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Engelsk titel: Effects of choir singing 

A qualitative study that investigates participans perceived effects of choir singing 

 

Abstrakt 

Körsång är idag en populär verksamhet som utövas av många människor i Sverige.  

Därför var syftet med denna studie att utveckla kunskapen om kördeltagares upplevelser 

av körsång och om det är så hälsofrämjande som många forskare påstår, eller om kör är 

en verksamhet som utövas bara för det egna nöjets skull. Om effekter av körsång 

upplevs, är det då något som följer med deltagarna i andra sammanhang i deras liv eller 

stannar det under repetitionen. Information kring detta område samlades in genom en 

kvalitativ studie där tre kördeltagare intervjuades angående deras upplevda effekter av 

att delta i en körverksamhet. Resultat av studien visade att deltagande i körverksamhet 

till stor del bidrar till positiva effekter, men att det också kan ge negativa effekter på 

individen beroende på kören i sig, det vill säga om kören håller rätt nivå för individen. 

Är nivån fel för deltagaren har det visat sig att en känsla av obehag kan uppstå, som 

sedan också kan medföra försämrat självförtroende. Är nivån däremot rätt har det visat 

sig att deltagandet i kör leder till efftekter som glädje, lugn, avslappning, pigghet och 

gruppsammanhållning samt stärkt självförtroende.  

 

Nyckelord 

Körsång, sång, hälsa, upplevda effekter, gruppkänsla 

 

Tack 

Jag vill rikta ett stort tack till Märtha för bra handledning och till mina informanter för 

gott sammarbete, samt till min familj för all stöttning och korrekturläsning under denna 

process. 
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1 Inledning 

Den här studien handlar om körsång, där intresset ligger i att ta reda på om, och i så fall 

vad, människor upplever för effekt av körsång och om det också kan visa sig vidare i 

vardagen. Jag har i större delen av mitt liv varit med i olika körer och det har präglat 

mitt liv mer eller mindre på olika sätt. I denna studie fokuseras den frivilliga 

körverksamheten, och jag som blivande ämneslärare i musik med inriktning sång, får 

där med chansen att förbättra förståelsen för kopplingen mellan hälsa och kultur. Jag ser 

även detta som en möjlighet för andra musikpedagoger att få större kunskap kring 

körsång och dess möjliga effekter. Mitt fokus i denna studie ligger på att undersöka den 

frivilliga körverksamheten som sker på människors fritid, och förhoppningsvis genom 

detta få svar på mina forskningsfrågor. 

 

1.1 Bakgrund 

Fagius (2009) beskriver att sjunga i kör också betyder att sjunga i grupp. Antingen 

unisont, det vill säga att alla sjunger samma stämma, eller att kören är uppbyggd av 

stämsång där antalet stämmor kan variera. En kör kan bestå av barn, ungdomar, vuxna, 

gamla, kvinnor och/ eller män. Körsång är alltså något som kan utövas av alla, vare sig 

det gäller kön eller ålder. Det är också något som utövas av både specialkunniga, de 

som anser sig inte kunna sjunga och alla där emellan (Fagius, 2009, s. 11). Vilken typ 

av musik som sjungs i en kör varierar mycket beroende på om kören har någon specifik 

genreinriktning. Även storleken på kören kan variera från få deltagare till väldigt många 

i varje stämma.  

 

När en människa sjunger utsöndras hormonet oxytocin och de fungerar som ångest- och 

smärtdämpande för kroppen. I flera undersökningar har det också visats att sång ger 

emotionella direkteffekter. När registreringar av känslostämningar gjorts före och efter 

sång brukar resultatet bli att sångarna känner sig lugnare och mera energiska efter 

sången i jämförelse med före (Theorell, 2010, s. 55).  Stressrelaterad ohälsa var år 2007 

en av de vanligaste orsakerna till långtidssjukskrivning i Sverige (Åsberg, Grape, 

Krakau, Nygren, Rhode, Wahlberg & Währnborg, 2010, s. 1307) och då många idag 

lider av liknande symptom är det intressant att se om körsång är något som kan 

påverka/motverka till exempel stress och om det i så fall är något som körsångare själva 

upplever. Har de exempelvis mindre ångest över att gå till jobbet tack vare att de 
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sjunger i kör. Fagius (2009) menar att körverksamhet genom åren har förenat många 

människor, skapat sammanhållning och utveckling. Det sägs att den svenska körrörelsen 

startade 1808 i Uppsala då studenter genomförde en sjungande fredsmarsch med 

anledning av det svensk-ryska kriget i Finland (Fagius, 2009, s. 2). Körsång ansågs vara 

en viktig samlande kraft för både folkrörelserna, skolan, kyrkan och universitet då 

estetisk fostran skulle komma alla till del i det demokratiska samhället som växte fram. 

Tidigare erfarenheter hade visat att körsång kunde förena människor och genom detta 

blev då körsång en viktig del i utvecklingen av ett demokratiskt samhälle (Fagius, 2009, 

s. 6).  

