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Sammanfattning 

Titel: Kör och Corona – En studie av repetitionsmetoder och utveckling i körverksamhet 

under Covid-19-pandemin.  

Författare: Siri Arvidson 

Nyckelord: corona, covid-19, kör, körsång, repetitionsmetoder.  

 

Under Covid-19-pandemin har körlivet drabbats hårt och körer runtom i världen har fått 

ställa in och ställa om sin verksamhet. Syftet med studien är att undersöka vilka åtgärder 

körer tagit, vilka repetitionsmetoder de använt sig av och hur körledare och körsångare 

har utvecklats under Covid-19-pandemin. Datainsamlingen har skett genom en enkät 

riktad till både körledare och körsångare samt en intervjustudie med fyra körledare som 

informanter. I litteraturkapitlet presenteras tidigare studier på kör och Covid-19, 

körpedagogik och akustiska förhållanden för kör.  

Resultatet visar att mycket har förändrats i hur körrepetitioner gått till under Covid-

19-pandemin jämfört med innan. De vanligaste repetitionsmetoderna har varit digitala 

repetitioner, att sjunga med större avstånd och i mindre grupper. Vanliga repetitioner har 

också ersatts med sångundervisning, musikteoriundervisning och inspelningar. På grund 

av att körerna inte har kunnat ses i samma utsträckning som förr har körerna inte 

utvecklats som grupp, däremot har det skett en viss individuell utveckling hos 

körsångarna. Körledarna har utvecklats genom sitt sätt att planera och att vara mer 

flexibla i sin inställning till vad deras arbete som körledare innebär. Körerna i studien har 

också fått omvärdera sina målsättningar och sin syn på syftet med körverksamhet.  

 

  



 

 

Abstract 

Title: Choir and Corona – A study of rehearsal methods and development in choirs during 

the Covid-19-pandemic.  

Author: Siri Arvidson 

Keywords: choir, choir singing, corona, covid-19, rehearsal methods.  

 

During the Covid-19-pandemic choirs have suffered a lot, and around the world choirs 

have had to cancel and reorganize their activities. The purpose of this study is to 

investigate what measures have been taken by choirs, what rehearsal methods have been 

used and how choir conductors and singers have developed during the Covid-19-

pandemic. The study has been performed through a survey to both choir conductors and 

singers, as well as an interview study with four choir conductors as informants. The 

literature chapter presents earlier studies of choir and Covid-19, choir pedagogy and 

acoustical conditions for choirs.  

The result shows that much has changed in how choir rehearsals are done during the 

Covid-19-pandemic compared to before. The most used rehearsal methods have been 

digital rehearsals, singing with greater distance and in smaller groups. Normal rehearsals 

have also been replaced with singing lessons, music theory lessons and recordings. Due 

to the choirs not being able to see each other as much as before the choirs have not 

developed as groups, although the choir singers have had an individual development. The 

choir leaders have developed through their way of planning and being flexible in their 

approach to what their job as a choir conductor involves. The choirs in the study have 

also had to revalue their goals and their view of the purpose of choir activity.  
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1. Inledning 

Våren 2020 drabbades hela världen av Covid-19, vilket innebar en förändrad vardag i alla 

länder. Pandemin slog till hårt i samhället – i Sverige blev vi uppmanade att arbeta 

hemifrån och inte träffas i stora grupper, vilket omöjliggjorde många aktiviteter vi tidigare 

tagit för givna. En av dessa aktiviteter var körsång, som tidigt pekades ut som en aktivitet 

med hög smittorisk. I mars 2020 kom rapporter om en kör i USA, som efter en repetition 

där 61 sångare deltog hade 53 troliga fall av covid-19, varav två dödsfall (Hamner et al., 

2020). Många körer insåg risken med att repetera och ha konserter, och ställde in mycket 

av vårens verksamhet.  

Ju mer tiden gick desto mer lärde vi oss om detta nya virus, och i augusti 2020 gick 

Folkhälsomyndigheten ut med rekommendationer angående hur körverksamhet kunde 

bedrivas med hänsyn till den dåvarande aktuella smittspridningen. Utifrån dessa 

rekommendationer sammanställde Equmeniakyrkans sångarförbund, Föreningens 

Sveriges Körledare, Sveriges Kyrkosångsförbund, Sveriges Körförbund och UNGiKÖR 

ett ”Tips och råd”-dokument till körerna. Körerna uppmanades att söka nya, smittsäkrare, 

sätt att repetera – till exempel genom att hålla minst 2 meters avstånd mellan sångarna, 

ses i mindre grupper, förkorta repetitionerna och sörja för god ventilation i replokalen 

(Equmeniakyrkans sångarförbund, Föreningens Sveriges Körledare, Sveriges 

Kyrkosångsförbund, Sveriges Körförbund & UNGiKÖR, 2020; Folkhälsomyndigheten, 

2020).  

Utifrån rekommendationerna som kom från Folkhälsomyndigheten och körförbunden 

kunde många körer börja ses igen, men inte på samma sätt som de var vana vid. Körerna 

utmanades nu i att hitta nya sätt att repetera och de fick planera och lägga om sin 

verksamhet – allt för att hjälpa till att minska smittspridningen i landet. Konserter ställdes 

in, digitaliserades och hölls utomhus. Körsångare i alla åldrar behövde lära sig nya 

digitala verktyg för att kunna ta del av den verksamhet deras körer bedrev. Att sjunga 

många tillsammans och att få gå på konsert hade plötsligt blivit en bristvara och 

samhällsfarlig aktivitet.  

Denna studie kommer undersöka olika aspekter av hur körlivet påverkats av pandemin 

och den har som mål att lyfta fram det positiva som kommit ur alla utmaningar Sveriges 

körer har haft. Plötsligt gick det inte längre att jobba ”som vi alltid har gjort” och gå på 

rutin, utan precis allt i körernas verksamhet har behövt ifrågasättas. Körledare har tvingats 
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gå ur sina ”comfort-zones” för att hitta nya sätt att leda kör på, och troligtvis har det 

kommit många lärdomar ur detta. Finns det kanske till och med något vi kan ta med oss 

ur pandemin, några nya perspektiv på hur körverksamhet kan bedrivas som vi utan alla 

restriktioner inte hade upptäckt? Ett övergripande syfte med studien är alltså att lyfta fram 

det som varit positivt med att hålla i gång körverksamheten under pandemin och visa på 

vad som har hänt ”bakom kulisserna”. Genom denna studie hoppas jag inspirera körledare 

som lagt ner tid och energi på att hitta nya lösningar för sin körverksamhet att lära sig av 

vad de har gjort och vad de kan ta med sig till en tid efter pandemin.  

Studien börjar med att syfte och forskningsfrågor redovisas. Sedan kommer en 

litteraturgenomgång som presenterar en del av det som redan är skrivet om körverksamhet 

under pandemin 2020 och annan litteratur rörande körpedagogik. Vidare presenteras 

metoden som använts i studien, samt hur studiens design har sett ut.  På detta följer 

resultatet som kommit ur undersökningarna, som sedan diskuteras kopplat till litteratur 

och tidigare forskning. Avslutningsvis presenteras studiens slutsats och eventuella 

fortsatta forskningsområden. 

 

  



3 

 

2. Syfte och frågeställningar 

Hur har egentligen pandemin påverkat Sveriges körliv? Det finns många olika 

infallsvinklar på denna fråga som alla är värda att undersöka och diskutera, vilket tyvärr 

inte är möjligt i denna studie. Jag har valt att avgränsa mig till och fokusera på 

körrepetitionerna under perioden april 2020 – februari 2021. Studien kommer att vända 

sig till körer som någon gång under perioden har haft körverksamheten i gång på något 

sätt.   

Syftet är att undersöka de metoder som använts på körrepetitioner under pandemin, för 

att kunna förstå hur dessa metoder har påverkat körernas repetitioner och utveckling. Ett 

vidare syfte är också att lyfta fram upplevelser från körledare om vad som har fungerat 

bra och mindre bra ur ett pedagogiskt perspektiv under dessa repetitioner.  

Studien undersöker i den första delen både körsångare och körledares perspektiv på 

frågeställningarna i form av en enkät, medan den andra delen endast involverar körledare, 

i form av intervjuer. Därför kommer merparten av studien att vara ur körledarnas 

perspektiv.  

Frågeställningar: 

- Vilka åtgärder har körerna i studien tagit för att minska smittspridningen och hur 

har körrepetitioner förändrats under pandemin? Vilka nya metoder för 

repetitionsarbete har körledarna i studien använt sig av till följd av dessa åtgärder? 

- Vilka utmaningar har dessa nya repetitionsmetoder fört med sig till körledarna och 

körsångarna? På vilket sätt har repetitionsmetoderna som använts påverkat 

körledarnas och körsångarnas utveckling? 

- Hur har dessa metoder fungerat? Finns det några vi med fördel kan fortsätta 

använda även efter att restriktionerna lättar? 

- På vilket sätt har körernas målsättningar och syfte att ha verksamheten i gång 

påverkats under pandemin?  
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3. Litteraturgenomgång 

I detta kapitel presenteras den litteratur och forskning som ligger till bakgrund för studien. 

Första avdelningen behandlar tidigare forskning om körverksamhet under pandemin, 

andra avdelningen olika aspekter av körmetodik, den tredje om akustiska förhållanden 

som påverkar körsång och den fjärde och sista om målsättningar i körarbetet. En studie 

om akustiska utmaningar för körer till följd av coronarestriktioner hamnar under avsnittet 

om akustik i stället för tidigare forskning.  

 

3.1 Tidigare forskning om körsång under pandemin 

Trots att pandemin är så pass ny finns det en del forskning, artiklar och andra 

dokumentationer om hur körverksamheten har påverkats och sett ut under 

coronapandemin. I detta avsnitt presenteras en överblick på en forskningsstudie från 

Sverige och Norge samt en artikel från Kanada. 

Theorell, Kowalski, Lind Theorell och Bojner Horwitz (2020) har gjort en 

enkätundersökning som undersöker vad körsångare saknar mest när de ”vanliga” 

körrutinerna inte längre finns. Enkäten har svarats på av körsångare i Sverige och Norge 

och respondenterna har fått ranka sju aspekter av körsång utifrån hur mycket de saknar 

respektive aspekt. Den aspekt som flest har raknat högst är ”social bonding” - alltså det 

sociala utbytet respondenterna får av att vara med i en kör. ”Something to look forward 

to” (något att se fram emot, att arbeta mot ett mål) var den aspekt som respondenterna 

saknade mest efter den sociala aspekten. Därefter följer tre aspekter med relativt liknande 

resultat - ”possibility to experience flow” (möjlighet att uppleva flow), ”aesthetic 

experiences” (estetiska upplevelser) och ”voice training” (röstträning). De aspekter som 

hamnade lägst på listan var ”The ‘physical exercise’ inherent in singing” (den fysiska 

träning du får av att sjunga) och ”breathing training” (andningsövningar). 

Sammanfattningsvis såg studiens forskare att körsångare har saknat estetiska, emotionella 

och fysiska aspekter av att inte få sjunga i kör som de är vana vid, att den sociala 

gemenskapen är det som människor har saknat mest och att ju längre respondenterna har 

sjungit i kör desto högre rankade de estetiska och fysiska aspekter.  

Martinec (2020) har intervjuat körledare i skol- och universitetsvärlden i Nordamerika 

om hur de har träffat och repeterat med sina körer under pandemin. Han lyfter fram 
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möjligheter och svårigheter med digitala repetitioner och frågar sina kollegor vad de har 

för erfarenheter av digitala hjälpmedel i körverksamheten. Att det digitala kan vara ett 

hjälpmedel och ett praktiskt sätt att få kontakt med sångare som inte kan träffas fysiskt - 

antingen på grund av geografiskt avstånd eller pandemirestriktioner - är något han lyfter, 

samtidigt som både han och flera av de kollegor han har intervjuat menar att det digitala 

sätter begränsningar för hur körledarna kan leda och hur kören kan sjunga och interagera 

med varandra. Martinec skriver att magin som sker när en kör andas, upplever och skapar 

tillsammans inte kan uppnås när vi är separerade med skärmar, men att de digitala 

repetitionerna ändå kan ses som en ”plåsterlösning” under rådande omständigheter:  

Current technologies are not equipped to replace the integral 

connections and subtle interactions that occur in face-to-face rehearsals, 

specifically the magic that happens when we breathe together, feel 

together, and create a profound aesthetic experience together, person to 

person amongst the group. The magic of the screen brings us together 

but separates us into discrete units. /.../ While technology may be 

helping us all cope and stay connected in this difficult time – which is 

an exceptionally important blessing – it is a band-aid solution at best 

for ensemble performance and, I predict, will never match the live, lived 

experience of the healing bond created during our choral interactions. 

(s. 46) 

Många av körledarna som intervjuats är överens om att de använder sig av digitala 

repetitioner främst som ett sätt att fortfarande hålla en social kontakt vid liv. Flera säger 

att de passar på att arbeta med musikteori, notläsning och gehörsträning och att eftersom 

det inte går att sjunga tillsammans fokuserar de på att lära in repertoar. Martinec (2020) 

sammanfattar genom att säga att styrkan med digitala körrepetitioner är att körsångarna, 

både barn och vuxna, blir mer självständiga i sitt övande och att de utvecklas individuellt, 

att körledarna utvecklar nya pedagogiska strategier och hittar digitala resurser att använda 

sig av, samt att hålla den sociala kontakten, men menar att dessa digitala strategier inte är 

en rimlig ersättning för ”vanliga” körrepetitioner eller konserter.  

 

3.1.1 Sång och spridning av Covid-19 

Det har under pandemin kommit ett flertal studier som indikerar att det finns en ökad risk 

av spridning av Covid-19 i sång. Ett exempel är ”Droplets and Aerosols Generated by 

Singing and the Risk of Coronavirus Disease 2019 for Choirs” av Bahl et al. (2020). Bahl 

et al. (2020) har studerat hur aerosoler sprider sig i utandningsluft genom sång och 

kommit fram till att det finns en ökad risk för smitta via utandningsluft, särskilt om det är 

i ett rum där många sjunger samtidigt. Ljudstyrka och konsonanter har också visat sig ha 
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en påverkan på hur mycket aerosolerna sprider sig (Bahl et al., 2020). Alsved et al. (2020) 

undersöker i sin studie, ”Exhaled respiratory particles during singing and talking”, hur 

aerosoler sprider sig i sång jämfört med vanligt tal. Alsved et al. (2020) kom fram till att 

aerosolerna sprider sig mer i sång än i tal. Andra faktorer som får aerosolerna att sprida 

sig mer är högre ljudstyrka och om sångaren i fråga är skolad (Alsved, 2020).  

 

3.2 Körmetodik 

Bygdéus (2015) har i sin forskningsstudie om körledning för barn och unga studerat olika 

arbetssätt som körledare använder sig av. Hon nämner ”prövande av metoder”, alltså att 

variera sin metodik, som något som gagnar körverksamheten. Att ha en musikalisk 

variation genom att öva på olika moment - såsom textbehandling, tonkvalitet, 

tonträffning, koncentration och klangfärg hjälper körsångarna att hålla fokus under en 

repetition och stärker det musikaliska lärandet. ”Genom att träna upp förmågan att som 

körledare växla mellan flera olika verktyg och tillägna sig nya kommunikationssätt över 

tid ökar möjligheterna att hålla fokus och koncentration i körledarpraktiken.” (s. 125).  

Reflektion i praktiken, att reflektera både enskilt som körledare och tillsammans med 

sin kör och sina körledarkollegor, kan hjälpa mål och visioner att bli mer konkreta och 

får körledaren att utvärdera sitt körledararbete och de metoder som används (Bygdéus, 

2015). Reflektion sker både före, mitt i och efter en handling, och kan ske antingen i lugn 

och ro eller under tiden arbetet sker - ”reflektion-i-handling”. Körledare fattar således 

många beslut under en repetition. (Bygdéus, 2015).  

Bygdéus (2015) tar även upp den lyssnande attityden som ett arbetssätt, vilket innebär 

”körledarens förmåga till kontinuerlig kontakt med gruppen och individen, med musiken 

i fokus” (s. 168). Som körledare behöver du kunna sätta dig in i andras perspektiv för att 

få syn på körens och koristernas handlingar. I studien har det framkommit att körledaren 

måste kunna vara i stunden och fokusera på det som händer i nuet för att kunna analysera 

det som sker hos kören och koristerna och anpassa metoder som används utifrån detta. 

(Bygdéus, 2015).  

