociala gemenskap. Körsångaren ändrar förmodligen inte sin 

sociala status i det vardagliga livet för att denne sjunger i kör, men inombords kan det har 

skett en förändring. Det är det som Bloch skriver om, att förändringen sker inuti människan. 

Jag vill ta ett exempel från en arbetsplats som jag själv besökte vid ett tillfälle, där jag visste 

att många av de anställda var med i min egen ”jag kan inte sjunga-kör”. Den person jag talade 

med berättade att efter att hennes arbetskamrater börjat sjung i ”den där kören” så är de 

”nästan som förändrade”, de går omkring och sjunger jämt och är mycket gladare. Någonting 

har alltså hänt med hennes arbetskamrater. Gösta som vi mött tidigare i texterna har fått höra 

av sin dotter att han är mycket gladare nu än innan han började sjunga, ställer lite frågan på 

sin spets, även om spetsen är ganska bred. Med honom har det uppenbarligen hänt något. Mot 

denna bakgrund så kan jag inte säga med säkerhet att körsång inte är en passagerit eller att det 

är en passagerit. För Sven, som deltog i en tidigare studie, för honom var det mycket viktigt 

att gå och sjunga, om han inte gjorde det så mår han inte bra. Jag skulle kunna tänka mig, fritt 

spekulerat, att innan har går hemifrån, när han kommer till kören och efter kören så gör han 

saker som han alltid gör, vecka efter vecka. Han skapar ett rituellt beteende inför, under och 

efter kören. Sett i ljuset av detta så skulle jag kunna drista mig till att säga att körsång är en 

passagerit, men då måste körsångaren själv uppleva något inombord och att denne varje vecka 

utför samma saker inför, under och efter kören. Tyvärr så innehar jag inte så mycket kunskap 

att jag skulle säga det ena eller andra. Dock så skulle detta vara ett mycket intressant 

forskningsområde för att faktiskt på en djupare basis fastställa om det går att se om körsång 

verkligen är en passagerit, eller kan fungera som en passagerit för vissa människor. 

 

Min fråga två var om mina informanter upplevde ett större välmående efter kören. Med tanke 

på vad informanterna svarat så är det otvivelaktigt så att de mår bättre av att sjunga i kören. 

Vi har sett i Sandgrens studie att det är så med amatörer och i viss mån också proffssångare. 

Det som skiljer är att de professionella inte upplever det välbefinnande som amatörerna gör. 

Kan det vara så att de som har sång som yrke inte upplever detta välbefinnande efter som de 

alltid måste prestera på topp? Jag kan dra en parallell till mig själv som musiker. Jag har 

förmodligen högre krav på mig själv när det gäller prestation än vad en amatör har. Som 
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proffsmusiker ska jag kunna och det ska låta bra. Om det inte gör det så generar det 

förmodligen stress över att vara bättre tills nästa gång, öva mera. Medan en amatör som gör 

det för att han eller hon vill och tycker det är roligt. När de har gjort ett framträdande som de 

själva är nöjda med så infinner sig ett välbefinnande. Hos mig som professionell så ska jag 

kunna detta, det är mitt jobb. Lika väl kan jag tänka mig att omgivningens åsikter spelar in. 

En professionell ska kunna, medan en amatör är duktig som kan. Detta skulle kunna vara 

tänkbara förklaringar till skillnaderna i Sandgrens studie.  

 

Den enda som reserverar mot det faktum att informanterna mår bättre efter kören är Ludwig. 

Vad detta beror på vet jag inte, men det har vållat mig mycket huvudbry. Kan det vara så att 

han egentligen tycker att han blir bättre men har lite svårt att erkänna det inför andra och sig 

själv? Svaret har nog bara han själv. Att informanterna själva upplever en bättre hälsa tycker 

jag är bevis nog för att så är fallet, men för att ge tyngd åt det så kan vi se i flera olika källor 

att musik och sång faktiskt påverkar oss till det positiva, dock så måste jag tillägga att Gösta 

upplever att han mår sämre när han gjort en dålig sånginsats och att just denna kören inte ger 

honom den sångkick som han kan få. Han sjunger här för att få göra något tillsammans med 

sin fru. En annan aspekt som har kommit fram hos informanterna, inte så tydligt men dock, är 

att de har hittat nya kamrater och att de längtar till nästa övning. Den sociala gemenskapen har 

stor betydelse för flera av dem.  

 

Jag har funderat mycket över varför inte körsång och konstterapier används mer i sjukvården. 

Min egen tanke kring detta är att den rådande medicinska vetenskapen är så fast i sitt 

biologiska och kemiska tänkande att de missar att människan är en helhet och inte bara en 

biologisk varelse. Dock hoppas jag att det håller på att ske ytterligare förändring inom 

medicinvetenskapen där konstterapierna kommer att få större utrymme och inte minst körsång 

som en rehabiliteringsform från sjukdom. Det är min fulla övertygelse att människor som 

utövar någon form av estetisk verksamhet, vare sig det är sång, dans, målning och så vidare, 

mår mycket bättre i både kropp och själv. Vad skulle hända med folkhälsan i Sverige om de 

styrande vågade vara så vågade att de valde att satsa en stor peng på exempelvis körsång? Vi 

tänker oss att det sker en stor satsning på körsång för att förbättra folkhälsan. Visserligen är 

svenskarna ett sjungande folk men detta till trots så finns det ändå en exklusivitet i att sjunga i 

kör. Det är inte riktigt till för alla. Det har vi sett Gösta tala om tidigare. Skulle det bli så att 

redan etablerade körer skulle sluta sig samman och verkligen bilda subkulturer i samhället 

eller skulle det bli precis tvärt om? Av en händelse läste jag en intervju med nuvarande 
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kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth. Hon menade att det inte alls var omöjligt att man 

som sjukskriven skulle kunna få körsång på remiss. Om detta skulle bli verklighet så kanske 

det skulle ha samma effekt som att man får motion på recept av läkaren. Körsång kanske ökar 

och folkhälsan blir bättre. Liknande effekter som man får av exempelvis sport och rörelse på 

recept. Vad som skulle kunna hända vet vi inte, men jag personligen hoppas att det kommer 

att ske en satsning på kulturterapier. För visst är det så att när allt kommer omkring, att vi inte 

vill vara utan barnen som sjunger och spelar på skolavslutningen eller körsången som är en 

omistlig del av valborgsmässofirandet eller Adams Julsång på julkonserten. Visst vore det 

tomt utan detta? 

 

Fortsatt forskning 

 

Det jag inte har behandlat i uppsatsen och som jag medvetet har valt bort av utrymmesskäl är 

om det finns skillnader på hur man och kvinnor upplever sitt deltagande i kören. Finns det 

skillnader i hur man och kvinnor beskriver sin förändrade hälsa när de sjunger? Det finns 

alltså utrymme för genusforskning även inom körsång och körsångare. Ett ämne som jag 

tycker skulle vara intressant att titta på. Ytterligare ett forskningsförslag är att fortsätta med 

vilka hälsobringade effekter körsång har på människor. 
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