 

Vissa av dagens arenor för körsång är väldigt jämförbara med när körrörelsen startade, 

då exempelvis körsång fortfarande har en stor plats i både kyrkor och skolor. Inom 

svenska kyrkan finns det runt 6000 körer där cirka 100 000 personer deltar varje år 

(Svenska kyrkan, 2016). År 1999 var det cirka 350 000 amatörsångare i Sverige som 

sjöng i kör av något slag (Grape, Sandgren, Hansson, Ericson & Theorell, 2002, s. 65). 

Musik är ett obligatoriskt ämne i hela grundskolan och i läroplanens syfte står det 

exempelvis att eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att ”… sjunga i 

olika musikaliska former och genrer…” (Skolverket, 2011, s. 149).  Idag erbjuder också 

många studieförbund och kulturskolor körsång, där studieförbund är lite mer inriktade 

på vuxna deltagare medan kulturskolan ofta riktar sig till barn och ungdomar. En 

populär och växande arena för körsång som startade år 2014 och nu mera finns utspridd 

i hela landet är Joyvoice, Sveriges största körkursverksamhet. De har runt 200 körer och 

cirka 21 000 deltagare varje termin. De beskriver själva att deras körverksamhet bygger 

på glädje, ös, positiv energi och att inga notkunskaper behövs då alla låtar lärs ut på 

gehör under körrepetitionerna (Joyvoice, 2017). Inom studieförbund och inom 

verksamheten Joyvoice har ledarna ofta någon form av musik/sång erfarenhet och inte 

alltid någon pedagogisk utbildning, förutom möjligtvis någon intern sådan. Inom 

grundskolan och kulturskolan är det större andel av ledarna som är utbildade vid 

musikhögskola/universitet, men även där finns det brister i utbildningsnivå hos ledarna 

på grund av för få sökande med pedagogisk examen. Joyvoice krav på ledare är att ”du 

ska vara sång- och stämsäker och älska att inspirera och sprida sångglädje” (Joyvoice, 

2017). 
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1.2 Syfte och forskningsfrågor 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka på vilket/vilka sätt som medverkan i 

körverksamhet eventuellt kan skapa effekter på det personliga planet för den enskilde 

individen under körtillfället, samt i andra sociala- och arbetslivsrelaterade sammanhang 

vid sidan av körverksamheten. 

 

- Vad upplever körmedlemmar för effekter på det personliga planet genom sitt 

deltagande i körverksamhet? 

 

- Hur kan resultaten av dessa upplevda effekter visa sig i andra sociala- och 

arbetslivsrelaterade sammanhang enligt individen? 
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2 Tidigare forskning 

Musik och sång är något som finns och utövas på ett eller annat sätt i hela världen och 

används det i rätt sammanhang för den enkilde individen så kan det enligt tidigare 

forskning ha en hälsofrämjande effekt. Användningsområden där musik och sång kan 

ha stor påverkan finns i allt från musikterapi, strokebehandling och som komplement till 

exempelvis rehabilitering, demensvård och arbete med barns utveckling både på det 

kognitiva och emotionella planet (Theorell, 2010, s. 58). Musik kan också vara en resurs 

i arbetet med gruppsammanhållning och stärkande av socialt kapital (Theorell, 2010, s. 

59). Med socialt kapital menas att kontakten med andra människor utvecklar nätverk 

och vänskap, vilket i sin tur bidrar till känslan av gemenskap och ökad livskvalite 

(Haugland Balsnes, 2011, a, s. 34). Haugland Balsnes (2011, b) menar också att 

människan genom att vara involverad i en regelbunden och värdefull aktivitet skapar 

mening och sammanhang i livet. Inom det biomedicinska området definieras hälsa som 

avsaknad av sjukdom. Från ett annat perspektiv kan hälsa tolkas som upplevelser som 

kan ge välbefinnande och mening med livet. Hälsan är inte statisk utan skapas genom 

olika processer och utvecklas genom relationer (Haugland Balsnes, 2011, b, s. 29). 

Detta kapitel behandlar tidigare forskning knutet till ämnet körsång, där min 

utgångspunkt är att ta reda på hur körsång kan påverka människors liv i olika riktningar 

och vad människor upplever för effekter genom sitt deltagande i körsångsverksamhet. 

 

2.1 Fysisk påverkan 

När människor sjunger aktiveras det parasympatiska systemet och en ökning sker av 

blodhalten samt en del hormoner som exempelvis oxytocin eller människans egna 

morfin, betaendorfin. Det har visats att oxytocin ökar i vissa upplevt trevliga situationer 

och då oxytocin är ångest- och smärtdämpande räknas det till de ”goda hormonerna”. I 

och med det skulle det kunna tänkas att regelbundet återkommande oxytocinstegring 

skulle kunna ge individen långvariga hälsovinster (Grape, Sandgren, Hansson, Ericson 

& Sandgren, 2009, s. 476; Theorell, 2002, s. 68; Theorell, 2009, s. 90; Theorell, 2010, s. 

55).  