Dahl skriver i sin bok ”Körkonst: om sång, körarbete och kommunikation” (2003) om 

att arbeta med övningar för att skapa trygghet mellan sångare som tips på att uppnå en 

högre kvalitét. Dessa övningar kan exempelvis vara självutvecklingsövningar, stäm- och 

gruppövningar, notläsningskurs, att samtala och lyssna till varandra och lära känna 
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varandras röster (Dahl, 2003). Caplin (2000) menar att för att en korist ska fungera både 

individuellt och kollektivt i kören behöver hen känna sig trygg i sammanhanget, och att 

en väg till trygghet kan gå genom ansvar. Om en korist är delaktig i körens arbete är hen 

mer troligt nöjd med sig själv och sin roll i kören vilket gynnar en utveckling. Caplin 

(2000) menar också att individuell utveckling gynnar kören som grupp ”Den kollektiva 

tanken - som bör genomsyra kören som ett kollektiv - bör vara baserad på individuell 

tillväxt och utveckling.” (s. 77).  

 

3.2.1 Sångundervisning i kör 

Att ta tid för enskild sångundervisning med körsångare är ett sätt att uppnå högre kvalitet 

i körarbetet (Dahl, 2003). Cottrell (2017) menar att körledare spelar en stor roll för 

körsångarnas vokala utveckling då körledaren ofta är den enda sångpedagog som 

körsångarna kommer i kontakt med. Därför är det viktigt att körledare har en 

grundläggande kunskap i sångtekniska aspekter, såsom anatomi, fysiologi och akustik. 

Att undvika att beröra sångtekniska aspekter i körsång är inte rimligt, eftersom 

körsångarna använder sin röst och lär sig sångteknik oavsett om körledaren är medveten 

om det eller inte (Cottrell, 2017).  

Caplin (2000) skriver om ”koristens akustik”, det vill säga förhållandet mellan 

ljudkällan (det som sker i stämband) och resonansen (det som sker när ljudet har lämnat 

stämbanden). För att detta förhållande ska kunna förbättras och därmed ge en vokal 

utveckling åt körsångarna behöver körledaren kunna registrera vad som sker i 

förhållandet mellan ljudkälla och resonans hos den enskilda sångaren. Sångaren själv 

måste också kunna höra detta förhållande för att kunna korrigera den vokala tekniken 

utifrån instruktioner. Caplin (2000) menar att det inte krävs en sångpedagog för att kunna 

registrera detta förhållande, de flesta kan höra när något till exempel låter spänt eller 

nasalt, men för att kunna träna upp den vokala färdigheten utifrån det vi har registrerat 

krävs en expertis: ”Körledare som inte anser sig själva ha den nödvändiga kompetensen 

på detta område bör konsultera en bra sångpedagog som tar sig an detta.” (s. 83). Det kan 

alltså finnas fördelar att ta in kompetens utifrån, men körledaren bör ändå ha en 

grundläggande kunskap för att arbeta med körsångarnas vokala utveckling (Caplin, 

2000). 
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3.3 Akustiska förutsättningar för körsång 

Vilket rum en kör befinner sig i och hur den är placerad i rummet påverkar hur kören 

låter, vilket är något som körledare behöver vara medvetna om (Bygdéus, 2015). Bygdéus 

(2015) menar att akustik spelar en stor roll för faktorer såsom balans i ljudstyrka, 

intonation, övertoner och möjlighet för körsångarna att höra sig själva i den samlade 

körklangen, och att körledare behöver vara medvetna om hur rum och placeringar av 

kören påverkar akustik i form av dessa faktorer. Körsångarna har ett behov av att både 

höra sig själva och de andra sångarna, vilket Ternström beskriver som ett ljudförhållande 

kallat ”själv/andra-förhållandet” (Ternström i Sundberg, 2001). Själv/andra-förhållandet 

påverkas av de akustiska förutsättningarna, såsom avståndet mellan körsångare och 

ljudabsorptionen i rummet de befinner sig i (Sundberg, 2001). Att en kör kan komma att 

sjunga eller intonera annorlunda i en ny lokal beror helt enkelt på att de ställs inför ett 

annat själv/andra-förhållande än de är vana vid då rumsakustiken har förändrats 

(Sundberg, 2001).  

Nix, Jers och Ternström (2020) har genom att använda sig av själv/andra-förhållandet 

beskrivit de akustiska svårigheter som kan uppstå när körer anpassar sig efter 

coronarestriktioner och gett tips på hur körledare och körer kan bemöta dessa svårigheter. 

De tar bland annat upp att sjunga utomhus och att sjunga med fysisk distansering som två 

sätt att repetera under pandemin. När körer repeterar utomhus påverkas akustiken genom 

att det inte längre finns något som reflekterar eller förstärker ljudet körsångarna 

producerar - inomhus är väggar, tak och golv exempel på sådant som reflekterar ljudet. 

Detta innebär att själv/andra-förhållandet påverkas på ett sådant sätt att det är svårt att 

höra andra i kören, körsångarna hör främst sig själv och sina närmsta grannar. 

Körsångarna får då svårare att lyssna på varandra, vilket kan påverka bland annat 

intonation och synkronisering. Ytterligare aspekter av utomhusrepetitioner är att gräs och 

jord i större utsträckning tenderar att absorbera höga frekvenser i ljudet än vad en golvyta 

gör, vilket gör det svårt att uppfatta konsonanter och övertoner. När körsångarna sjunger 

med fysisk distansering påverkas själv/andra-förhållandet på ett sådant sätt att 

körsångarna hör mer av sig själva och mindre av de andra än de vanligtvis gör - oavsett 

om de repeterar inomhus eller utomhus. ”Andra”-ljudet som når körsångarna består 

främst av ljud från deras närmsta grannar. Det kan även uppstå en fördröjning i ljudet när 

körsångarna står med stort avstånd mellan varandra, 15 meter mellan två yttersångare ger 

en 45 millisekunders fördröjning. Nix et al (2020) ger som tips att vid utomhusrepetitioner 
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sjunga nära en reflekterande yta, såsom en vägg, ett tak eller golv, och att använda 

körpärmar som personliga ljudreflektorer. Vid både utomhusrepetitioner och vid fysisk 

distansering pekar de på vikten att inte uppmuntra sångarna att sjunga väldigt mycket 

starkare utan vara medveten om att ljudet oavsett kommer vara svagare än vanligt och att 

en forcering kan leda till en överkompensation från körsångarnas sida (Nix et al., 2020).  

Även Caplin (2000) påpekar vikten av att körsångaren hör sig själv samtidigt som hen 

hör det hen ska anpassa sig till - både de andra i samma stämma och de andra i kören och 

att rummet påverkar vad som hörs och hur ljudet uppfattas. Ljudstyrkegalopp är ett 

begrepp myntat av Ternström, vilket innebär att när en kör befinner sig i en miljö där det 

är svårt att höra sig själv kommer körsångarna automatiskt att höja ljudstyrkan från sin 

egen röst - detta kan liknas vid en fest där ljudnivån är hög och personerna på festen 

behöver prata starkt för att kunna höras (Caplin, 2000). Ljudstyrkegaloppen sker till 

exempel när en kör sjunger i en lokal som är för liten i förhållande till ljudmängden som 

produceras. Att körledaren ber körsångarna i denna situation att sjunga svagare kommer 

inte att hjälpa, då de har ett behov av att höra sig själva. Motsatsen till ljudstyrkegalopp 

är omvänd ljudstyrkegalopp - alltså att körsångarna inte hör de andra i kören tillräckligt 

bra. Körsångarna kommer då automatiskt att sänka sin egen ljudvolym för att höra de 

andra vilket leder till att hela kören sjunger svagare och ljudet dör eventuellt ut. 

Körledaren kan be sina körsångare att sjunga starkare, men då de inte hör varandra vågar 

de inte. Caplin (2000) menar att sättet att få bukt med detta problem är ”att sätta vissa 

dynamiknivåer som alla är medvetna om och som mer baseras på en fysisk upplevelse av 

nyanserna än på hörselintryck av dem.” (s. 85).  

 

3.3.1 Köruppställningar 

Caplin (2000) menar att hur en kör är uppställd påverkar hur körsångare hör sig själva 

och varandra och då även hur den totala körklangen blir. Caplin tar upp exempel på olika 

köruppställningar och hur dessa påverkar ledande/styrning, själv/andra-förhållandet, 

instuderingsmöjligheter, utvecklingspotential och körklangen. Den mest ”klassiska” 

köruppställningen med basar och tenorer bakom sopraner och altar (se figur 1) ger en bra 

översikt för körledaren och en god möjlighet för körsångarna att höra sina stämkamrater. 

Däremot kan det ofta vara svårt att höra sig själv och de andra stämmorna, vilket leder till 

att enskilda körsångare kan ha svårt att ta initiativ och att kommunikationen mellan 

stämmor kan bli dålig. Den enskilda koristen har lätt att ”luta sig mot” sina stämkollegor, 
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vilket ger en liten utvecklingspotential och en längre instuderingstid. Denna uppställning 

stimulerar ett horisontellt lyssnande snarare än en vertikal (alltså att fokus ligger på sin 

egen respektive stämma) då körsångarna främst förhåller sig till sina stämkamrater, och 

körledaren kan ha svårare att identifiera felkällor. Kören får snabbt en homogen klang 

men kan ha intonationsproblem samt svårt att utnyttja sina dynamiska möjligheter då 

individuella körsångare ”göms” i stämmans homogena klang.  

 

 

Figur 1: Klassisk köruppställning (Caplin, 2000, s. 89) 

 

 

Figur 2: Blandad köruppställning (Caplin, 2000, s. 92) 

 

Som kontrast till denna uppställning finns den blandade uppställningen - alltså att 

körsångarna inte står bredvid sina stämkamrater utan varje stämma är utplacerad bland 

de andra (se figur 2). Detta gör det svårare för körledaren att vägleda enskilda stämmor 

och den enskilda koristen får ett större ansvar för sin egen insats. Det är lätt för 

körsångarna att höra sig själva och andra stämmor, däremot svårare att höra sina 

stämkamrater vilket gör att de måste lära sig att lita på sig själva och ta eget ansvar. Caplin 

ser en stor potential i denna uppställning på grund av själv/andra-förhållandet, då 

körsångarna får ett större eget ansvar. Lyssnandet i den blandade uppställningen är 

vertikalt (alltså att fokus ligger på den harmoniska miljön), klangen blir stor och det finns 

en stor dynamikpotential eftersom körsångarna hör sig själva och andra bra, dock finns 

en risk att enskilda röster sticker ut mer. Caplin menar att det finns en poäng i att använda 
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sig av olika uppställningar i olika situationer, men att det kräver kommunikation, 

reflektion och tid för kören att vänja sig vid respektive uppställning: ”Man kan inte utan 

vidare starta körövningen och tro att det automatiskt sker en utveckling när man placerar 

koristerna på ett nytt sätt.” (Caplin, 2000, s. 94).  

 

3.4 Målsättningar 

Dahl (2003) skriver att för ”alla verksamheter är det betydelsefullt att ha ett mål att arbeta 

mot” (s. 125) och att det är viktigt att ha ett formulerat mål som medlemmarna i 

verksamheten är överens om, annars kan det skapa motsättningar och konflikter i arbetet. 

Skillnader mellan körsångares och körledares mål kan skapa problem både om det gäller 

den musikaliska ambitionen och det sociala livet i kören. Även Caplin (2000) menar att 

”All aktivitet som syftar framåt bör ha ett mål!” (s. 80), och att målet ska gå att relatera 

till - det ska vara realistiskt och mätbart och sättas upp efter aktuella förhållanden.  

Caplin (2000) menar att körledare bör fundera över varför de är körledare, och vilken 

roll de egentligen axlar i sitt arbete för att förstå vad ens eget mål och syfte med 

körverksamheten är. Caplin spekulerar i att en av de viktigaste anledningarna till att 

körsångarna väljer att delta i körverksamheten är för att få utlopp för ett inneboende 

kreativt behov av att skapa och interagera med andra människors kreativitet, och att det 

troligen finns en viktig social anledning till att delta i körverksamheten också. Det är 

enligt Caplin körledarens uppgift att leda dessa körsångare och möta deras behov, såväl 

sociala, mänskliga som musikaliska.  

Dahl (2003) menar att det är en god idé att med jämna mellanrum ta upp frågan ”vad 

vill vi?” i körer, oavsett ambitionsnivå, för att komma överens om en målbild och vad 

kören ska arbeta efter. Dahl skriver också att det finns en poäng att inte bara se till målet 

utan också hur arbetet fram mot målet utförs, då det är där kvaliteten på arbetet definieras: 

”För dirigenten är det bra att flytta fokus från resultatet till aktiviteterna. Om man gör de 

rätta aktiviteterna med den rätta kvaliteten, så kan man få det resultat man önskar.” (s. 

127). 
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4. Metod 

I detta kapitel presenteras studiens metod. Nedan redovisas metodologiska överväganden 

samt de två metoderna för datainsamling – enkät och kvalitativ intervju. Efter det 

presenteras enkätstudiens design och intervjustudiens design. Slutligen redogörs det för 

resultatens tillförlitlighet och de etiska överväganden som gjorts.  

 

4.1 Metodologiska överväganden  

I den här studien har jag valt att använda mig av en kombination av kvalitativ och 

kvantitativ forskning. Bryman (2018) presenterar dessa olika forskningsmetoder och 

menar att kvantitativ forskning kan beskrivas som en insamling av numeriska data. 

Studier inom kvantitativ forskning görs för att bevisa eller styrka en frågeställning, och 

studien ska kunna upprepas fler gånger med samma resultat för att resultatet ska anses ha 

validitet. Jämfört med kvantitativ forskning är kvalitativ forskning mer inriktad på ord, 

och syfte och frågeställningar i en kvalitativ forskningsprocess påverkas och 

omformuleras av den data som framkommer i studien.  

När mer än en metod används för datainsamling kallas det för triangulering (Bryman, 

2018).  Triangulering förekommer bland annat i studier som kombinerar kvalitativ och 

kvantitativ forskning. Då jämförs och kontrolleras resultaten från en undersökning som 

använt sig av en av forskningsstrategierna med resultat från en undersökning som 

kommer ur en metod av den andra forskningsstrategin. (Bryman 2018). 

I denna studie används först en kvantitativ metod – enkät – som en förstudie. Enkäten 

fokuserar på frågeställningarna som handlar om åtgärder, repetitionsmetoder och 

utveckling. Därefter används en kvalitativ metod – kvalitativ intervju, för att kontrollera 

de resultat som kommit ur enkäten samt få en djupare förståelse för några körledares 

erfarenheter. Intervjuerna fokuserar på alla frågeställningar. Tanken är att enkäten ska ge 

resultatet en bredd, medan intervjuerna kan djupdyka i frågeställningarna.  

I valet av metod övervägdes även deltagande observation. Deltagande observation 

innebär att forskaren engagerar sig i en social miljö under en längre tid och undersöker 

saker som sker där (Bryman 2018). Det fanns två skäl till att denna metod valdes bort, 

dels att det inte är optimalt ur smittoriskperspektiv, dels att studien ska undersöka 

processer som till stor del redan har skett. Bryman (2018) skriver att ”man kan studera 
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processer i realtid genom deltagande observation” (s. 481) men att för att undersöka något 

som redan skett kan i stället retrospektiva intervjuer användas.  

 

4.2 Två metoder för datainsamling: enkät och 

kvalitativ intervju 

I detta kapitel presenteras de två metoder som använts för datainsamling – nämligen enkät 

och kvalitativ intervju.  

 

4.2.1 Enkät 

Enkäter är effektiva när det gäller att få in många svar på kort tid (Bryman 2018). För att 

få ett så brett svarsfält som möjligt gjordes därför en enkät som förstudie. En fördel med 

detta är alltså att det möjliggör att få in svar från fler körer, från olika delar av landet. 

Andra fördelar med enkät är att respondenterna i mindre grad påverkas i sitt sätt att svara 

på frågorna, jämfört med i en intervju (Bryman 2018). Om personen som ställer frågorna 

är synlig för respondenterna kan dessa påverkas av till exempel intervjuarens kön, 

etnicitet och ålder. Folk tenderar också till att svara det de tror att intervjuaren vill höra, 

vilket också är en effekt som minskar i enkätsituationen jämfört med intervjuer (Bryman 

2018).  

Nackdelar med enkäter är att forskaren inte kan hjälpa respondenterna att förstå 

frågorna i enkäten, och det är därför viktigt att frågorna är tydliga och inte går att 

missförstå. Det går heller inte att ställa uppföljningsfrågor för att få respondenterna att 

fördjupa sina svar, eller att samla in ytterligare data för att fördjupa eller förtydliga 

resultatet. Det är också vanligare med ett större bortfall i enkätstudier än i andra studier, 

vilket ökar risken för skevhet i resultatet (Bryman 2018). 