 

I studier som gjorts där forskare jämfört körsångare respektive de som inte sjunger i kör 

brukar resultaten visa att körsångarna rapporterar bättre hälsa än jämförelsegruppens 
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deltagare. Detta bevisar dock inte att människor blir friskare av att sjunga i kör, för blir 

eller är en person tillräckligt sjuk så orkar denne ofta helt enkelt inte sjunga på ett bra 

sätt och tenderar då att sluta, eller att inte ens börja i kör (Theorell, 2010, s. 55–56). 

Därför menar en del forskare att det finns vinster med att genomföra studier med 

likartade kontrollgrupper, där ena gruppen får sjunga i kör under en period, medan den 

andra gruppen fortsätter som vanligt för att se eventuella effekter (Theorell & Ullén, 

2015, s. 18).  

 

Andning är enligt forskare som Theorell (2009) och Lindström (2006) något som 

körledare ofta lägger stort fokus på och för att få ut maximalt av sin sångkapacitet övas 

andningen regelbundet. Hos en person som sjunger ventileras lungorna mycket djupare 

än hos en person som inte sjunger, vilket skapar mer utrymme för större luftvolymer. 

Detta medan lungorna används i mycket mindre utsträckning vid vanlig, vardaglig 

andning. Via god andning släpper människan lättare på spänningar och syresätter blodet 

på ett skonsamt sätt (Theorell, 2009, s. 90; Lindström, 2006, s. 42–43). 

 

2.2 Psykisk påverkan 

Theorell (2009) skriver att ”ett vanligt påstående är att musik hjälper oss att slappna av 

och att det nog är bra för hälsan” (s.16). Han menar dock samtidigt att människor mer 

ofta använder musik för att peppa sig själva, men att det visar sig att människor blir 

både piggare och mer avslappnade när de sjunger (Theorell, 2009, s.16). Sandgren 

(2009) berättar att ett urval gjordes på ett antal universitetsskolor, där forskarna 

undersökte specifika välbefinnandeeffekter av att delta i körsång. De kom fram till att 

välbefinnandet beskrevs med ord som avkoppling, andning och hållning, sociala 

upplevelser, andliga fördelar, känslomässiga fördelar, hjärta och immunsystem. Detta 

inkluderade också positiva effekter som beskrevs med ord som, glädje, känsla av energi 

och självsäkerhet samt minskande av stress och oro (Sandgren, 2009, s. 475).  

 

Theorell (2010) menar dock att alla musikupplevelser inte påverkar hälsan i gynnsam 

riktning, utan att effekterna som uppstår av musik beror på människans tidigare 

individuella erfarenheter och om det är fråga om tillfälliga eller regelbundet 

återkommande upplevelser. Han menar också att vissa människor upplever sång som 

obehagligt och blir aldeles kallsvettiga om någon ber dem att sjunga, vilket som sagt till 

stor del beror på deras tidigare erfarenheter (Theorell, 2010, s. 51, 52, 71). Haugland 
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Balsnes (2011, b) menar dock att dessa obehagskänslor kommer av deltagande i fel kör. 

Med fel kör menas att nivån antingen är för hög eller för låg för individen, att 

repertoaren inte är tillfredsställande eller att ledaren eller gruppen inte uppfyller 

individens förväntningar (Balsnes, 2011, b, s. 35). Används musiken däremot i rätt 

sammanhang så kan den ha en hälsofrämjande effekt menar både Haugland Balsnes 

(2011, b) och Throrell (2010). Musik kan fungera som förstärkning av nästan alla slags 

känslor, men effekten är som sagt väldigt beroende av individens tidigare 

musikerfarenheter. Ett tempo snabbare än individens puls genererar oftast till 

uppvarvning av kroppen medan ett tempo som är långsammare än pulsen genererar 

nedvarvning.  Samma sak är det med musik som spelas starkt jämfört med svagt, då 

detta ofta resulterar i energi kontra avslappning hos personen i fråga (Theorell, 2010, s. 

51–52). 

 

Känslan av att sjunga i grupp är något som påverkar många människor positivt, kanske 

genom att utövandet sker tillsammans med andra. Den koncentration som krävs för att 

sjunga rätt och musicera tillsammans kan exempelvis bidra till att tankarna lämnar 

vardagsproblemen, och att en känsla av lugn infinner sig. Den estetiska upplevelsen är 

också något att ta fasta på då denna kan påverka livsinställningen (Theorell, 2009, s. 

90). Den sociala effekten av att sjunga i kör är väldigt betydande och körmedlemmar 

vittnar om att körsång har en stark effekt på gruppkänsla och sammanhållning, vilket är 

en faktor som förmodligen i sig är hälsofrämjande (Theorell, 2010, s. 57). ”I kören får 

den ensamma och svaga en röst och delarna blir mer än helheten - tillsammans skapar 

kören något som går utöver vad den enskilde förmår” (Johansson, 2011, s. 16). 