I den här studien har jag valt att göra en webbaserad enkät. Detta har i sig många 

fördelar, till exempel att dessa enkäter går att utforma tydligare genom att respondenterna 

automatiskt skickas vidare till nästa del i enkäten baserat på vad de har svarat tidigare, 

och inte ser alla frågor på en gång (Bryman 2018). Tydliga och lättförståeliga enkäter 

minskar risken för att få in halvfärdiga svar (Bryman 2018).  
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4.2.2 Kvalitativ intervju 

Kvalitativa intervjuer ger möjlighet att djupdyka i ett ämnesområde och frågeställning, 

då det går att ställa följdfrågor och låta informanten fördjupa sina svar. Intresset i en 

kvalitativ intervju är riktat mot informantens synpunkter, och det är önskvärt att intervjun 

rör sig i olika riktningar och fokuserar på det som informanten tycker är intressant och 

viktigt. Undersökningens fokus kan komma att ändras efter vad som kommit fram under 

intervjuerna, och forskningsfrågorna kan omformuleras utifrån var fokus har legat under 

intervjun. (Bryman, 2018).  

Att låta intervjuns fokus skifta utifrån vad informanterna anser är viktigt och intressant 

kallas för att ha en flexibel intervjuprocess. Det finns två olika typer av flexibel 

intervjuprocess; den ostrukturerade och den semistrukturerade. Den ostrukturerade 

intervjun innehåller bara ett par övergripande teman som intervjun utgår från, och 

informanten får tala väldigt fritt utifrån dessa, medan i den semistrukturerade har 

forskaren en lista över specifika teman och frågor att ställa, men kan avvika från dessa 

och omformulera sina frågor under intervjun. För att kunna jämföra flera fall med 

varandra är det en fördel att ha någon typ av struktur i intervjun. (Bryman, 2018).   

Jag har valt att använda mig av en semistrukturerad intervju, eftersom det finns så pass 

många aspekter i studiens syfte att ta fram att jag vill kunna forma studien till viss del 

efter vad som framkommer i intervjuerna. Jag vill därför ha friheten att låta informanterna 

tala fritt och ställa nya, uppföljande och fördjupande, frågor med nya fokus utifrån vad 

respondenten har upplevt. Men eftersom studien ändå har ett tydligt område att undersöka 

bör det finnas en struktur över intervjun, och det ska vara möjligt att styra in 

informanterna i ämnesområdet.  

 

4.3 Design och analys av enkätstudien 

I följande avsnitt beskrivs enkätstudien genom att redovisa hur urvalet gått till, 

svarsfrekvensen, respondenterna i enkäten, hur datainsamlingen gjordes och hur 

materialet har analyserats.  
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4.3.1 Enkätens urval och svarsfrekvens 

För att få ut enkäten till så många olika körer som möjligt har jag dels kontaktat vänner, 

bekanta och kollegor som antingen leder eller sjunger i kör och frågat om de är 

intresserade av att delta i enkätstudien. Utöver detta har jag lagt upp ett inlägg i 

Facebookgruppen ”Körledare” med information om enkätstudien och kontaktuppgifter 

till mig. I alla fall har jag haft kontakt med en person som vidarebefordrat information, 

följebrev och enkät till sin kör/sina körer. En vecka innan enkäten stängde skickades en 

uppmaning till alla kontaktpersoner om att påminna sina körer att fylla i enkäten.  

Antalet kontaktpersoner var 17, som i sin tur skickat ut enkäten till en eller flera körer 

som de leder eller sjunger i. Kontaktpersonerna fick meddela antalet personer som nåddes 

av deras utskick och utifrån dessa siffror har svarsfrekvensen räknats ut.  

Antalet personer som nåtts av enkäten är 517 personer och antalet svar som kommit in 

är 322, vilket ger en svarsfrekvens på 62 %.  

 

4.3.2 Enkätens respondenter 

Av de 322 svar som kommit in på enkäten är 305 körsångare och 17 körledare. 

Åldersfördelningen hos dessa är:  

År Körsångare Körledare 

<20 4 (1,3 %) 0 (0,0 %) 

20–29 62 (20,3 %) 4 (23,5 %) 

30–39 40 (13,1 %) 4 (23,5 %) 

40–49 58 (19 %) 2 (11,8 %) 

50–59 72 (23,6 %) 5 (29,4 %) 

60–69 51 (16,7 %) 2 (11,8 %) 

>70 18 (5,9 %) 0 (0,0 %) 

 

Könsfördelningen hos respondenterna:  

Könsidentitet Körsångare Körledare 

Kvinna 242 (79,3 %) 11 (64,7 %) 

Man 61 (20 %) 6 (35,3 %) 

Ickebinär 2 (0,7 %) 0 (0,0 %) 

 

Antal år respondenterna har sjungit i kör respektive lett kör: 

Tid som: Körsångare Körledare 

<5 år 24 (7,9 %) 5 (29,4 %) 
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5–9 år 42 (13,8 %) 3 (17,6 %) 

10–14 år 36 (11,8 %) 0 (0,0 %)  

15–19 år 38 (12,5 %) 1 (5,9 %) 

20–24 år 37 (12,1 %) 2 (11,8 %) 

> 25 år 128 (42,0 %)  6 (35,3 %) 

 

4.3.3 Enkätens datainsamling 

Enkäten utformades via Google forms och respondenterna fick därmed fylla i enkäten 

digitalt via dator eller telefon. För att hålla enkäten anonym och att den skulle kunna 

besvaras av alla krävdes ingen inloggning på mejl eller dylikt, vilket även innebär att det 

inte gick att begränsa respondenterna till ett svar.  

Enkäten var uppdelad i två delar – en för körsångare och en för körledare. Det första 

respondenterna fick svara på var vilken av dessa två grupper de tillhör, och utifrån detta 

skickades de vidare till varsin del av enkäten. Dessa delar – körsångare och körledare – 

var sedan uppdelade i följande avsnitt:  

- Åtgärder under pandemin: frågor berörande de åtgärder körerna tagit och hur 

körrepetitionerna gått till.  

- Ditt arbete under pandemin (endast körledare): hur arbetet har förändrats i och med 

pandemin samt om och vilka nya metoder körledarna har använt sig av.  

- Körens utveckling: frågor berörande körens utveckling på grupp- och individnivå 

och körledarnas utveckling.  

- Avslutande frågor: frågor gällande ålder, könstillhörighet, hur lång erfarenhet av 

körsång/körledning respondenten har och om de tillhör riskgrupp för Covid-19. 

- Samtycke: I det sista avsnittet fick respondenterna lämna samtycke och körledarna 

fick även möjlighet att intresseanmäla sig till intervju.  

Enkäten bestod till största del av slutna frågor av två olika slag – det ena där 

respondenten fick välja ett av flera svarsalternativ och det andra där de fick påståenden 

att svara på huruvida de höll med eller inte, där svarsalternativen var en skala på 1–5, där 

ett betydde ”Instämmer helt” och 5 betydde ”Instämmer inte alls”. Två frågor var 

undantag från dessa – dels en fritextfråga till körledarna om vilka nya metoder de använt 

sig av på körrepetitionerna under pandemin, dels en fråga om vilka åtgärder ens kör tagit 

under pandemin, där respondenten fick fylla i alla svarsalternativ som stämde överens 

och ge egna kompletterande svar. Frågan om vilka åtgärder som tagits innehöll 16 
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förhandsgivna svarsalternativ som listats baserat på egen erfarenhet av körverksamhet 

under pandemin, samtal med kollegor och diskussionstrådar i Facebookgruppen 

”Körledare”.  

Enkätens utformning och frågor i sin helhet finns att läsa i Bilaga 1.  

 

4.3.4 Enkätens analys 

I Google forms sammanställs svaren på enkäten automatiskt och går att se både som en 

sammanfattning, varje fråga för sig eller varje respondent för sig. I sammanfattningen 

sammanställdes frågorna där respondenterna svarade på påståenden som stapeldiagram, 

medan de frågor där de fått svara på ett av flera svarsalternativ sammanställdes som 

cirkeldiagram. Vissa cirkeldiagram har till resultatkapitlet gjorts om till tabeller då 

resultatet av dessa frågor blir mer överblickbart i tabellform.  

I frågan ”Vilka åtgärder har din kör tagit under sina repetitioner” har svaren 

sammanställts på de förhandsgivna svarsalternativ som getts genom att svar i antal och 

procent har skrivits upp, körsångare för sig och körledare för sig. Sedan har dessa 

svarsalternativ ordnats i en tabell så att det alternativ som fått flest svar står överst och 

det med minst antal svar står underst.  

I enkäten fanns två frågor med fritextsvar. Eilertsson (2005) skriver att fritextsvar och 

svar på öppna frågor behöver behandlas annorlunda än slutna frågor. Svaren bör 

kategoriseras genom att de skrivs ut och den som analyserar svaren hittar gemensamma 

teman i svaren. Eilertsson (2005) menar också att det finns en svaghet i dessa öppna frågor 

i och med att inte alla respondenter svarar på dessa. Med andra ord kan inte svaren på 

öppna frågor behandlas med samma säkerhet utan bör ses som tilläggsinformation. I den 

här studien har fritextsvaren analyserats på det sätt som Eilertsson (2005) föreslår – 

nämligen att de har kategoriserats utifrån några valda teman. I den första fritextfrågan 

(”Vad har din kör tagit för åtgärder under sina repetitioner?”) har kategorierna listats med 

en tillhörande siffra som anger i hur många svar kategorin har förekommit. I den andra 

fritextfrågan (”Om du har hittat nya metoder, beskriv vilka”) har analysen skett på samma 

sätt, men här har även ett par citat tagits med under tillhörande kategori. Kategorierna 

redovisas tillsammans med resten av enkätresultatet i resultatkapitlet.  

I resultatkapitlet presenteras enkätresultaten med exakta siffror, medan procentantalen 

i diskussionskapitlet avrundas till heltal. 
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4.4 Design och analys av intervjustudien 

I följande avsnitt beskrivs hur intervjustudien har gått till. Urvalet av informanter, en 

presentation av informanterna, hur datainsamlingen har gått till och hur materialet har 

analyserat beskrivs.  

 

4.4.1 Intervjustudiens urval 

De körledare som fyllde i enkäten kunde i sista frågan intresseanmäla sig för att delta i 

intervju genom att skriva sina kontaktuppgifter. Elva körledare anmälde sig och av dessa 

valdes fyra ut utifrån att få en representation i kön, ålder, hur lång erfarenhet av 

körledning de har samt vilka typer av körer de leder.  

 

4.4.2 Intervjustudiens informanter 

Informant 1 är nyutbildad kantor och har lett olika körer under hela sin utbildning. För 

tillfället leder informanten en blandad fristående kör med mellan 25–30 medlemmar. 

Körmedlemmarna är ca 50 år och äldre och sjunger blandad repertoar – allt från folkmusik 

till musikal.  

Informant 2 är Musikhögskoleutbildad organist och kördirigent och har under de 

senaste dryga 30 åren arbetat som körledare i allt från barnkörer till professionella 

vuxenkörer. För tillfället leder informanten två vuxenkörer i sin församling, den ena är en 

kammarkör med ca 40 medlemmar som ses en gång i veckan och har relativt hög 

amatörnivå, den andra är en projektbaserad kör med 18 medlemmar som har en hög nivå 

och ett krav på egen instudering. Båda körerna är blandade och sjunger mest västerländsk 

konstmusik.  

Informant 3 har arbetat som frilansande musiker, låtskrivare och arrangör i 25 år och 

leder sedan två år tillbaka sin första egna kör. Kören är en blandad studentkör med ca 60 

medlemmar och sjunger blandad repertoar, från klassisk musik till poplåtar. Informanten 

själv sysslar mest med jazz, blues och folkmusik.  

Informant 4 är Musikhögskoleutbildad sång- och körpedagog och leder sedan två och 

ett halvt år tillbaka en fristående blandad scenisk kör. Kören har ca 20 medlemmar med 

ett åldersspann mellan 25–60 och de gör ofta stora produktioner med manus och rekvisita.  
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4.4.3 Intervjustudiens datainsamling 

Tre intervjuer har utförts och spelats in via det digitala mötesverktyget Zoom. En intervju 

skedde i ett fysiskt möte där intervjun spelades in på en inspelingsmikrofon. Intervjuerna 

var mellan 45–60 minuter långa. Inför intervjun fick alla informanter samma information 

om vad som skulle diskuteras under intervjun med en uppmaning att fundera i förväg om 

det var något de ansåg var särskilt viktigt att ta upp ur deras perspektiv. En intervjuguide 

(se bilaga 2) med områden och frågor att beröra skrevs ihop och användes under 

intervjuerna. Så gott som alla frågor som skrevs till intervjuguiden var breda och till för 

att leda in samtalet på ett visst område, mer specifika frågor och följdfrågor blev i stället 

situationsspecifikt anpassade till respektive informant. Alla intervjuer inleddes med 

samma två frågor och avslutades med samma tre frågor, däremellan varierade 

formuleringar, ämne och ordning på frågorna.  

De två inledande frågorna var: ”Berätta om dig som körledare och kören/körerna du 

leder” och ”Hur har ni repeterat under pandemin”. De tre avslutande frågorna var: ”Är 

det något du har gjort som du ser en poäng att fortsätta med på något sätt, eller tvärtom – 

något du inte vill fortsätta med?” ”Har du något du skulle vilja berätta eller prata om som 

du inte fått tillfälle till än?” och ”Vad är det första du tänker göra när restriktionerna 

lättar/pandemin är över?”. Däremellan behandlades ämnen som berör utmaningar 

informanterna och deras korister stött på och hur deras utveckling har tett sig.  

 

4.4.4 Intervjustudiens analys 

Intervjuerna har transkriberats och analyserats med hjälp av programmet Nvivo. Vissa 

kodningar har gjorts för att underlätta transkriberingen – till exempel ”…” för paus eller 

tystnad (ej klockade). Analysen har skett enligt en tematisk analys. Tematisk analys går 

till genom att teman och kategorier kopplade till forskningens fokus och forskningsfrågor 

identifieras, sedan kodas den insamlade datan utifrån dessa kategorier (Bryman 2018). 

Jag har skapat kategorier och underkategorier utifrån mina frågeställningar och även 

identifierat ytterligare ett par kategorier som inte ursprungligen fanns med i 

forskningsfrågorna. Kategorierna som skapats är: Repetitionsmetoder, utmaningar, 

utveckling, körlivet efter pandemin, körens mål och syfte, körledarrollen och körens 

sociala liv. En av dessa nyupptäckta kategorier (körens mål och syfte) har i efterhand lagts 

till i studiens fokus och forskningsfrågor då jag ansåg att den var intressant och 
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angränsade mycket till de ursprungliga frågorna, medan de övriga kategorierna 

(körledarrollen och körens sociala liv) inte kommer redovisas och diskuteras fullt ut.  

 

4.5 Resultatens tillförlitlighet 

Enligt Bryman (2018) kan en kvalitativ studies tillförlitlighet granskas enligt fyra 

delkriterier: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och 

konfirmera. Trovärdigheten kan styrkas genom respondentvalidering – det vill säga att de 

personer som deltar i studien får möjlighet att ta del av materialet och bekräfta om 

forskaren har uppfattat dem korrekt – och triangulering – att en studie använder fler än en 

metod eller datakälla. Överförbarhet handlar i kvalitativ forskning om ett djup, snarare än 

att eftersträva en bredd som i kvantitativ forskning. Detta innebär att ”en fyllig 

redogörelse eller en ’tät’ beskrivning” (s. 468) ger läsaren bättre möjlighet att bedöma hur 

överförbara resultaten är till en annan miljö. En studies pålitlighet avgörs genom att 

forskaren ”säkerställer att det skapas en fullständig och tillgänglig redogörelse för alla 

faser av forskningsprocessen” (s. 468). Möjlighet att styrka och konfirmera innebär att 

forskaren är medveten om sin subjektivitet och inte medvetet låtit sina personliga 

värderingar eller erfarenheter påverka resultat och slutsatser (Bryman, 2018). 

Studien har använt sig av respondentvalidering på ett sådant sätt att informanterna i 

intervjustudien har fått tillgång till det transkriberade materialet med möjlighet att 

kommentera och godkänna det som skrivits. Studien har även i och med datainsamling 

från både enkät och intervjustudie använt sig av triangulering. Överförbarheten i studiens 

resultat har behandlats genom att stora delar av resultatet från både enkät- och 

intervjustudie har tagits med. Gällande enkätens bredd vill jag lägga till en kommentar 

att trots många svar och en relativt hög svarsfrekvens är många respondenter från samma 

körer, vilket kan göra att resultatet vinklas något till deras körers verksamhet. Studiens 

pålitlighet har behandlats genom att i metodkapitlet noga beskriva hur 

forskningsprocessen gått till. Jag som forskare har också varit medveten om min 

subjektivitet och vinkling i arbetet eftersom jag själv har mycket erfarenhet inom området 

som undersöks, och varit noggrann med att inte låta mina värderingar eller erfarenheter 

påverka resultat och slutsatser.  

Gällande enkätundersökningen vill jag tillägga två punkter som kan ha påverkat 

svarsfrekvensen. I och med att kontakten till respondenterna hela tiden skedde i två led 
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kan det inte garanteras att information och påminnelser skickats ut korrekt, vilket kan ha 

lett till färre svar än om jag själv varit i direktkontakt med alla respondenter. I två fall har 

jag inte fått någon kontakt med kontaktpersonen efter att hen fått information av mig och 

på så sätt inget antal som hen vidarebefordrat informationen till – i båda dessa fall har jag 

antagit att personen i fråga inte har vidarebefordrat enkäten och räknar där med att bara 

kontaktpersonen nåtts av enkäten. 

 

4.6 Etiska frågor 

Studien har genomförts i enighet med god forskningssed enligt Vetenskapsrådet (2017) 

och CODEX regler och riktlinjer för forskning (2021). Forskning där människor deltar 

ska godkännas genom ett samtycke från personerna som deltar. Samtycket ska vara 

formulerat på ett språk som förstås av dem som ska delta i studien och framföras både 

skriftligt och muntligt. Forskningspersonerna ska bli informerade om syftet med 

forskningen, vilka metoder som kommer användas, vem som är forskare, att deltagande 

är frivilligt och att medverkan i forskningen när som helst får avbrytas av 

forskningspersonen.   

Respondenterna till enkätundersökningen fick tillsammans med enkäten ett följebrev 

som beskrev syftet med studien och att respondenterna var anonyma. En kort beskrivning 

av samma sak stod även i början av enkäten. I slutet av enkäten bads respondenten lämna 

samtycke till deltagande i studien – enkätsvar där samtycke inte lämnats togs bort.  

Informanterna i intervjustudien fick ett skriftligt samtycke (se bilaga 3) innehållande 

samtliga punkter som beskrivs från CODEX och Vetenskapsrådet ovan, vilket 

informanterna skrev på innan intervjun ägde rum. Informationen förmedlades även 

muntligt i början av varje intervju och godkändes även där av informanterna. 

Intervjustudien har behandlats konfidentiellt och informanterna har fått information om 

att de är anonyma i texten.   
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5. Resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet av förstudien (enkät) och intervjustudien. Förstudiens 

resultat presenteras under 5.1 och intervjustudien under de efterföljande rubrikerna 

uppdelat i: 5.2 Repetitionsmetoder, 5.3 Utmaningar, 5.4 Utveckling, 5.5 Körlivet efter 

pandemin och 5.6 Körens mål och fokus. Sist, under 5.7, presenteras kort det resultat som 

framkommit i intervjustudien men inte går in under studiens frågeställning och därför inte 

kommer diskuteras vidare. Under samtliga rubriker utom den första, 5.1, är det 

informanternas och alltså körledares perspektiv på frågeställningarna som presenteras. 

 

5.1 Förstudiens resultat 

Nedan följer delar av resultatet av förstudien – den enkät som skickats ut till både 

körsångare och körledare. Först presenteras de åtgärder som tagits under 

körrepetitionerna, sedan den utveckling körsångare och körledare har haft under 

pandemin, sist presenteras de nya repetitionsmetoder körledare har använt sig av.  

En stor andel av respondenterna anser att körrepetitionerna har förändrats mycket 

under pandemin (82 % körsångare, 82,4 % körledare). Första frågan i enkäten berörde de 

åtgärder som tagits under körrepetitionerna (se tabell 1).  

 

Tabell 1: Åtgärder under körrepetitioner 

Vad har din kör tagit för åtgärder under sina repetitioner? Körsångare Körledare 

Stora avstånd mellan sångarna 253 (83,0 %) 15 (88,2 %) 

Digitala rep (några eller alla deltar via länk, t.ex. zoom) 248 (81,3 %) 14 (82,4 %) 

Uteblivet fika/individuellt fika  228 (74,8 %) 14 (82,4 %) 

Inställda rep  215 (70,5 %) 13 (76,5 %) 

Tillgång till handsprit i lokalen  179 (58,7 %) 11 (64,7 %) 

Färre personer deltar på repen/kören är indelad i mindre grupper 182 (59,7 %) 8 (47,1 %) 

Kortare repetitioner  177 (58,0 %) 12 (70,6 %) 

Ventilera lokalen mer/oftare  147 (48,2 %) 5 (29,4 %) 

Utomhusrep  111 (36,4 %) 7 (41,2 %) 

Kören har börjat göra annat än att sjunga på repen – t.ex. teoriundervisning 71 (23,3 %) 6 (35,3 %) 

Ändrade rutiner för nothantering  65 (21,3 %) 6 (35,3 %) 

Fler pauser  57 (18,7 %) 5 (29,4 %) 

Omplacering av sångare på annat sätt än ökat avstånd  46 (15,2 %) 4 (23,5 %) 

Kören har börjat med individuella sånglektioner istället för sång tillsammans 17 (5,6 %) 1 (5,9 %) 

Sjunga med munskydd/visir eller annan skyddsutrustning  11 (3,6 %) 2 (11,8 %) 

Inga åtgärder alls  0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 
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Resultatet i tabell 1 visar att de vanligaste åtgärderna som tagits under körrepetitioner har 

varit stora avstånd mellan sångare (83 % körsångare, 88,2 % körledare) och digitala 

repetitioner (81,3 % körsångare, 82,4 % körledare). Av de praktiska åtgärder som tagits 

är uteblivet/individuellt fika (74,8 % körsångare, 82,4 % körledare), tillgång till handsprit 

(58,7 % körsångare, 64,7 % körledare) och ventilation i lokalen (48,2 % körsångare, 29,4 

% körledare) de mest förekommande. 23,3 % körsångare och 35,3 % körledare har angett 

att de har börjat med annan verksamhet, till exempel teoriundervisning, och endast 5,6 % 

körsångare och 5,9 % körledare har angett att de har haft individuella sånglektioner i 

stället för körsång. 70,5 % körsångare och 76,5 % körledare har haft inställda repetitioner, 

och ingen respondent har svarat att de inte tagit några åtgärder alls. Att färre personer 

deltar på repetitionerna eller att kören är indelad i mindre grupper har drygt hälften av 

respondenterna använt som åtgärd (58,7 % körsångare, 64,7 % körledare). Att använda 

sig av skyddsutrustning, såsom munskydd, har endast förekommit i ett fåtal fall.   

Både körsångare och körledare upplever att körens utveckling som grupp har varit 

mindre under pandemin jämfört med innan (86,2 % körsångare, 82,4 % körledare). 

Hälften av körledarna upplever att körsångarnas individuella utveckling har varit mindre 

under pandemin medan en tredjedel (35,3 %) menar att den har varit större. Körsångarna 

själva menar att de inte har fått ett bättre gehör eller utvecklat sin förmåga att sjunga 

tillsammans med andra, medan det tycks finnas en upplevelse av förbättrad 

notläsningsförmåga (se figur 3, 4 och 5). En stor del av körsångarna menar också att de 

har slutat utvecklas som sångare under pandemin (se figur 6).  

 

Jag har slutat utvecklas som notläsare under pandemin 

 
           Instämmer helt              Instämmer inte alls 

Figur 3: Körsångares notläsningsutveckling 
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Jag har fått ett bättre gehör under pandemin 

 
           Instämmer helt              Instämmer inte alls 

Figur 4: Körsångares gehörsutveckling 

 

Min förmåga att sjunga tillsammans med andra har blivit bättre under pandemin 

 
           Instämmer helt              Instämmer inte alls 

Figur 5: Körsångares samsångsutveckling 

 

Jag har slutat utvecklas som sångare under pandemin 

 
           Instämmer helt              Instämmer inte alls 

Figur 6: Körsångares sångutveckling  

 

Mer än hälften av körledarna (58,8 %) menar att deras utveckling som körledare har varit 

större under pandemin jämfört med innan, medan 23,5 % menar att den har varit mindre. 

Nästan alla körledare (94,1 %) menar att deras arbetsuppgifter har förändrats under 
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pandemin och hälften (53 %) menar att deras arbetsbelastning har ökat, varav 41,2 % har 

sagt att den har blivit mycket större. Ungefär en tredjedel (29,4 %) menar i stället att deras 

arbetsbelastning har minskat.    

Både körledare och körsångare menar att körledarna har hittat nya repetitionsmetoder 

under pandemin (se figur 7 och 8).  

 

Jag upplever att min körledare har hittat nya sätt att repetera på under pandemin. 

 
           Instämmer helt              Instämmer inte alls 

Figur 7: Körsångares upplevelse av huruvida körledare har hittat nya metoder 

 

Jag har behövt hitta nya metoder för instudering under pandemin. 

 
             Ja, många                   Nej, inga alls 

Figur 8: Körledare – nya metoder.  

 

Av 13 fritextsvar på frågan om vilka nya metoder körledarna har använt sig av har nio 

skrivit att de har spelat in material till körsångarna, såsom stämfiler eller uppsjungningar. 

”Jag har varit tvungen att se till att kören tillhandahåller mer högkvalitativt 

instuderingsmaterial, som väldigt bra inlärningsfiler exempelvis. Tidigare kanske mest 

toner var viktigt, men nu behöver de innehålla mer information, som dynamisk plan, 

interpretation etc.” (fritextsvar, enkät). 
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Fem körledare har svarat att de har börjat med digitala repetitioner, såsom Zoom, där 

körsångarna har sina mikrofoner avstängda, vilket har påverkat sättet de arbetar på. ”Jag 

har fått gissa mig fram till i vilka partier en viss stämma kan stöta på problem, eftersom 

jag inte kan höra sångarna (avstängda mikrofoner). Därför har jag valt enklare sånger med 

inte lika många stämmor som vanligt.” (fritextsvar, enkät). 

Öva på Zoom, där körsångaren hör bara mig då jag sjunger/spelar en 

annan stämma, så att körsångaren hör det som en duett. Jag hör dock 

inte dem. […] I den andra kören ska vi bara jobba med studier av helt 

ny repertoar. Finliret och samklang får vi ändå inte till förrän vi kan ses 

i verkligheten. Det är troligen meningsfullt att plugga nya noter så 

länge. 

Tre körledare nämner inspelning av musik som en ny metod de använder sig av och en 

berättar om en teoretisk fördjupningskurs.  

Sammanfattningsvis har det framkommit att mycket har förändrats i körernas 

verksamhet under pandemin, både i form av repetitionsmetoder, körledarnas 

arbetsuppgifter och den utveckling som skett. Körerna som har svarat på enkäten har 

arbetat aktivt med åtgärder för minskad smittspridning, vilket är det som har gett dem nya 

metoder för repetitionsarbete – såsom digitala repetitioner, mindre grupper och att sjunga 

med stora avstånd – och har påverkat körsångarnas och körledarnas utveckling.  

 

5.2 Repetitionsmetoder 

De repetitionsmetoder som använts av informanterna i intervjustudien presenteras här 

varje informant för sig och i kronologisk ordning.  

Informant 1: Från mars 2020 och hela våren ställde kören in sin verksamhet, med 

undantag från en digital sommaravslutning på Zoom för körmedlemmarna. I början av 

hösten mätte kören upp sin replokal och hade därefter repetitioner inomhus i en mindre 

ensemble. Informanten uppskattar att ungefär 9–15 personer deltog på dessa repetitioner, 

resten av körmedlemmarna ville av olika anledningar inte delta fysiskt. Till dem som inte 

var med på plats sändes repen live via Facebook. Körsångarna hade under dessa rep stora 

avstånd mellan varandra och kören följde de råd som kommit ut från körförbunden och 

Folkhälsomyndigheten. Alla höll sig på sina angivna platser och informanten var vaksam 

med att inte använda alltför explosiva konsonantövningar, utöver detta menar 

informanten att de kunde repetera som vanligt. När striktare restriktioner kom under 

hösten valde kören att ställa in sina repetitioner och hade i stället digitala sociala 
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aktiviteter. Informanten har dessutom samlat ihop röst- och uppsjungningsövningar och 

skickat ut till kören som ett sätt för dem att hålla i gång sina röster. Kören har inte haft 

några digitala repetitioner.  

Informant 2: Under våren repeterade båda informantens körer via Zoom. 

Repetitionerna gick till så att alla körsångare deltog hemifrån och hade sina mikrofoner 

avstängda, så att bara körledaren hördes. Repetitionerna kortades ned då informanten 

tyckte att de var väldigt energikrävande. När höstterminen började återgick de körsångare 

som ville och kunde till att ses fysiskt igen. Körerna sågs inne i kyrksalen för att kunna 

sitta med två meters avstånd och repetitionstiden kortades ned. Den mindre kören kunde 

ha en konsert i början av oktober, medan den större kören spelade in musik i stället för 

att ha en konsert då de var för många för att samlas allihop och publik. I november 

återgick körerna till att repetera på Zoom igen där de arbetade med ny repertoar. De 

använde också tiden till att ha diskussioner om körens verksamhet. Båda körerna har haft 

ett projekt då de fått en individuell sånglektion och ett utvecklingssamtal med körledaren. 

Den mindre kören hade en extern sångpedagog medan informanten själv hade 

sånglektionerna för den större kören. Sedan januari ses den större kören igen i smågrupper 

– 4–6 sångare – och repeterar dels på egen hand, dels med körledaren i ett roterande 

schema. De som inte kan eller vill vara med fysiskt repeterar fortfarande digitalt med 

samma repertoar som de som är på plats sjunger.  

Informant 3: Under vårterminen hade kören stämrepetitioner över Zoom. Körsångarna 

deltog hemifrån en stämma i taget och hade mikrofonerna avstängda. Informanten 

varierade mellan att sjunga körsångarnas egen stämma och någon av de andra stämmorna 

så att körsångarna hade något att relatera till. De sjöng då repertoar som de senare spelade 

in till en konsert i början av sommaren. Informanten spelade under denna period in en 

uppvärmning som körsångarna hade att tillgå och sjunga upp till inför sina 

stämrepetitioner. När höstterminen började sågs kören utomhus två gånger innan de på 

grund av det kalla vädret valde att ses inomhus igen. På dessa inomhusrep hade kören en 

stor lokal att tillgå och kunde därför placera ut alla sångare med två meters mellanrum. 

De körmedlemmar som valde att inte vara med fysiskt kunde ansluta digitalt då repet även 

sändes via Zoom. När smittspridningen i oktober ökade igen ställde kören in sina 

repetitioner och övergick återigen till att endast ses över Zoom, men valde nu i stället att 

ha en fördjupningskurs. Kören har haft teoriundervisning, notläsning, harmonilära, 

körhistoria med mera. Några medlemmar i kören har delat med sig av sina kunskaper – 
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till exempel har en logopedstudent hållit i en föreläsning om röstens fysionomi. Efter nyår 

har kören även haft en workshop med en sångpedagog och sedan fortsatt med teorikursen.  

Informant 4: I mars 2020 valde kören att ställa in sina repetitioner och sågs i stället på 

Skype för socialt utbyte. Senare började de även repetera via Skype och Google Meet. På 

hösten sågs kören igen en gång, då halva kören deltog fysiskt och halva kören digitalt, 

men valde sedan att återgå till helt digitala repetitioner igen. På de digitala repen sjunger 

kören enklare sånger, fyrstämmigt eller unisont, och informanten undervisar även i 

sångteknik, musikteori och notläsning. Under dessa gruppmoment är körsångarnas 

mikrofoner avstängda och informanten förevisar och undervisar, men körsångarna kan 

även önska individuella lektioner med sin körledare. Under de individuella stunderna 

coachar informanten respektive körsångare individuellt och då kan koristen ha sin 

mikrofon påslagen.  

 

5.3 Utmaningar 

En generell utmaning för körarbetet har varit den akustiska svårigheten att sjunga 

utomhus och att sjunga med stora avstånd mellan sångarna. Detta har inneburit att korister 

och körledare inte har hört varandra på samma sätt som de är vana vid.  

En annan följd av att hålla avstånd har varit att körsångarna och körledarna under 

fysiska rep inte har kunnat röra på sig, vilket framför allt Informant 3 har lyft fram som 

en begränsning, då hen vanligtvis arbetar mycket med att variera uppställningar och röra 

sig i rummet tillsammans med sina körsångare.  

Att repetera digitalt när körsångarna har haft sina mikrofoner avstängda och inte kan 

sjunga tillsammans har inneburit att det inte går att finputsa på repertoaren eller arbeta 

med körens samsjungning. Det som har fungerat i detta sammanhang gällande repertoar 

har helt enkelt varit att lära körsångarna ny repertoar och fokusera på stäminlärning.  