Sandgren (2009) belyser även delaktighet i körsång som ett forum för upplevda 

meningsfulla relationer. Hon menar att kören som grupp kan vara ett berikande sätt att 

hitta likasinnade och hjälpa människor att känna tillhörighet (475). Haugland Balsnes 

(2011, a) pekar också på att individer med hjälp av körsång kan strukturera livet bättre, 

att de har en plats att gå till en gång i veckan och att det är en kontrast till vardagen samt 

att det är en viktig del i deltagarnas sociala nätverk. För nyinflyttade är det också ett 

ypperligt sätt att lära känna nya människor och komma in i en gemenskap (Haugland 

Balsnes, 2011, a, s. 32). Lindström (2006) beskriver att förr var gruppen människor som 

sjöng i kör sådana som var intresserade av sång och gemenskap. Nu för tiden finns det 

även körer som är utformade för att ge ökat välbefinnande av olika slag. Dessa kan vara 

friskvårdskörer, hälsokörer och rehabiliteringskörer för människor som exempelvis är 
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långtidssjukskrivna eller utbrända. Trots påfrestande livssituationer kan skapande och 

deltagande i kulturella aktiviteter, som bland annat körsång, bidra till att människor 

känner meningsfullhet och välbefinnande. Med hjälp av sång kan många människor 

hitta en inre styrka som varit gömd, att vara konstnärlig och kreativ leder ofta till 

positiva känslor (Lindström, 2006, s. 38, 40, 43). Motivation och kreativitet är något 

som innebär olika mentala tillstånd hos människan, vilket har en stor betydelse för 

bland annat vårt välbefinnande (Bjursell, 2015, s. 87). 

 

2.3 Studier som visat på fysisk och psykisk påverkan 

Theorell (2009) berättar att svensktalade österbottningar generellt sett lever påtagligt 

längre än andra finländare. En förklaring till detta kan vara att de svensktalande 

österbottningarna har bättre gruppsammanhållning än andra finländare och därför har ett 

stort socialt kapital. I detta kapital ingår att många av de svensktalande 

österbottningarna sjunger i kör, vilket möjligtvis kan vara en bidragande faktor till deras 

ökade livslängd (Theorell, 2009, s. 30). Det har ofta hävdats av forskare att frekvent 

deltagande i kulturella aktiviteter kan förlänga livet, även om de inte kan peka på att det 

är just sången i sig som tillfört detta (Konlaan, Bygren & Johansson, 2000, s. 174). 

Theorell (2010) menar att det oftast inte går att isolera musikens roll från allt annat, men 

att det inte är så konstigt eftersom musik alltid ingår i ett kulturellt sammanhang (s. 55). 

Theorell (2010) skriver också att människor i vissa kulturer har starkare social 

sammanhållning med sina familjer än andra. Han menar att det visat sig att exempelvis 

japaner som flyttat till USA har bättre hälsa och överlevnad än andra amerikaner på 

grund av att de har så stark sammanhållning med sina familjer och vänner, trots det 

geografiska avståndet (Theorell, 2010, s. 54).  

 

Lindström (2006) skriver att Skellefteå lasarett ingick i en studie vid namn ”Kultur och 

hälsa” där forskare undersökte sambandet mellan kultur och välbefinnande på en 

arbetsplats. Deltagargruppen delades upp i två grupper där den ena halvan fick delta i 

olika kulturupplevelser såsom körsång, biobesök, museibesök, medan den andra 

gruppen fortsatte som vanligt. Innan studien började delades frågor ut till deltagarna om 

deras upplevda hälsotillstånd. Det togs även salivprov för att mäta deltagarnas 

stresshormon och så testades deras minne. Omgående syntes positiva resultat genom 

både fysika och psykiska förbättringar på den grupp som deltog i de kulturella 

upplevelserna. Undersökningen visar på att gruppen som deltog i kulturevenemangen 
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och speciellt de som deltog i körsång fick mer ork och mer arbetsglädje (Lindström, 

2006, s. 45). Här bör dock reflekteras över om det är kulturupplevelsen som bidrar till 

deltagarnas förbättrade hälsa, eller om det är exempelvis gemenskapen och den nya 

aktiviteten i deltagarnas liv över lag som bidrar. En amerikansk studie har gjorts på 

gamla människor som började sjunga i kör, där hälsoutvecklingen registrerades med 

hjälp av formulär. Studien visade tydliga och statistiskt säkerställda resultat på att de 

äldre hade fördel hälsomässigt av att sjunga i kör (Theorell, 2010, s. 56) 
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3 Teoretiska begrepp 

För att analysera min studie har jag valt att sätta på mig de fenomenologiska 

glasögonen. Nedan följer en kort presentation av vad fenomenologi betyder. 