 

5.3.1 Körledarnas utmaningar 

En utmaning som dykt upp för körledarna själva är att behöva vara konstant föränderlig 

– både i planeringsarbetet och under repetitionerna. Det har varit svårt att förutse vad som 

kommer gå att genomföra och inte i form av projekt och repetitioner på grund av att 

situationen i samhället hela tiden förändrats, vilket har inneburit att informanterna behövt 
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tänka om snabbt, ställa sig in på alla möjliga scenarion och vara flexibla i planeringen 

och i repetitionsarbetet. ”Alltså, den stora utmaningen är ju att försöka hela tiden tänka 

igenom alla möjliga scenarion som kan uppstå, både praktiskt och musikalisk, 

individuellt, enskilt, så att man är så preppad som man kan på alla tänkbara varianter.” 

(Informant 2) 

Det har också varit en utmaning för körledarnas motivation att ständigt behöva ställa 

in, ställa om och planera utifrån förutsättningar som de inte vet hur länge de kommer att 

gälla. Informant 4 nämner att det även varit en utmaning att behöva förmedla till kören 

att projekt ställs in: ”Det var det som var det svåraste i somras och höstas tycker jag. Att 

man planerar grejer och hoppas och sen blir det inställt och då måste man förmedla det 

här till kören igen”.  

När körerna endast har setts digitalt har mängden respons körledarna får från sina 

korister minskat drastiskt. Både kommunikation kring det praktiska i körverksamheten 

och möjlighet att läsa av koristernas musikaliska respons har försvårats av de digitala 

repetitionerna. När körledarna inte hör sina sångare blir det inte längre möjligt att läsa av 

situationen och hur väl koristerna klarar av sina stämmor och sångtekniska utmaningar, 

utan körledarna har fått förlita sig på sina egna kvalificerade gissningar och de frågor de 

fått från koristerna. Informant 3: 

Det klart att de har unmuteat och sagt ”kan du ta det här partiet igen och 

hur går den där slingan egentligen”, men […] det blir liksom ett hack i, 

eftersom ett viktigt led av respons hela tiden uteblir, så är det svårt.  

Informant 2 har även betonat att de digitala rep som innebär att hen som körledare inte 

hör koristerna kostar mer energi än ett fysiskt rep, då all den respons och energi som 

körsångarna under ett fysiskt rep kan ge försvinner:  

Men den stora utmaningen där har ju varit att orka, för mängden energi 

som går åt när man ska leda ett digitalt rep jämfört med att leda ett IRL-

rep är ju, alltså det går inte att jämföra. Därför att allt är bara ut. Allt är 

bara ut, du får liksom inget, väldigt, väldigt lite tillbaks. 

 

5.3.2 Körsångarnas utmaningar  

Den utmaning för körsångarna som framkommit mest är att den individuella körsångarens 

ansvar har blivit större. När körsångarna under fysiska repetitioner har behövt hålla 

avstånd till varandra har de uttryckt att de inte hör varandra så bra som de är vana vid, 

vilket har lett till en utmaning för många. Informant 3 pratar om hur denna utmaning tagit 

sig uttryck hos körsångarna:  
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Ja det är väl att man sitter längre ifrån varandra och inte hör helt enkelt, 

liksom man hör sig själv mycket tydligare. Man känner ju det att de som 

är väldigt säkra, ja men de kan ta för sig sådär, medan andra kanske 

blev ännu tystare än vad de annars skulle ha varit. 

När körsångarna i stället har behövt sitta hemma under digitala rep har de plötsligt bara 

körledaren och sig själva att förhålla sig till, vilket leder till en större utmaning för många. 

Informant 4 uttrycker detta som att körsångarna behöver lita mer på sig själva:  

För när kören är tillsammans, eller alltså oavsett vilken kör man sjunger 

i så lyssnar man ju alltid på de andra. Om jag blir osäker så kan jag 

lyssna lite på grannen för att veta om jag är rätt. Men här då när alla 

sitter och sjunger på sin egen kammare och då också ska spela in sin 

stämma då måste jag ju verkligen lita på mig själv. Lita på att jag kan 

det här, lita på att jag sjunger rätt. Nu kan jag inte längre lyssna på Pelle 

som sitter bredvid utan jag måste lyssna på mig själv och lita på det. Jag 

tror att det är den största utmaningen.  

I den kör som har börjat repetera i smågrupper har även här utmaningen med det 

individuella ansvaret blivit tydligt, då koristerna behövt hålla sin egen stämma. Informant 

2 menar att framför allt körens sopraner och altar vanligtvis är bortskämda med att vara 

många i varje stämma och att fler har tyckt att det varit otäckt att sjunga i smågrupper.  

Ytterligare en utmaning för körsångarna har varit att hålla i gång rösten. När 

repetitioner ställs in, kortas ned, hålls digitalt eller fylls med annat innehåll än sång 

innebär det förkortad sångtid för körmedlemmarna. Flera av informanterna säger att de 

har lagt märke till en sämre sångkondition hos sina körsångare.  

Att delta på digitala rep har också inneburit flera praktiska utmaningar för körsångarna 

– allt ifrån att lära sig hur det digitala fungerar till att våga sjunga ut hemma med 

hushållsmedlemmar och grannar i närheten som kan höra. Det har också funnits en digital 

trötthet hos körmedlemmarna då mångas vardag till stor del tillbringas framför en dator. 

Den digitala tröttheten har inneburit att många körsångare inte har orkat delta på repen 

fullt ut.  

 

5.4 Utveckling  

Sedan har det nog gett kören en sådan där tanke att "vi ska minsann inte 

ge upp". De är väldigt beslutsamma. Visst, det var de ju innan också 

men jag tror att det är på ett annat sätt nu. Att klara sig igenom en kris, 

som det ju är för många körer. – Informant 4.  

En generell utveckling hos både körsångare och körledare är att de har omvärderat vad 

som är viktigt i tillvaron. Informant 2 funderar över att detta kan påverka folks 
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prioriteringar i framtiden – att vissa kanske kommer ha en större motivation till 

deltagande i kören, medan andra kanske börjar värdesätta andra saker i vardagen.  

 

5.4.1 Körledarnas utveckling 

Informanterna har under pandemin känt att de utmaningar de har fått gällande sitt 

körledararbete har gett dem nya kunskaper i körmetodik, nya ingångar till hur de lägger 

upp sitt arbete och en större påhittighet. Informanterna benämner detta på olika sätt, 

beroende på vad de har arbetat med och hur de har arbetat. Till exempel säger Informant 

1, vars kör under hösten har slutat repetera och i stället har sociala aktiviteter, att hen har 

insett vikten i den sociala gemenskapen till större grad under pandemin och att hen har 

flyttat sitt fokus från att fundera över sitt eget arbete till vad som faktiskt är viktigt och 

betyder något för körsångarna. Informant 3 har i körens fördjupningskurs fått utveckla 

sin pedagogiska färdighet i musiklära och börjat reflektera mer aktivt över sitt eget 

körledarskap:  

Jag menar, det är klart att när man lägger ner instudering av repertoar, 

då blir det inte att själv sitta och studera in och titta igenom ”hur ska vi 

repa på de här partierna i de här styckena”, utan […] det har ju blivit 

mer förberedelser och teoriexempel, att leta musikhistoriagrejer och 

fundera över ”hur är det jag dirigerar” och ”varför leder jag kör på det 

här sättet”. […] I stället för att liksom fördjupa mig i repertoar och hur 

ska jag lära ut den repertoaren så har jag liksom fått en slags möjlighet 

till […] reflektion över mitt eget körledarskap.  

Informant 4 har till följd av den uteblivna responsen från körsångarna under digitala 

repetitioner utvecklat sin förmåga att lägga upp en tydligare metodisk plan för 

repetitionerna samt fått större tillit till sin egen kompetens:  

Informant 4: Just när man leder någonting så vill man gärna ha respons 

från de man leder, alltså i en viss övning eller i någon låt eller så där, 

men när inte riktigt den responsen kommer, för ja, vi är ju inte 

tillsammans. Så där har jag nog blivit duktigare på att kanske tänka förbi 

det. Inte tänka, alltså inte nedvärdera arbetet så mycket om det inte 

kommer någon reaktion.  

Siri: Och lita lite mer på dig själv? 

Informant 4: Ja, precis. Det skulle jag nog säga. 

Informant 2 menar att hen inte egentligen har hittat nya metoder för instudering, men har 

ändå utvecklats av de pedagogiska utmaningar som uppstått under året. Ett exempel hen 

tar är att behöva gå utanför sin egen bekvämlighetszon genom att spela in sig själv 

görandes uppsjungningsfilmer till körsångarna.  
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Informant 3 nämner även att hen har lärt känna sin kör och sina körsångare bättre, dels 

personligt, dels vilken kompetens som finns hos körmedlemmarna som de kan dela med 

sig av till varandra.  

 

5.4.2 Körsångarnas utveckling 

Alla informanter pratar snarare om en individuell utveckling hos körsångarna än om en 

utveckling som grupp. Eftersom mycket ansvar har lagts över på individerna har det också 

stärkt dem. Ett tydligt exempel som nämns är att körsångarna har blivit tryggare i sig 

själva som sångare. Informant 1 berättar om att körsångarna som först blev osäkra och 

otrygga i den glesa placeringen i replokalen tog sig an och utvecklades av denna utmaning 

och blev bättre på att dels sjunga på själva, dels att lyssna på andra:  

I och med att de satt så glest utspritt så var det en osäkerhet i början. Att 

folk tyckte att det var svårt. Men det är även en av de stora styrkorna 

sedan också tycker jag, att de blev väldigt mycket mer självständiga 

efter ett tag. Och jag tycker också att flera sångare har lyft sig under 

hösten när de satt så pass utspritt. De sjöng bättre och lyssnade bättre 

på varandra och sjöng bättre när de inte satt så tryggt och packat.  

Körsångarna som utmanades i att sjunga i mindre grupper och därmed hålla sin egen 

stämma utvecklades även de av detta nya, större, ansvar på individen. Informant 2 berättar 

att hen har sett en utveckling hos sina körsångare redan i ett tidigt stadie av detta sätt att 

repetera på:  

Det finns en större frimodighet redan nu och en större insikt i att om 

inte jag sjunger så sjunger ingen. Några har det i sig redan från början, 

där liksom sitter det inte fast någonstans. Men också att det märker jag 

på några som börjar få kalibrera sig själva i att "Oj då, det räckte inte 

att jag sjöng så här starkt utan jag måste sjunga så här starkt för att jag 

ska funka i gruppen". Där tycker jag att jag märker skillnad men det är 

som sagt bara i början det här fortfarande. 

De informanter som har lagt ned repetitionstiden på annat än traditionell körsång har 

märkt en utveckling hos körsångarna även i detta. Informant 4, som använt tiden mer till 

att undervisa i sångteknik, har lagt märke till i de inspelningar av sig själva som 

körsångarna skickar in att de har utvecklat sin sångfärdighet. Informanten lägger märke 

till saker som att körsångarna är mer stabila och vågar sjunga ut mer. Även i de 

individuella sångcoachningsstunderna har informanten märkt en utveckling i sångteknik 

hos flera körsångare. Informant 3, som lagt ner mycket tid på fördjupningskursen i bland 

annat musikteori, har märkt att kunskaperna i musikteori, notläsning, harmonilära, 

arrangering och dirigering har höjts hos de körsångare som deltagit i kursen och att detta 
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i sig höjer körens nivå: ”De som väl har varit med på det har ju uttryckt att de tycker att 

det är väldigt värdefullt. Man känner att körens kompetens har höjts.” 

 

5.5 Körlivet efter pandemin 

I denna avdelning beskrivs hur informanterna vill arbeta med sin körverksamhet när 

pandemin är över. I första avsnittet beskrivs de metoder, fokusområden och tankesätt som 

informanterna vill fortsätta med efter pandemin, samt vad de vill lämna bakom sig och 

inte fortsätta med. I andra avsnittet citeras informanternas svar på frågan ”Vad är det 

första du vill göra med din kör/dina körer när pandemin är över?”. 

 

5.5.1 Vad informanterna vill fortsätta med och inte 

”I övrigt så kan jag tycka att Zoom-rep är bedrövligt tråkigt och inte någonting som jag 

kommer att längta efter någonsin mer i mitt liv.” – Informant 2 

När det gäller körrepetitioner som hålls helt digitalt, alltså att alla som deltar på repet 

är på olika ställen och ansluter med varsin dator/telefon via till exempel Zoom, är alla 

informanter överens – det är inget de vill fortsätta med om det inte är absolut nödvändigt. 

Fler av informanterna nämner däremot det digitala som ett hjälpmedel som kan vara 

praktiskt i framtiden – att möten kan hållas digitalt eller att digitala rep kan användas som 

komplement. Till exempel kan körsångare som är sjuka eller bortresta få möjlighet att 

delta i körrepetitionen ändå genom att repetitionen sänds via digitala hjälpmedel. Att spela 

in repetitioner så att körsångare som missar repet eller vill ha något att öva till hemma 

mellan repetitionstillfällena kan också vara en fördel, menar Informant 2, som tidigare 

har använt sig av att någon i varje stämma som är närvarande på repet tar anteckningar åt 

de som inte är där. I övrigt är informanterna överens om att fysisk närvaro i samma rum 

är både det som de och kören mår bäst av och det som för arbetet framåt mest effektivt. 

Informant 1, som inte har haft digitala repetitioner alls, ser sig bara använda detta om det 

har ett tydligt syfte: ”Men personligen känner jag att jag skulle verkligen ha ett syfte med 

det då. Sådär, nu har vi en konsert om en månad och det skulle vara jättebra om vi kan 

repa på något vis. Vi tar ett digitalt rep.” 

Något informanterna vill ta med sig från den här perioden är de arbetssätt de har använt 

som har utvecklat körsångarna individuellt. De som har arbetat med fysiska repetitioner 

där körsångarna fått stå med större avstånd tar upp detta som något de vill fortsätta med, 
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då det har utvecklat sångarnas individuella ansvar och lyssningsförmåga. Informant 2 har 

upplevt de stora avstånden som något krävande men positivt. Körsångarna har fått bära 

sin egen röst, men rösterna har också fått större plats, vilket är att föredra för sångare med 

lite större röster. På senare tid har Informant 2’s körsångare haft fyra meters avstånd 

mellan sig, vilket informanten menar är lite väl stort för att det ska gynna den musikaliska 

utvecklingen. Informant 1, vars körsångare i början uttryckte en osäkerhet kring att stå 

med stora avstånd men som med tiden blev allt säkrare i sig själva säger:  

En något glesare placering än innan pandemin kommer man nog att 

vilja ha. Tror jag. Just för att skärpa individen lite och skärpa 

intonationen. Så det tror jag att jag kommer att ha kvar i åtanke i alla 

fall, kanske inte alltid men det kan vara bra. 

De informanter som har tagit sig tid att träffa sina körsångare individuellt och arbeta på 

det sättet har även lyft detta som något positivt att fortsätta med, om än tidskrävande.  

Att utveckla körsångarnas kompetens inom sångteknik och teori har också 

framkommit som något de informanter som arbetat med det vill fortsätta att ta sig tid. 

Informant 3 vill framför allt ge de körmedlemmar som inte har så mycket erfarenhet att 

notläsning och musikteori sedan tidigare möjlighet att höja sin kompetens.  

Att ta in extern kompetens, eller lyfta den kompetens som redan finns i kören, är något 

som med fördel kan fortsätta ske även efter pandemin. Informant 3 menar att annan 

kompetens än körledaren ger variation och fler vinklar i körarbetet, vilket är utvecklande 

både för körsångarna och körledaren själv. Informant 2 pratar om att lyfta kompetens 

inom kören i form av att låta dem ta ansvar för repetitioner: 

Sedan tänker jag också på det här bemyndigandet av den kompetenta 

koristen så att säga. Nu får ju mina sångare jobba halva tiden på egen 

hand. Och det är ju jättesvårt för många. Några få kan ta sig fram på 

piano, i någon grupp så kanske det bara finns någon som kan ta ton. 

Men att bemyndiga dem att ändå, ja men okej, du har ändå 40 minuter 

och ni ska ändå försöka göra något kreativt av det, så kan ju alla det när 

de väl är tvungen att göra det och jag tror att de växer som individer i 

det. Så det vill jag också bygga vidare på. 

Informant 4, vars kör har lagt ner mycket tid på inspelningar, tar upp detta som något hen 

gärna fortsätter med – dels för att det är bra PR för kören, dels för att körsångarna får en 

”boost” av att ha åstadkommit något bra tillsammans.  

I övrigt saknar informanterna att träffa sina körer på riktigt och att ha konstnärliga mål 

att arbeta mot i form av konserter. Informant 4 berättar om en inspelning som hen gjorde 

tillsammans med tre körsångare genom att ses fysiskt och sjunga tillsammans ”alltså man 

blir lite som en kalv på grönbete. Nej men att det faktiskt, att det faktiskt fanns något 
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riktigt som bara existerar i det här rummet.”. Informant 2 saknar både att få ha 

konstnärliga mål och att få känna sambandet mellan körsångare och dirigent som bara 

kan uppstå när de är i samma fysiska rum:  

Att inte ha några mål är ju på sikt dränerande. Än så länge så går det 

bra men att inte veta när man ska få framföra någonting för en publik 

är ju jättetufft. Det längtar jag verkligen efter, det och att få uppleva det 

här liksom spraket, det här som uppstår mellan en kör och en dirigent 

och mellan körsångarna, som ju inte finns alls på samma sätt just nu. 

Det kan jag längta mig fördärvad efter. 

 

5.5.2 Det första körledarna vill göra när pandemin är över 

Den sista fråga som ställdes till varje informant var ”Vad är det första du vill göra med 

din kör/dina körer när pandemin är över?”. Alla informanter pratade om att få ses allihop 

samtidigt fysiskt igen, antingen i form av repetitioner eller social tillställning. 

Informanterna vill komma nära sina körsångare igen och passa på att få göra det de har 

saknat under pandemin – allt ifrån fika tillsammans till att göra sångövningar och åka på 

körinternat. 

Informant 1: Långbord, fika, sånghäfte känns som en bra grej. Jag tror 

att man, eller jag saknar nog närheten snarare än konsertverksamheten. 

Så att få träffa alla och sitta och prata och kunna vara närmare varandra. 

Det saknar jag mest. 

 

Informant 2: Alltså det som jag längtar mest efter det är att få ha en 

riktigt snidig rephelg eller internat eller någonting, med mycket rep och 

kalas och liksom komma nära varandra och ta på varandra, ha en bra 

konsert, ett bra projekt att jobba för. […] liksom att komma igång med 

det där och att få känna att det här kommer bli av. Det kommer bli av, 

vi kommer att göra det här. Det ser jag fram emot. 

 

Informant 3: Ja, men alltså åh. […] Då ska vi ju träffas och så ska vi 

sjunga. […] Fylla hela rummet med sång och stå väldigt nära varandra. 

Göra sådana här övningar där en står i mitten, du vet när man står i 

cirkel och sjunger runt, när man hör musik från många olika håll, det är 

så otroligt starkt. […] Vi är så många så det tar sin lilla tid, men att man 

får stå där och höra hela kören ganska nära på en och samma gång. Det 

skulle jag vilja göra. 

 

Informant 4: […] vi skulle kunna ställa oss i en ring, sjunga ackord och, 

vad ska man säga, vara i den här miljön. Och känna att man har en del 

i stora. Det låter väldigt filosofiskt men just en sådan klangövning tror 

jag. Det är nog det första jag vill göra. Sedan, nej men kunna ha 

föreställning på riktigt, konserter... […] Men jag tror att bara njuta av 



36 

 

att sjunga tillsammans. […] Sedan tror jag att vi måste få ge varandra 

en gruppkram. Det, det vill jag också göra. 

 

5.6 Körens mål och fokus 

Jag tänker att den största skillnaden har varit nog för mig att jag har fått 

omvärdera helt varför vi repeterar, alltså vi har ju inga konserter i 

pipeline. […] Så det där att man ska repetera för att framföra någonting 

det är ju helt borta och då får man hitta nya fokusområden - varför gör 

jag det här? Om inte jag kan motivera mig själv till varför jag gör det 

då kommer jag aldrig kunna motivera någon annan. – Informant 2 

Informanterna berättar i sina intervjuer om vikten av att ha målsättningar för kören, och 

flera påtalar att de har ändrat fokus i körarbetet och behövt omvärderat syftet med varför 

de har körverksamhet. Informant 2 fokuserar just nu på att hålla i gång alla körmedlemmar 

i verksamheten, få dem att använda sina sångröster och utveckla dem individuellt. Detta 

görs alltså genom repetitioner i roterande smågrupper, där alla är aktiva och större ansvar 

läggs på de enskilda sångarna.  

Informant 1 har under tiden kören repeterade men inte hade några konserter att sikta 

mot tagit sig tid att vara med noggrann och lägga repetitionstid på sådant som det 

vanligtvis inte finns tid till – såsom att djupdyka i tonbildning och röstteknik. Informanten 

har också insett vikten av det sociala sammanhanget för körsångarna och valde därför att 

när det inte fanns ett musikaliskt mål att arbeta mot i stället lägga verksamhetens fokus 

på den sociala gemenskapen – något som för många av körsångarna också har blivit 

viktigare under pandemin då människor är mer isolerade än vanligt. ”Sjunga var för sig 

hemma då får man inte det här... Det är inte det som de här körsångarna är ute efter utan 

för dem är det då viktigare att få ses och prata och ha det sociala än att få sitta hemma och 

öva på sin stämma själv.” 

Informant 4 har med sin kör skapat musikaliska mål att arbeta mot under hela perioden 

genom de inspelningar körsångarna har spelat in. Informanten berättar att körsångarna 

har sagt att de uppskattar att verksamheten har varit i gång hela tiden, att de har haft 

konkreta mål med deadlines att arbeta mot och att det har varit extra viktigt med sådana 

målsättningar och projekt i en så osäker tid som det har varit. Kören har också fått mer 

tid att lägga på sångteknik, teori och enskilda stunder – vilket inte har gjorts i alls samma 

utsträckning innan pandemin.  

Informant 3 har märkt en tydlig motivationssänkning hos körsångarna när den tydliga 

målsättningen med konserter eller liknande har försvunnit och spekulerar i att det är 
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många som har slutat vara aktiva i kören på grund av detta. Körens nuvarande mål och 

syfte med fördjupningskursen har varit att höja kompetensen hos körsångarna och sänka 

trösklarna för körsångarna att ta på sig roller såsom vicedirigent och stämfiskal. Detta mål 

har varit uppskattat av många, men att det är för abstrakt för många och att flera snarare 

är ute efter det sociala utbytet: ”Det är väl en del som har känt att jag åker mest på kören 

för att få sjunga och hänga med mina kompisar och det har man inte kunnat göra och då 

har det liksom, då tappar man ju.”. 

Informant 2 har inte märkt av samma motivationssänkning som Informant 3, och 

påpekar också att även körsångarna har omvärderat, eller kanske nyvärderat, syftet med 

att sjunga i kör:  

Jag hade trott att det skulle bli en större utmaning att motivera dem nu 

när liksom konsert efter konsert har ställts in. […] nu känns det som att 

nu har alla kokat ner till ”men det är ändå sjunga jag vill”. Och en insikt 

i att ingen kan veta när saker och ting blir av. Det känns som att det är 

ingen som förväntar sig mer och det hade jag nog trott att de skulle göra. 

Men det är väldigt skönt för man känner att man måste inte motivera 

dem. De är väldigt motiverade att komma upp och sjunga bara för att få 

sjunga. 

 

5.7 Övrigt resultat 

Följande resultat är sådant som framkommit i studien som jag betraktar som intressant 

och viktigt, men inte kommer att gå in i detalj på eller fortsätta diskutera. Resultatet berör 

körens sociala liv och körledaryrkets utveckling.  

Alla informanter har nämnt den sociala aspekten i körverksamheten som något viktigt 

för både dem och körsångarna, och att det sociala livet har blivit lidande på grund av 

pandemin. Alla körer har lagt ned tid på att hitta nya sätt att umgås på och kämpat för att 

hålla i gång det sociala utbytet som de vanligtvis har väldigt naturligt. Den sociala 

aspekten är något som jag inte har djupdykt i under intervjuerna eller enkäten och därför 

kommer jag inte att diskutera den vidare. Det faktum att alla intervjuinformanter och 

många respondenter i enkäten har tagit upp detta ändå visar på att det är ett viktigt ämne 

som med fördel kan och bör undersökas vidare i andra studier.  

Informanterna berättar att deras körer har minskat i medlemsantal. De spekulerar själva 

i vad detta kan bero på – till exempel att vissa inte är bekväma med att delta i fysiska 

och/eller digitala repetitioner, att det finns en digital trötthet eller att folk har börjat 

omvärdera vad de spenderar sin tid med.  
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Flera informanter har lyft att de upplevt en stor påhittighet och generositet i 

körledarnätverket, som i sin tur driver utvecklingen av yrket framåt. Informant 3 lyfter 

fram Facebookgruppen ”Körledare” där det under hela pandemin har nätverkats på ett 

större sätt än det gjorts innan pandemin. Informant 3 menar att genom att hen har haft 

mer kontakt med andra körledare har också hens egen körledaridentitet blivit starkare.   
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6. Resultatdiskussion 

I följande kapitel diskuteras litteratur och studiens resultat, både från enkät och intervju. 

Först diskuteras de metoder för repetitionsarbete som har använts, sedan vilken 

utveckling som skett, hur körernas mål och syfte har påverkats och hur körlivet efter 

pandemin kan komma att se ut. Sist presenteras några aspekter som är intressanta för 

vidare forskning.  

 

6.1 Metoder för repetitionsarbete  

I denna del kommer de metoder som använts för repetitionsarbete under pandemin 

diskuteras. De mest förekommande metoderna som använts är digitala rep, att sjunga med 

stora avstånd och att sjunga i mindre grupper. Därefter kommer även metoder som syftar 

till en individuell kompetensutveckling diskuteras – såsom teori- och sångundervisning. 

Avslutningsvis tas det upp ett par generella utmaningar kopplade till nya metoder som 

körledare har haft. I avsnittet om digitala repetitioner har jag myntat ett begrepp – 

semidigitala repetitioner – som beskriver repetitionssättet när en del av kören är på samma 

fysiska plats och resten av kören deltar via ett digitalt kommunikationsmedel. Detta är för 

att skilja på detta sätt att repetera och helt digitala repetitioner.  

 

6.1.1 Digitala repetitioner 

Digitala repetitioner har använts i två olika former – antingen att hela kören deltar på 

repetitionen via en digital plattform – såsom Zoom, Skype och Google meet – eller en 

slags semidigital lösning då en del av kören repeterar i samma fysiska rum och via ett 

digitalt kommunikationsmedel sänder detta till resterande medlemmar som kan följa 

repetitionen från dator, telefon eller surfplatta. Båda dessa varianter – den helt digitala 

och den semidigitala – fungerar endast om körmedlemmarna som är digitalt anslutna har 

sina mikrofoner avstängda när de sjunger, eftersom fördröjning av ljudet gör att det inte 

går att sjunga tillsammans. Det framkommer både av intervjuer och enkätsvar att det 

digitala sättet att repetera för med sig stora svårigheter i många delar av repetitionsarbetet, 

såsom att öva på intonation, samsjungning och frasering. Dessa svårigheter kommer sig 

rimligtvis av att körsångarna inte hör varandra, och att körledaren inte hör sina körsångare 

och därför inte kan ge dem respons på vad de gör. Fler av körledarna har på grund av den 
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bristande interaktionen i helt digitala repetitioner valt att i stället använda dessa tillfällen 

till att lära in ny repertoar, ha teoriundervisning eller diskutera och förevisa sångteknik. 

De svårigheter som tas upp kopplade till helt digitala repetitioner är desamma som nämns 

av körledarna i Martinec (2020), vilket tyder på att det är något som många körledare är 

överens om. Att använda helt digitala repetitioner som ett sätt att hålla en social kontakt 

vid liv och få körverksamheten att fortgå under en period när ingen annan 

repetitionsmetod är möjlig fungerar till viss del, men det framgår både i Martinec (2020) 

och av körledarna i denna studie att det inte är något att föredra om andra alternativ är 

möjliga. Flera av de aspekter som i Theorell et al. (2020) rankats högt i avseende vad 

körsångare saknar mest går att koppla till vad som går förlorat under digitala repetitioner 

– möjlighet att uppleva flow, estetiska upplevelser och socialt utbyte.  

De fördelar som framkommit i intervjuerna och Martinec (2020) gällande digitala 

repetitioner är att det kan gynna en individuell utveckling i och med att körsångarna är 

helt utelämnade till sin egen kompetens och inte har någon annan i kören att luta sig mot. 

Det kollektiva sättet att hjälpas åt i en kör försvinner, vilket utmanar körsångarna mycket 

gällande att kunna sin egen stämma och felsöka sig själv. Att ha semidigitala repetitioner 

kan också ha en fördel genom att körsångare kan delta trots sjukdom eller att de befinner 

sig på en annan geografisk plats, samt att det kan vara ett sätt att dokumentera och spela 

in repetitioner så att körsångare kan återvända till repetitionen vid ett senare tillfälle och 

ha något att öva till.  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att helt digitala repetitioner fungerar som ett 

sätt att lära in ny repertoar, arbeta med musikteori och gå igenom vissa sångtekniska 

moment, men i och med att det inte går att sjunga tillsammans har detta repetitionsmedel 

stora brister gällande musikutövande tillsammans med andra människor. Att körsångare 

behöver sjunga på egen hand och att körledare inte får respons från sina körsångare gör 

att flera moment i körrepetitionen är omöjliga att genomföra. Digitala repetitioner kan ses 

som en plåsterlösning (Martinec, 2020) på problemet att inte kunna ses och repetera, men 

är inte något att föredra om andra alternativ är möjliga i stället. Semidigitala repetitioner 

fungerar bättre än helt digitala repetitioner just eftersom sammusicerande är möjligt när 

en del av kören är på samma fysiska plats.  
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6.1.2 Sjunga med stora avstånd 

Att repetera när körsångarna står med stort fysiskt avstånd till varandra för med sig 

akustiska svårigheter gällande att höra varandra. Informanterna i studien har nämnt 

avstånd mellan två och sju meter mellan körsångarna. Det framkommer i litteraturen att i 

vilken typ av lokal en kör sjunger och hur sångarna är placerade påverkar körsångarnas 

uppfattning av ljud och hur kören låter (Bygdéus, 2015; Caplin, 2000; Nix et al., 2020; 

Sundberg, 2001). Att stå utspritt påverkar Ternströms själv-andra-förhållande (Nix et al, 

2020; Sundberg, 2001) på ett sådant sätt att körsångarna hör sig själva mer och de andra 

mindre än de är vana vid, vilket kan kopplas till de svårigheter informanternas körsångare 

har upplevt vid fysisk distansering. Informant 1’s körsångare har kommenterat att de har 

svårt att sjunga när de inte hör varandra och Informant 3 menar att de körsångare som 

vanligtvis sjunger svagt sjunger ännu svagare vid fysisk distansering – något som kan 

jämföras med omvänd ljudstyrkegalopp i Caplin (2000).  

Den akustiska svårighet som fysisk distansering ger har samtidigt visat sig vara något 

som kan vara positivt, framför allt för körsångarnas individuella utveckling. De fördelar 

som Caplin (2000) tar upp med en tätplacerad blandad köruppställning – att den enskilda 

koristen får ett större ansvar för sin egen insats och måste lita mer på sig själva, att 

lyssnandet blir vertikalt och att klangen och dynamiken i kören har potential att bli större 

– kan mycket väl finnas även vid en uppställning med fysiskt avstånd. Eftersom 

körsångarna i en utspridd uppställning hör sig själva bättre är det rimligt att anta att de 

behöver ta ett större ansvar för sin egen prestation och lita mer på sig själva, likaså att det 

finns en större möjlighet för dem att sjunga på med större klang och dynamik när de inte 

”drunknar” i ljudet av de andra körsångarna omkring dem. Däremot finns det en risk att 

lyssnandet blir sämre – i en blandad uppställning står fortfarande körsångarna så pass 

nära varandra att de med enkelhet kan uppfatta ljudet från de andra körsångarna, medan 

de i en utspridd uppställning inte får lika mycket ljud från de andra i rummet. Trots detta 

har flera informanter upplevt att deras körsångare har blivit bättre på att lyssna på 

varandra i den utspridda uppställningen – kanske har sångarna behövt lägga mer fokus på 

att ta in det som händer i ljudbilden omkring dem och därmed blivit mer medvetna i sitt 

sätt att lyssna.  