 

Bjurwill (1995) menar att många vanliga människor, men också forskare tycker att 

fenomenologi är svårt att förklara, men att det ändå kan beskrivas som en vetenskaplig 

teori och metod med rötter i tysk filosofi. Han beskriver att fenomenologin är 

matematikern och filosofen Edmund Husserls (1859–1938) verk. Bjurwill (1995) menar 

att Husserl ritade en ny vetenskaplig karta med tillhörande kompass och att detta var en 

omorientering i filosofin som ledde till ett nytt tankesätt och synsätt (s. 5). Bengtsson 

(1991) beskriver fenomenologin som en erfarenhetsteori som behandlar ”den naturliga 

erfarenheten” (s. 28). Inom fenomenologin gäller det att tänka intuitivt, att skåda, 

percipiera, reflektera och utgå ifrån att människans intuition spelar stor roll. Begreppen 

intuitiv och percipiera är besläktat med ordet intuition, och beskriver alltså en känsla 

eller en uppfattning om något. Att tänka intuitivt handlar om att se fenomenet ur så 

många olika synvinklar som möjligt, att se nyanserna och abstraktionen. Alltså att tänka 

bort vissa egenskaper hos ett föremål eller en företeelse och därigenom lyfta fram andra, 

så att olika möjligheter för fenomenet kan framträda (Bjurwill, 1995, s. 8–9). Detta 

fenomen ska vara baserad på den egna erfarenheten och den ska åskådliggöra egna 

tankar och återges med egna ord, vilket gör att den egna känslan står i fokus (Bjurwill, 

1995, s. 87). Merleau-Ponty (1999) skriver också om människans egna tänkande genom 

cogito, vilket är italienska för just ”jag tänker” (s. 10). Bengtson (1991) menar vidare att 

fenomenologiska undersökningar ej ska styras av förutbestämda regler, utan att 

undersökningen ska styras av sakerna själva, samt att forskaren bör vara öppen och 

följsam gentemot hela människans erfarenhetsvärld (s. 29–30). Med hjälp av tidigare 

nämnda begrepp som intuitiv, perception och reflektion kan forskare komma till verklig 

insikt om saker och ting. Fakta ska vara baserad på den egna erfarenheten, den ska 

åskådliggöra egna tankar och återges med egna ord, fokus ligger här alltså på den egna 

känslan. Det är att förlita sig på sina egna och andras erfarenheter och ha en förmåga att 

leva sig in i andras upplevelser (Bjurwill, 1995, s. 41, 87). 

 

Genom att titta genom de fenomenologiska glasögonen vill forskare på ett intuitivt sätt 

se på världen utan förutfattade meningar för att sedan sätta samman intrycken i ett större 

sammanhang. De måste dock vara medvetna om att beroende på tidigare erfarenheter 

https://sv.wiktionary.org/wiki/intuition
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ser alla världen ur olika synvinklar, även om objektet är detsamma så kan det upplevas 

olika. Genom att vara medveten om detta kan forskare i större grad reflektera över det 

egna tänkandet och varför saker ses på ett speciellt sätt. Teoretiker inom denna tradition 

menar att självkritik och ett öppet sinne vad det gäller att ompröva sina tankar är en 

viktog faktor i denna teori (Bjurwill, 1995, s. 49; Merleau-Ponty, 1999, s. 13). Merleau-

Ponty (1999) och Bengtsson (1991) menar att fenomenologi handlar om upplevelsen av 

människor i deras vardagsliv, av omvärlden och framför allt av den egna kroppen 

(Merleau-Ponty, 1999, s. 10; Bengtsson, 1991, s. 50–51).  

 

Genom att använda de fenomenologiska glasögonen i analysen av min studie kommer 

jag utgå från mina tre informanters egna erfarenheter och jämföra dessa med tidigare 

forskning. Via de fenomenologiska glasögonen kommer jag att ha ett öppet sinne för att 

försöka förstå, sätta mig in i och åskådliggöra informanternas upplevelser av körsång, 

detta genom att analysera och reflektera kring deras beskrivda erfarenheter och 

upplevda effekter av att delta i en körverksamhet. Då denna studie behandlar just 

människors egna upplevelser och erfarenheter, vilket också fenomenologi gör, ansåg jag 

det vara en lämplig teori att använda till hjälp för analys av denna studie. 
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4 Metod 

När studier ska göras, måste beslut om vilken metod som är bäst lämpad att användas 

för ändamålet tas. Då denna studie behandlar människors upplevelser valdes enskilda 

intervjuer som metod. Kapitlet som följer behandlar tillvägagångssättet av den 

insamlande datan, vilket innefattar val av metod, urval, genomförande och bearbetning 

av material. Det förs även ett resonemang kring medvetenheten om validitiet och 

reabilitet samt de etiska överväganden som gjorts.  

 

4.1 Val av metod 

Jag valde att använda mig av en kvalitativ metod i form av enskilda intervjuer för att 

genomföra min undersökning. Detta på grund av att min studie undersöker människors 

upplevelser och jag då får möjlighet att komma i kontakt med informanternas tankar, 

känslor och erfarenheter via en intervju där de får prata och följdfrågor kan ställas 

(Dalen, 2015, s 14). Jag valde enskilda intervjuer då jag anser att mycket information 

kan gå förlorad i en gruppintervju. Vissa deltagare i en gruppintervju kan möjligtvis ta 

mer plats än andra och då finns det chans att vissa röster inte bli hörda. Handlar 

dessutom vissa av frågorna om negativa upplevelser kopplade till kören så kan det bli 

känsligt för deltagarna att svara ärligt när deras körkamrater sitter med och lyssnar. 