Något som vore intressant att fortsätta utforska i den utspridda uppställningen är om 

resultatet av lyssnande och krav på eget ansvar blir olika beroende på om kören står 

blandat eller i stämordning. Troligen finns det olika fördelar med de olika sätten att sprida 
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ut sångarna på, men att ställa dem med alltför stora avstånd kommer till slut att resultera 

i att de inte hör varandra alls. Det går förmodligen att dra nytta av olika sätt ställa upp 

kören och sprida ut sångarna i olika delar av instuderingsperioden, men något som studien 

har visat är att körledare inte behöver vara rädda för att sprida ut sina körsångare redan 

tidigt i instuderingsprocessen, så länge körsångarna får vänja sig vid detta sätt att repetera 

på kommer det troligen föra med sig en individuell utveckling i form av eget ansvar för 

sin stämma, röstkapacitet och lyssningsförmåga.  

 

6.1.3 Repetera i mindre grupper 

Att sjunga i mindre grupper än vanligt – till exempel kvartetter eller dubbelkvartetter – är 

också något som har fått körsångarna att ta större eget ansvar. Flera körer i studien har 

använt mindre grupper som en åtgärd för minskad smittspridning och kombinerat detta 

med digitala repepetitioner – semidigitala repetitioner. Andra har delat in kören i flera 

grupper och gjort ett slags roterande schema för detta. Informant 2, som har haft ett 

roterande schema med mindre grupper, har märkt av att detta ger ett större ansvar på den 

enskilda koristen som mer eller mindre behöver hålla en egen stämma. Detta ansvar för 

en hel stämma skulle kunna leda till en större utveckling för enskilda körsångare, vilket i 

sin tur gynnar kören som grupp. Caplins (2000) idéer om att ansvar i kören gynnar 

utveckling och trygghet och att individuell utveckling gynnar det kollektiva arbetet går 

väl ihop med att repetera i mindre grupper. Körsångare som får ta ansvar för en egen 

stämma växer troligen i sin uppgift och kan på sikt ta ett större ansvar även i den stora 

körgruppen, vilket ger hela kören ett utvecklingslyft. 

 

6.1.4 Metoder för individuell kompetensutveckling 

Metoder för individuell kompetensutveckling som har använts har varit undervisning i 

musikteori, notläsning, gehör, dirigering och sångteknik. Några körer har passat på att 

lägga mer tid på sådan undervisning, när sång och körsång inte har gått att arbeta med i 

samma utsträckning. Kompetensutveckling i form av musikteoriundervisning och 

sångteknik har nämnts som arbetssätt under pandemin i både enkät och intervjuer, och 

några har nämnt det som utvecklande för körens arbete. Att arbeta med sådant som höjer 

individers musikaliska kompetens höjer rimligtvis körens nivå gällande utövande av 

musik i längden, men det är inte säkert att det går att se ett sådant resultat just nu när 
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körerna inte kan översätta teoretisk kompetens i praktiken. Dahl (2003) nämner både 

notläsningsövningar och att ta tid för enskild sångundervisning som sätt att uppnå högre 

kvalitet i kören, och Cottrell (2017) menar att arbete med sångteknik för körsångarna är 

nödvändigt för att kunna arbeta med musikalisk utveckling i kören. Många körer och 

körledare arbetar med detta under vanliga omständigheter också, men det är tydligt att 

fler har tagit mer tid för sådan kompetensutveckling under pandemin. Det 

utvecklingsprojekt som Informant 2 har haft med individuella sånglektioner och 

utvecklingssamtal med alla körsångare är exempel på detta – plötsligt fanns det tid till det 

som annars inte hade hunnits med. Sådan här kompetensutveckling kan jämföras med det 

som Dahl (2003) tar upp för att arbeta med att skapa en trygghet hos körsångarna, vilket 

i sin tur ger en ökad kvalité i körarbetet. Caplins (2000) tankar om att ge korister ansvar 

för körens arbete för att öka trygghet och utveckling kan jämföras med Informant 3’s 

arbete med att utnyttja körsångarnas befintliga kompetenser, såsom att körsångare har fått 

hålla seminarier i logopedi och musikhistoria för varandra. Att ge körsångare ansvar och 

att arbeta med deras individuella kompetensutveckling kommer på sikt höja körens 

kvalitet, men det gäller att arbetet sker kontinuerligt och kan kopplas till det praktiska 

körarbetet. Baserat på enkätresultatet verkar inte många körer ha arbetat med dessa 

metoder för individuell kompetensutveckling, men i intervjuerna har det ändå 

framkommit från flera informanter att det har varit något positivt.  

 

6.1.5 Körledarnas utmaningar i nya metoder 

De nya repetitionsmetoderna har fört med sig nya utmaningar till informanterna. Många 

körledare i enkäten har angett att de har haft en högre arbetsbelastning än vanligt under 

pandemin, vilket till stor del beror på att de har behövt planera om, tänka nytt och att de 

har ställts inför helt nya utmaningar. Informant 2 nämner att både hen själv och flera 

kollegor har känt av att helt digitala repetitioner tar mer energi än fysiska repetitioner, 

eftersom de inte får någon något tillbaka från sina ”muteade” körsångare. Att inte kunna 

höra sina körsångare gör också att körledarna inte får någon respons på hur det går från 

körsångarna – såvida inte körsångarna sätter på mikrofonen och berättar vad de upplever, 

men detta går inte att likställa med den respons körledarna vanligtvis får genom att höra 

körsångarna sjunga. Detta innebär att körledarna inte kan reflektera över det som sker och 

planera vidare i stunden – något som Bygdéus (2015) tar upp som en viktig parameter för 

körledarna för att utveckla sitt metodiska arbete. Det går inte heller för körledarna att ha 
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den lyssnande attityden och sätta sig in i körsångarnas perspektiv, som Bygdéus (2015) 

menar är ett viktigt arbetssätt för körledarna, under digitala repetitioner.  

Informant 3 har även berättat om svårigheten i att inte kunna variera en fysisk 

repetition genom att till exempel röra sig i rummet, och flera har uttryckt en ensidighet i 

digitala repetitioner. Bygdéus (2015) tar upp variation som ett sätt att hålla fokus och 

stärka det musikaliska lärandet, vilket troligtvis är anledningen till att körledarna har 

upplevt bristen på att kunna variera sina repetitioner som en utmaning.  

Sammanfattningsvis har körledarna haft många nya utmaningar, allt från praktiska 

utmaningar, såsom hur digitala möten fungerar, till musikaliska utmaningar, såsom att 

arbeta med körsångare som sjunger svagare och svagare för att de inte hör varandra. Flera 

utmaningar har fortsatt att vara just utmaningar genom hela perioden – ingen informant 

verkar ha tyckt att digitala repetitioner har blivit lättare med tiden – medan andra 

utmaningar har fört med sig nya lärdomar och synsätt som utvecklat körledarnas arbete.  

 

6.2 Körernas utveckling under pandemin 

I följande avsnitt diskuteras körernas utveckling under pandemin till följd av de metoder 

som använts, först körsångarnas utveckling och sedan körledarnas utveckling. 

  

6.2.1 Körsångarna 

Enkätresultatet visar att körsångarna generellt upplever att deras gehör och förmåga att 

sjunga med andra inte har utvecklats lika mycket som det gjorde innan pandemin. Det går 

att se en koppling mellan denna icke-utveckling och de repetitionsmetoder som använts 

– körsångarna har helt enkelt inte fått sjunga tillsammans lika mycket som de brukade 

göra innan pandemin och har därför inte heller fått öva på sitt gehör eller sin 

samsångsförmåga. Många av körsångarna (22 %) instämmer helt med att de även har 

slutat utvecklas som sångare under pandemin, och ytterligare 30 % instämmer delvis. Här 

är däremot inte resultatet lika ensidigt som i frågan om körsångarnas gehörs- och 

samsångsutveckling, det är trots allt så många som 20 % som inte håller med om att de 

har slutat utvecklas som sångare, och ytterligare 28 % som har lagt sig på ett medelvärde 

i frågan. Detta visar att flera körer har lagt fokus på en sånglig utveckling, troligen i form 

av sångteknikpass eller enskilda sånglektioner. Informant 2 och 4 har upplevt att deras 

sångare under hela eller delar av pandemin har tappat sångkondition, och båda dessa 
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informanter har lagt fokus på att ge sina körsångare möjlighet till att utvecklas som 

sångare. Något som körsångarna ändå verkar ha upplevt sig utvecklas i är deras 

notläsningsförmåga – hälften av respondenterna i enkäten håller inte med om att de har 

slutat utvecklas som notläsare under pandemin. Flera körer har lagt tid på 

teoriundervisning, vilket i sig är en direkt koppling till detta resultat om körsångarnas 

utveckling. Något annat som troligen har påverkat körsångarnas notläsningsförmåga 

positivt är att de har fått så mycket individuellt ansvar under repetitionerna, då de i stället 

för att ta hjälp av stämkamrater i instudering har behövt förlita sig mer på notbilden. Det 

går att se en likhet i att körsångare behöver sjunga ensamma vid sin dator, sjunga i små 

grupper och stå med stora avstånd till sina stämkamrater – och likheten består just av att 

varje enskild korist får ett större ansvar för sin stämma och därmed måste fokusera på att 

sjunga rätt, vilket gör att de behöver noterna mer än de kanske gjort tidigare.   

Så gott som all utveckling som har skett för körsångarna under pandemins repetitioner 

är individuella – kören som grupp verkar inte ha utvecklats alls i likhet med innan 

pandemin. Detta är inte så svårt att förstå, med tanke på hur isolerade körsångarna har 

varit när de har arbetat själva eller i mindre grupper – kören som stor grupp har inte haft 

möjlighet att ses och utvecklas tillsammans. Frågan är om den individuella utvecklingen 

som skett och fortfarande sker just nu kommer att ge något till körerna som helhet när de 

kan återgå till att ses allihop igen. Caplin (2000) skriver att ”den kollektiva tanken” ska 

baseras på individuell utveckling, så det är inte orimligt att anta att de körer som har haft 

en större individuell utveckling under pandemin kommer märka av en högre kollektiv 

utveckling efter pandemin.  

 

6.2.2 Körledarna 

Drygt hälften (59 %) av körledarna i enkäten tycker att de har utvecklats mer under 

pandemin än vad de har gjort tidigare. Både körsångare och körledare är i enkätsvaren 

dessutom överens om att körledarna har hittat nya repetitionsmetoder under pandemin. 

Detta i sig är en typ av utveckling – att körledarna har behövt komma på nya idéer och 

hitta nya sätt att repetera på. Körledare i både enkät och intervjuer har sagt att de behövt 

fixa nytt instuderingsmaterial och till större del förutse svårigheter i repertoar i och med 

att de inte får respons från sina körsångare under digitala repetitioner. Körledarna har 

behövt vara föränderliga och flexibla, vilket har påverkat deras arbetsbelastning inte 

minst i planeringsarbetet, men det har också fått dem att reflektera och tänka till lite mer. 
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Ingenting har kunnat gå på rutin, vilket har gjort att körledarna har varit tvungna att 

analysera det de gör till en högre grad. Reflektion är alltid något som påverkar ens 

utveckling positivt, Bygdéus (2015) tar upp att både reflektion i praktiken och att 

reflektera innan och efter en repetition hjälper körledare att utveckla de metoder de 

använder. Under digitala repetitioner har körledare inte kunnat reflektera i praktiken i lika 

hög grad som under fysiska repetitioner, eftersom de inte kan lyssna på och därmed sätta 

sig in i vad som händer hos körsångarna. Körledarna har därför behövt lägga stor del av 

sin planeringstid till just denna reflektion, vilket i sig förmodligen är en av de faktorerna 

som påverkat arbetsbelastningen.  

Vilka färdigheter körledare har utvecklat under pandemin beror på vad de har ägnat 

sig åt. Informant 3 menar att hen har utvecklats som teoripedagog – just för att det är det 

som hen har lagt tid på. Andra informanter har utvecklat sina digitala färdigheter, lärt sig 

om inspelningsteknik och sin förmåga att förutse svårigheter i stämmor – allt beroende 

på vad de har fokuserat på att göra med sina körer. Körledare har behövt kompetenser 

som de innan inte visste att de kunde behöva – plötsligt har det till exempel ingått i deras 

arbete att ha koll på digitala hjälpmedel och inspelningsutrustning. Flera av informanterna 

har bett om hjälp från sina körsångare när de inte känt att deras egen kompetens räcker 

till, Informant 2 om digitala hjälpmedel, Informant 4 om inspelningsteknik och 

ljudeditering, och Informant 3 har tagit vara på kompetens som finns i kören och låtit 

körsångarna lära av varandra. Precis som Caplin (2000) säger att körledare med fördel 

kan ta in externa sångpedagoger är det rimligt att körledarna tar in extern kompetens inom 

andra områden – eller tar vara på den kompetens som finns hos körmedlemmarna. Detta 

i sig ger dels en avlastning i vad som förväntas av körledare och gynnar rimligtvis deras 

utveckling också, då det är till nytta även för dem att ta del av någon annans kompetens.  

Det har skett en utveckling i körledarnas sätt att arbeta. De har fått tänka om, tänka 

nytt, variera sig, tänka ”utanför boxen”. Att hela tiden arbeta med att omvärdera sitt arbete 

och komma på nytt är väldigt utvecklande och förhoppningsvis något körledarna kommer 

att fortsätta med även efter pandemins slut. Kommer körledare generellt att vara mer 

påhittiga och se fler möjligheter till sätt att arbeta på i framtiden?  

6.3 Att omvärdera körens mål och syfte 

Något som framkommer från informanterna, både direkt och indirekt formulerat, är att 

deras körer har fått omvärdera varför de överhuvud taget håller på med körsång och varför 
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deras körverksamhet är så viktig. Innan pandemin var det inte ovanligt att ha konserter 

som den tydliga målsättningen för körerna, vilket också kanske blev det tydligaste syftet 

med körverksamheten. När sedan konserter behövdes ställas in och körerna fortsatt att ha 

verksamheten i gång innebär det att de behöver hitta nya syften och nya mål att se fram 

emot. Informant 2 formulerar det som att hen för sig själv har behövt hitta nya 

fokusområden för att motivera sig själv att fortsätta arbeta, och att en egen motivation är 

avgörande för att kunna motivera körsångarna. Samma informant berättar även att hen 

varit förvånad över att körsångarna har varit så pass motiverade – de har helt enkelt känt 

ett stort värde i att ”sjunga bara för att få sjunga”, medan Informant 3 snarare har märkt 

en tydlig motivationssänkning hos körsångarna i och med att konserter och andra tydliga 

mål har försvunnit. Troligen har målet att höja den individuella körsångarens kompetens 

i Informant 3’s kör varit för abstrakt för många, eller så kanske det inte har varit ett 

tillräckligt uttalat mål för att körmedlemmarna ska vara överens om vad som gäller. Mest 

troligt är att de körsångare som har haft svårt att motivera sig har känt att det som de anser 

är det viktigaste för dem i körverksamheten är de målsättningar och syften som har 

försvunnit – de är med i kören för att få musikaliska upplevelser ihop med andra eller på 

grund av den sociala gemenskapen, och inte för att lära sig musikteori. För att en kör ska 

kunna hålla motivationen uppe gäller det för körsångarna att ha en gemensam målsättning 

och ett gemensamt syfte (Caplin, 2000; Dahl, 2003). Dahl (2003) tar upp att en kör med 

jämna mellanrum bör diskutera sin målsättning tillsammans. I en tid som denna blir det 

uppenbarligen extra viktigt, eftersom de befintliga målsättningarna rentav omöjliggörs.  

Något som har gjort det svårt för körerna att sätta upp nya målsättningar har varit att 

förutsättningarna för körverksamheten hela tiden har förändrats i och med nya 

restriktioner i samhället. Detta har självklart skapat en svårighet för körerna att hålla uppe 

motivationen om deras nya målsättningar hela tiden har blivit omöjliga att genomföra – 

något som Informant 4 påpekar har varit särskilt jobbigt. När restriktioner förändras har 

projekt efter projekt behövt ställas in, vilket alltid har varit ett slag mot både informantens 

egen och körsångarnas motivation. När körer i stället har hittat andra syften med sin 

verksamhet och någon slags kärna i varför de egentligen håller igång – oftast i form av 

att de bara vill sjunga och/eller vill umgås med varandra, om än digitalt – har 

motivationen inte påverkats lika negativt av de förändrade förutsättningarna. Om 

körmedlemmarna har varit överens om att de vill hålla i gång just för att få sjunga och 

umgås, snarare än för att nå ett resultat i form av en konsert eller liknande, har de haft det 
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lättare att hålla motivationen vid liv. Trots det behövs på sikt någon målsättning, 

Informant 4 vars kör har skapat musikaliska mål har mått bra av att ha dessa att arbeta 

mot, och både Informant 1 och 2 påpekar att de trots att körerna fungerar med sitt 

nuvarande omvärderande syfte, så behöver de på sikt mål att arbeta mot igen – att få 

genomföra musikaliska projekt och konserter är en så stor del av körverksamheten trots 

allt.  

Att körledare och körer har fått omvärdera vad de vill och varför de håller på med kör 

är ett faktum. De har behövt stanna upp och tänka efter, fråga sig själva vad det är som är 

viktigt och vad de egentligen vill uppnå. Precis som att körledarna inte har kunnat 

använda sig av de repetitionsmetoder de vanligtvis gör på rutin, utan har behövt komma 

på nya metoder, så har de också behövt tänka till på vad de egentligen vill med sitt 

körledarskap. Caplin (2000) tar upp självreflektion som något som är viktigt att göra 

emellanåt som körledare. Frågan är om de körledare och körer som har fått omvärdera 

sina syften och målsättningar kommer att komma ur pandemin starkare – då de nu har fått 

tänka över vad de vill och varför de håller på med körsång på ett djupare plan än vad 

många har gjort tidigare. Troligen kan detta skapa en starkare motivation hos många och 

en dessutom starkare gemenskap i gruppen om de är överens om sitt syfte och sina mål.  

 

6.4 Vad händer efter pandemin? 

Att pandemin har fört med sig stora svårigheter för körer över hela världen är inget som 

är särskilt svårt att förstå. Körsång är en verksamhet som kräver att vi är tillsammans 

många personer, nära varandra, och andas tillsammans. När restriktioner började komma 

i samhället var det just dessa saker som vi skulle undvika – vi skulle nu inte träffas för 

många och hålla avstånd. Dessa restriktioner tillsammans med tidiga rapporter om 

smittspridning på körrepetitioner gjorde att körer tidigt fick ta åtgärder och tidigt hitta på 

nya lösningar för hur körverksamhet kan bedrivas. Det går inte att påstå att körverksamhet 

inte har försämrats under pandemin – när informanterna svarade på sista frågan i intervjun 

(”Vad är det första du vill göra med din kör/dina körer när pandemin är över”) tändes ett 

ljus i allas ögon och det blev genast tydligt att de längtade dit. De har en stark längtan och 

tydliga tankar om vad de saknar allra mest just nu, och detta är inte en längtan efter eller 

saknad av något trivialt, utan det är något som är grundläggande för att körverksamhet 
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ska kunna ske på ett så bra sätt som möjligt – nämligen att få vara och andas i samma 

rum.  

I den här studien har jag aktivt letat efter vad som kan ha utvecklat körerna under 

pandemin – vilka metoder som har fungerat bättre och vilka utmaningar som körledarna 

och körsångarna har växt av. Trots allt det negativa som pandemin fört med sig till 

körernas verksamhet har det framkommit flera positiva saker. Körledarna i studien har 

lagt ned ett stort arbete och verkligen engagerat sig för att deras körer ska kunna hålla i 

gång och få ut något av den pågående verksamheten, vilket är något de ska vara stolta 

över. Detta engagemang har lett till att både de själva och deras körsångare har fått nya 

lärdomar och nya perspektiv på körverksamheten som helhet och deras egen insats i den. 

Körledarna har utvecklats i sitt sätt att tänka på arbetet, de har blivit mer flexibla och 

vågat prova nya saker, vilket troligen kommer smitta av sig på hur de kommer fortsätta 

att arbeta efter pandemin.  

Vilka metoder kommer fortsätta att existera efter pandemin då? Digitala repetitioner 

verkar inte vara något som någon vill fortsätta med om det inte är så att inget annat 

alternativ finns, och knappt ens då för vissa. Det kan finnas administrativa fördelar med 

att fortsätta med digitala möten och vissa pedagogiska fördelar med att fortsätta med 

semidigitala repetitioner, men eftersom körledarna verkar ha blivit så trötta på detta sätt 

att arbeta är det troligt att det inte kommer vara något digitalt fokus i körverksamheten 

efter pandemin.  

Att fortsätta med större avstånd mellan körsångarna är flera informanter överens om 

är en god idé, vilket även stämmer överens med den positiva utveckling de har sett hos 

körsångarna till följd av detta. Det finns många utmaningar med att stå med större 

avstånd, vilket gestaltas i Ternströms själv-andra-förhållande (Nix et al. 2020), men det 

finns mycket att vinna på det i form av individuellt ansvar för stämman och bättre 

lyssnande mellan körsångarna, vilket kan liknas vid Caplins (2000) beskrivning av en 

blandad köruppställning. Under pandemin har körerna fått olika riktlinjer att följa 

gällande hur stort avståndet mellan körsångare ska vara – körförbunden och 

Folkhälsomyndigheten har gett två meter som riktlinje (Equmeniakyrkan et al., 2020; 

Folkhälsomyndigheten, 2020) medan andra studier visar på att smittan sprids mer i sång 

än i tal (Alsved, 2020; Bahl et al., 2020), vilket har gett körledarna indikationer på att 

hålla ännu större avstånd. Troligen finns det en gräns mellan när ett större avstånd är 

utvecklande och när det är för stort för att körsångarna ska kunna höra varandra tillräckligt 
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bra för att kunna sjunga ihop. Informant 2 som har använt sig av både två och fyra meters 

avstånd har tyckt att det har blivit en lite väl stor utmaning med fyra meter mellan 

körsångarna. Under pandemin har det inte varit möjligt att experimentera med avstånden 

och prova sig fram hur som helst eftersom det har funnits riktlinjer att hålla sig till, men 

om körerna vill fortsätta med detta finns det en poäng med att prova olika avstånd och 

uppställningar med avstånd för att se vad som fungerar bäst.  

Mycket av det som skett i körerna under pandemin är en direkt följd av de restriktioner 

som funnits, men en del är också sådant som skett för att det har funnits mer tid till annat 

än ”vanliga” repetitioner. Sånglektioner, musikteoripass och inspelningar är exempel på 

detta, både att körledarna har ägnat specifika tillfällen åt detta och att de har låtit det ta 

större plats i körrepetitionerna. Flera av informanterna säger att de vill fortsätta att ta tid 

till detta även efter pandemin, eftersom de har sett att det antingen redan har gynnat kören 

eller kan gynna dem på sikt. Något som är viktigt att lyfta fram här är att det kan vara 

svårt att hålla fast vid dessa moment just eftersom de är så tidskrävande, och när körerna 

återigen har konserter att sikta mot kan det hända att körledarna på grund av tidspress inte 

längre väljer att prioritera detta. En annan viktig insikt i detta är att det då och då kan vara 

bra för körens verksamhet att få andrum, tid att reflektera och tid att prova nya saker. 

Under pandemin har körerna fått just detta och därför hittat nya metoder och saker att 

arbeta med. Förhoppningsvis kan körerna fortsätta att ta sig denna tid, både för att 

fortsätta hinna med det de har lagt tid på under pandemin, men även för att ha möjlighet 

att upptäcka nya saker som är värda att lägga tid på. 

Slutligen har informanterna påtalat att de vill fortsätta ta in extern kompetens och 

utnyttja den kompetens som finns i kören. Detta utvecklar dem alla, både körsångare och 

körledare, vilket i sig gynnar körverksamheten i stort. Caplin (2000) menar att det med 

fördel kan tas in externa sångpedagoger till kören, den spetskompetensen behöver inte 

körledaren förmedla, även om körledaren såklart behöver en tillräcklig kunskap för att 

kunna arbeta vidare med det den externa sångpedagogen arbetar med. Sådan extern 

kompetens kan självklart tas in även inom andra områden, och att ta vara på den 

kompetens som finns hos körmedlemmarna stärker både körsångarna som individer men 

ger dem rimligtvis också en större gruppgemenskap.  

Precis som resultatet i Theorell et al. (2020) har det i denna studie framkommit att 

körerna verkligen saknar att ses och ha ett socialt utbyte. Informanterna saknar sina 

körsångare, och körsångarna saknar rimligtvis varandra också. Att få ses och både umgås 
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och sjunga ihop på riktigt tror jag inte att någon av körerna i studien kommer att skjuta 

på mer än nödvändigt – så fort körerna kan ses igen kommer de att göra det. När de får 

ses igen tror jag att de till en början mest kommer att njuta av att få vara tillsammans, 

sedan kommer de ta tag i sin verksamhet ordentligt igen, planera in projekt och 

förhoppningsvis skörda frukterna av den utveckling som faktiskt ändå har skett under 

pandemins körverksamhet.  
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7. Slutsats 

Körerna i studien har behövt ta till många olika åtgärder för minskad smittspridning och 

anpassat dessa efter hur smittspridningen sett ut i samhället och vilka restriktioner som 

har gällt. Vanliga åtgärder har varit att ställa in repetitioner, repetera i mindre grupper, 

med större avstånd, ha digitala alternativ till fysiskt rep, ventilera lokalen ofta, ha tillgång 

till handsprit och inte ha gemensamt fika. Dessa åtgärder har gett körerna nya 

repetitionsmetoder, såsom digitala och semidigitala repetitioner, att repetera med avstånd 

mellan körsångarna och repetera i mindre grupper. Körledarna har skapat 

instuderingsljudfiler åt sina körsångare och körerna har också ersatt ”vanlig” 

körverksamhet med teoriundervisning och sångundervisning, samt ersatt konserter med 

inspelningar.  

De största utmaningarna som körledarna i studien haft under pandemins 

körverksamhet har varit att behöva ställa om många gånger och på kort varsel, att planera 

utan att veta vilka restriktioner de kommer behöva förhålla sig till och hålla motivationen 

i gång hos både sig och körsångarna. Körsångarnas största utmaning är att de har behövt 

ta ett större individuellt ansvar över sin stämma då de inte har kunnat ta hjälp av sina 

körkamrater i lika stor utsträckning som vanligt.  

Den utveckling som har skett har varit kopplad till de utmaningar körerna i studien har 

haft. Körsångarna har haft en individuell utveckling till följd av att de har fått ta ett större 

ansvar för stämman, vilket också kan ha gynnat deras notläsningsförmåga. Kören som 

grupp har inte utvecklats i samma takt som innan pandemin, men den individuella 

utvecklingen som skett under pandemin kan komma att ge kören som grupp en större 

utveckling när hela gruppen får ses igen. Körledarna har utvecklats i de nya metoder de 

har tagit fram och blivit bättre på att gå ur sina ”comfort-zones”.  

Något som är värt att lägga märke till är att många utmaningar som körerna har haft 

och den utveckling som skett har varit så pass lika, trots att körledarna i studien leder 

väldigt olika körer gällande ålder, genre och ambitionsnivå. Både Informant 1 och 

Informant 2 har menat att sjunga med avstånd har gynnat deras körsångare och gett en 

utveckling, och då är det ändå en väsentlig skillnad i informanternas körers musikaliska 

ambitionsnivå. Att få ett större individuellt ansvar som sångare i kören har gett en 

utveckling till såväl ovana körsångare som utbildade.  
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Körerna i studien har också fått omvärdera varför de har sin verksamhet i gång när 

mycket av det som tidigare har varit deras målsättningar – konserter och social gemenskap 

– har försvunnit.  

Informanterna i studien är överens om att de inte vill fortsätta med digitala repetitioner 

efter pandemin, men kan tänka sig att ha detta som komplement i framtiden. Det de tar 

med sig ut ur pandemin är metoder som har gynnat körsångarnas individuella 

kompetensutveckling, såsom att repetera med större avstånd, sånglektioner och 

musikteoriundervisning. Några informanter har även nämnt att de vill fortsätta med 

inspelningar som ett sätt att dokumentera det kören sysslar med, att ta in extern kompetens 

och utnyttja den kompetens som finns inom kören.  

 

7.1 Vidare forskning 

I studien har det framkommit mycket resultat, och allt har inte kunnat redovisas och 

diskuteras. Nedan följer några punkter på sådant som är intressant för vidare forskning, 

baserat på aspekter som framkommit i både enkät- och intervjustudie.  

Den sociala aspekten – hur har körernas sociala liv påverkats under pandemin? Många 

körer har tappat i medlemsantal, är detta något som kommer bestå eller kommer 

körmedlemmarna att hitta tillbaka till verksamheten efter att pandemin är över? 

Kollegialt arbete bland körledarna – hur har körledarnas samarbete påverkats? Har det 

funnit en större generositet mellan verksamma körledare under pandemin, hur kommer 

detta att utvecklas i framtiden?  

Körledarnas arbetsbelastning under pandemin – hur har körledarnas arbetsbelastning 

påverkats av pandemins restriktioner?  

Vad händer sen? Hur tar sig körerna vidare efter pandemin, vad kan de återgå till och 

vad kommer de inte kunna göra längre? Körsång har visat sig vara ett effektivt sätt att 

sprida smitta, hur arbetar vi för att kunna ha igång en säker körverksamhet post-covid och 

hur förbereder vi oss ifall det kommer en ny pandemi?  

Att sjunga med fysiskt avstånd mellan körsångarna är något som i den här studien har 

framkommit kan gynna körens utveckling. Vilket avstånd mellan sångarna ger bäst 

resultat, och vilken uppställning passar bäst i detta fall – blandad eller i stämordning? 
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Finns det fördelar med att ha olika uppställningar och avstånd i olika delar av 

instuderingsperioden? 
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Bilaga 1: Enkätutformning  
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Bilaga 2: Intervjuguide 

Inledande fråga: 

Berätta om kören/körerna du leder! 

Ålder, genre, ambitionsnivå, antal medlemmar, hur länge du har lett dem mm.  

 

Hur har din kör repeterat under pandemin? Beskriv metoderna ni använt! 

Vad skiljer dessa metoder från det ni brukar göra? 

 

Körledaren: 

Vad har du stött på för utmaningar i planering och genomförande av rep? Hur har du 

hanterat dessa? Skiljer sig dessa utmaningar från de utmaningar du hade innan 

pandemin? 

 

Vad har pandemin gett dig som körledare? Vad har den tagit ifrån dig? 

 

Har du lärt dig något nytt som körledare? Har du fått utveckla nya delar av ditt 

körledarskap? 

 

Kören: 

Vilka utmaningar upplever du att kören har haft inför och under repetitioner, både som 

grupp och som individer?  

 

Hur upplever du att gruppens utveckling har varit under ”pandemirepen”? Hur har 

koristernas individuella utveckling varit?  

Jämför med innan. 

 

Har du hört koristerna uttrycka något om vad de har tyckt om sättet ni har repat på? 

 

Vad har pandemin gett kören? Vad har den tagit ifrån er? 

 

En av mina ingångar i den här studien var att lyfta fram det arbete som körledare 

faktiskt har gjort under pandemin, och se om det kanske är något som vi kan lära oss 

och ta med oss även efter att restriktionerna lättar - såsom sätt att repa på. Är det något 

du har gjort som du ser en poäng med att fortsätta med på något sätt, eller tvärtom - 

något du inte vill fortsätta med? 

 

Har du något du skulle vilja berätta eller prata om som du inte fått tillfälle till än? 

 

Avslutande fråga:  

Vad ser du mest fram emot att få göra efter att restriktionerna lättar och ni kan ses som 

vanligt igen? Vad är det första du tänker göra med kören? Varför då?  
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Bilaga 3: Samtyckesblankett 

 

Information till informant 

Mitt namn är Siri Arvidson och som en del av min musiklärarutbildning vid 

Musikhögskolan i Malmö, Lunds universitet skriver jag VT21 ett examensarbete om 

hur körer har repeterat under coronapandemin. Som en del av min datainsamling till 

detta arbete skulle jag vilja göra en intervju med dig.  

Intervjun kommer att spelas in och sedan transkriberas. Materialet kommer att hanteras 

med sekretess och raderas efter avslutat arbete. Materialet kommer endast att användas 

för mitt examensarbete och inte i andra syften. Citat ur intervjun kommer att användas i 

studien, men du kommer alltid att vara anonym. Du kommer att få möjlighet att läsa 

igenom det transkriberade materialet innan arbetet publiceras för att försäkra att jag inte 

har missuppfattat något.  

Ditt deltagande i studien är frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan 

som informant i studien utan att behöva uppge en anledning.  

För din trygghet och som försäkran på att du frivilligt deltar, önskar jag en underskrift. 

Tack på förhand! 

Medgivande av samtycke 

Härmed intygas att jag har fått information om: 

- Syftet med den studie jag deltar i. 

- Att mitt deltagande i studien är frivilligt och när som helst kan avbrytas av mig 

utan att jag måste uppge en anledning. 

- Att jag kommer att vara anonym i forskningsrapporten och att den insamlade 

datan kommer att förvaras på ett ställe där den inte är tillgänglig för obehöriga. 

- Att den insamlade datan endast kommer att användas i forskningssyfte. 

 

Informantens namnteckning:         ___________________________________________ 

 

 

Informantens namnförtydligande: ___________________________________________ 

 

 

Ort och datum: __________________________________________________________ 