Deltagarna vid gruppintervjuer kan också pågrund av rädsla för vad andra ska tycka om 

deras åsikter känna sig hämmade att svara. Hade jag i stället valt gruppintervju hade 

dessa beskrivda effekt av rädsla för att prata, också kunnat kunnat få motsatt effekt 

genom att deltagarna i stället blir inspirerade av varandra och hjälper varandra på traven 

i att komma på vad de egentligen känner. Jag bedömde att risken för rädsla att tala fritt 

skulle infinna sig hos deltagarna och valde därför enskilda intervjuer som metod. 

 

I mina intervjuer användes en intervjuguide (se bilaga 2) där jag i förväg formulerat 

huvudrubriker med underrubriker. Detta för att jag skulle ha en klar struktur angående 

det jag ville ta reda på under intervjuerna och för att samtalet lättare skulle flyta på. 

Genom dessa frågor kom även andra tankar och synpunkter hos deltagarna fram och 

genom deras reflektioner kunde sedan följdfrågor ställas. Positivt med denna typ av 

intervju är också att alla intervjupersoner fick möta relevanta och likartade frågor i 

intervjuerna. På så sätt blev också bearbetningen lättare då intervjuerna var så pass 
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strukturerade och likartade och kunde på så sätt jämföras med varandra på ett bra sätt 

(Krag Jacobsen, 1993, s. 19).  

 

4.2 Urval 

I denna studie har tre informanter intervjuats som alla är aktiva körmedlemmar, men i 

åtanke fanns också att att komplettering av urval i efterhand kanske skulle komma att 

behöva göras, om det skulle visa sig att materialet exempelvis inte var tillräckligt 

(Dalen, 2015, s. 64). När kvalitativa intervjuer görs brukar det talas om att mättnad ska 

uppnås, vilket betyder att när forskaren exempelvis upplever att samma svar 

återkommer i intervjuerna kanske det inte ger så mycket att intervjua fler personer, och 

då kan man säga att en viss mättnad har uppnåtts (Eriksson – Zetterquist & Ahrne 2015, 

s. 42). Tre körmedlemmar, varav två kvinnor och en man i åldrarna 27år, 53år samt 

samt 41år, kontaktades till mina intervjuer då de på grund av exempelvis 

åldersspridningen troligtvis är i olika stadier i livet och har olika livserfarenheter. Tack 

vare det finns en möjlighet att informanterna upplever saker och ting olika jämfört med 

varandra, vilket jag upplever som en tillgång och bredd i studien.  

 

4.3 Genomförande 

Inledningsvis skickades några dagar innan intervjun en samtyckesblankett (se bilaga 1) 

ut till deltagarna. Där kunde de läsa vad undersökningen syftade till, att deras svar är 

helt anonyma, att de endast är till för forskningsändamål och behandlas enligt 

vetenskapsrådets riktlinjer vad det gäller etiska normer, samt att deras medverkan är helt 

frivillig och att de har rätt av att avbryta när som helst. Som tidigare nämnt användes en 

intervjuguide när deltagarna intervjuades och de fick några minuter på sig innan 

intervjun startade att läsa igenom intervjuguiden, i syfte att de skulle vara lite 

förberedda på de kommande frågorna. Jag valde att både spela in och anteckna under 

intervjuerna, men lät fokus ligga på den digitala inspelningen då jag märkte under 

intervjuernas gång att det var svårt att lyssna och anteckna samtidigt. Krag Jacobsen 

(1993) menar att om jag istället valt att bara anteckna under intervjuerna kunde detta 

även ha lett till distraktion och okoncentration hos deltagarna, då de i stället för att svara 

kanske hade fokuserat på mitt skrivande (Krag Jacobsen, 1993, s. 189). Dock menar 

Eriksson – Zetterquist och Ahrne (2015) att det är bra att föra lite anteckningar, då 

chansen finns att inspelningsapparaten krånglar eller inte fungerar som den ska (s. 50).  
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En av deltagarna valde att träffas på ett café för att utföra intervjun, medan de andra 

deltagarna ville att jag skulle komma hem till dem. Att deltagarna själva fick bestämma 

platsen för intervjun var ett medvetet val för att få dem att känna sig så avslappnade som 

möjligt och för att de inte skulle känna att det var jobbigt för dem att ta sig till 

intervjuplatsen (Krag Jacobsen, 1993, s. 190). När intervjuerna var klara tackade jag för 

deras medverkan och poängterade att de gärna fick höra av sig till mig om det hade 

frågor i efterhand. Frågan ställdes även om det var okej att jag senare i processen, vid 

behov, kunde kontakta dem med möjliga följdfrågor (Eriksson – Zetterquist & Ahrne, 

2015, s. 45).  

 

4.4 Bearbetning av material 

Jag valde en kvalitativ metod som innebar att jag arbetat med delvis styrda och 

strukturerade forskningsintervjuer, vilket betyder att intervjuerna blev så pass 

strukturerade att de ganska lätt kunde bearbetas och jämföras med varandra (Krag 

Jacobsen, 1993, s. 19). Jag lyssnade på de inspelade intervjuerna och transkriberade 

varje intervju till ett separat dokument, samt läste igenom intervjuerna ett flertal gånger 

och utifrån mitt syfte samt mina frågeställningar analyserade jag intervjuerna genom att 

se samband och olikheter mellan de olika intervjuerna. Likheter och olikheter 

markerades med färgpennor för att lätt se skillnad på dem, och jag skrev även vilka 

teman som togs upp i intervjun i kanten på papperet för att lättare hitta i texten. Efter ett 

tag syntes det att respondenterna lade fokus på ungefär samma ämnen och tre kategorier 

av deras svar framträdde då. Känslor och effekter, gruppkänsla och umgänge samt 

prestationskrav var de kategorier jag kunde utläsa från transkriptonen. 

 

4.5 Etiska överväganden 

För att forskning ska gå rätt till är det viktigt att de villkor och förutsättningar som 

anges i svensk lagstiftning följs enligt god forskningssed. Nedan följer en beskrivning 

över de etiska överväganden som bör följas vid ett forskningsprojekt. 

 

Vetenskapsrådet (1990) har fyra huvudkrav vad det gäller etiska riktlinjer: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Med 

detta menas att forskaren skall informera respondenterna om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte och informera om deras rättigheter i deltagandet. 
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Informationskravet innebär att forskaren ska informera respondenterna om deras uppgift 

i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De skall alltså upplysas om 

att deras deltagande är helt frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan när 

som helst. Informationen de får ska inte utelämna något som har med undersökningen 

att göra och som skulle kunna tänkas påverka deras intresse för att delta. 

Undersökningens syfte bör framgå klart och tydligt, samt att en beskrivning om hur 

undersökningen genomförs ska ges till deltagarna (Vetenskapsrådet, 1990, s.7).  

 

Samtyckeskravet innebär att forskaren ska inhämta respondenternas samtycke till 

deltagande. Då jag valt att intervjua körmedlemmar som har en ålder över 15 år behövs 

ingen underskrift från föräldrar eller målsman. Respondenterna har rätt att självständigt 

bestämma om, hur länge och på vilka villkor de skall delta. Jag var också noga med att 

inte utöva påtryckningar vad det gäller respondenternas villighet till medverkan i 

intervjuerna (Vetenskapsrådet, 1990, s. 9–10). 

 

Konfidentialitetskravet innebär att alla i forskningsprojekt som har tillgång till etiskt 

känsliga uppgifter om enskilda, identifierbara personer skall underteckna en förbindelse 

om tystnadsplikt gällande sådana uppgifter. Enskilda respondenter ska inte kunna 

identifieras av utomstående och allt sådant material ska antecknas och lagras noggrant. 

Detta gäller särskilt uppgifter som kan uppfattas vara etiskt känsliga (Vetenskapsrådet, 

1990, s. 12). 

 

Nyttjandekravet innebär att uppgifter som exempelvis personuppgifter, insamlade för 

forskningsändamål, inte får användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra 

icke-vetenskapliga syften. Dessa uppgifter får alltså inte användas i andra syften, 

förutom efter särskilt medgivande från de berörda (Vetenskapsrådet, 1990, s. 14). 

För att allt detta skulle gå rätt till skrev jag en samtyckesblankett med information som 

jag mailade ut till deltagarna innan vårt möte, med syfte att de i lugn och ro skulle få 

möjlighet att läsa igenom informationen innan vi genomförde intervjun. De fick sedan 

skriva på blanketten innan intervjun startade, spara ett exemplar själva och lämna ett till 

mig. 
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5 Resultat 

I samtalen med mina informatner kring deras upplevda effekter av körsång har ett rikt 

empiriskt material trätt fram som sedan kategoriserats i olika teman och rubriker för att 

lättare organisera emperin. Dessa teman är: känslor och effekter, gruppkänsla och 

umgänge samt prestationskrav, som sedan avslutas med en sammanfattning. Under 

rubriken känslor och effekter synliggörs exempelvis resultat som att att informanternas 

trötthet försvinner och övergår i pigghet efter en körövning. Informanternas egentliga 

namn i studien är utbytta av etiska skäl. Karin, Lisa och Marcus heter alltså något annat 

i verkligheten.  

 

5.1 Känslor och effekter 

På frågan angående informanternas upplevda effekter under och efter körrepetitioner 

svarade både Karin och Lisa att de upplevde att de känner upprymdhet när de deltar i 

kören. Lisa beskrev även att hon upplever glädje och eufori, medan Karin beskrev det 

som att hon blir glad och får energi. Marcus och andra sidan berättade att hans största 

upplevda effekter är att han blir lugn och avslappnad under körrepetitionen. 

Uppfriskande, upprymd och pigg är ord som informanterna använder för att beskriva 

hur de känner sig efter en körrepetition. Både Marcus och Lisa berättar att om de ibland 

har huvudvärk innan kören så försvinner det alltid under körövningen. Alla tre pekar 

också på att de ofta i vanliga fall känner sig trötta om kvällarna, speciellt under höst och 

vintertid när det är mörkt ute, men att de blir mycket piggare och orkar mer de kvällarna 

de har varit på körövning. Marcus berättar: 

 

Fysiskt har jag upplevt det som att om jag är spänd eller har ont i huvudet, vilket 

kan hända innan man ska gå till kören, eller är trött - för ofta är det ju kvällstid. Så 

skulle jag säga att jag aldrig har ont i huvudet när jag går från ett körrep, jag är trött 

kanske, men på ett annat sätt trött. Det är liksom uppfriskande. 

 

Karin berättar att dessa körtillfällen var extra viktiga för henne när hennes barn var små, 

att den 1,5 timmen hon var borta hemifrån var helig både för henne och hennes man för 

att hon skulle orka och vara en glad mamma. 

 

Både Karin och Lisa berättar att deras självförtroende växer genom att vara med i kör, 

mycket tack vare att de är stolta över sina körer och det snygga soundet de tycker att de 
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skapar tillsammans. Karin poängterar också att det är roligt att kunna berätta för 

människor att hon sjunger i kör, att det är något hon är stolt över och kan identifiera sig 

med. Alla tre informanterna pratar också om känslorna som infinner sig vid 

framträdanden med körerna, att de blir stolta och glada över att vara en del av något 

stort. Marcus pekar också på att känslorna styrs av sammanhanget och att han lätt rycks 

med av exempelvis sinnesstämningar som låttexter och olika sammanhang förmedlar,  

exempelvis om hans kör sjunger på en minnesgudstjänst, eller vid första advent. Alla 

informanterna beskriver känslan av ljud och samklang som något härligt, att de låter 

vackert när alla sjunger tillsammans och att då känslan av lycka och lugn infinner sig. 

Markus säger: 

 

Jag skulle väl säga att det här lugnet jag känner, jag tror det kommer till viss del av 

att rösterna kommer ihop, när det klingar liksom. Var och en behöver inte ha en 

solistisk röst eller en röst som klingar fantastiskt ensam, men när man är några 

stycken i en kör så kommer ju det här ljudet som gör… (Marcus gör en djup 

inandning, ler och se ut att njuta). 

 

Lisa och Karin pratar båda om att de har fått självförtroende att kunna musicera även 

utanför kören. Karin berättar att hon känner sig trygg i att gå runt och sjunga hemma 

fast familjen hör och att hon gärna sjunger när någon fyller år, vilket hon upplever är en 

styrka som kommer av att hon gått i kör i många år. Även Lisa pratar om den härliga 

känslan av att sjunga utanför kören, som exempelvis hemma, för sin familj och sin 

sambo och att hon blir glad av att glädja andra med sin sång. Hållningen är något som 

Karin upplever att hon har blivit bättre att tänka på genom sitt deltagande i kör. Hon 

berättar att hon på grund av sin längd alltid har ”kutat” med ryggen, men att hon har 

börjat sträcka på sig mer efter att hon började i kör. 

 

5.2 Gruppkänsla och umgänge 

Lisa beskriver gruppkänslan i kören som väldigt familjär och trevlig. Trots att inte så 

många av dem umgås på fritiden tycker hon att det känns som de ses varje dag när de 

väl träffas en gång i veckan. Lisa säger: 

 

Man får känna att man har en betydelse i kören, man känner att det är viktigt för 

resten av min lilla klunga som jag är med i, i andra sopranen, så känner man att 
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min röst är behövd i den lilla gruppen vi är. Så jag tror också att den stora känslan 

när man väl kommer dit, är att man hör hemma i kören. 

 

Karin och Marcus lägger ännu lite mer vikt vid hur viktig gruppkänslan är för dem när 

de sjunger i kör. Karin berättar med tindrande ögon:  

 

…jag är en gruppmänniska, det är en av sakerna som är roligt, det är inte bara 

sången för mig utan det är socialt för mig också att jag går och träffar dom här 

människorna. 

 

Marcus beskriver sin medverkan i manskören som:  

 

Det förändrade mitt liv kan man säga, att gå med i den kören och den gruppen. Jag 

blev en helt annan människa. Det hade inte rakt av med kören att göra, utan det 

hade med gruppen att göra. Men nu var det en kör, så det kan vara fantastiskt, 

grupper kan påverka. 

 

Alla informanterna lägger vikt vid den härliga känslan att körsång är en gruppaktivitet 

och Marcus beskriver att sången kontra gruppkänslan nog väger 50–50 mot varandra för 

honom. Något Karin gillar är när det är olika åldrar i en kör, medan Lisa menar att det är 

roligare med en kör som är lite mer jämngammal på grund av att människorna är lite 

mer på samma plan i livet då. Karin berättar att hon i körer hon varit med i träffat 

vänner som hon sedan också träffat och fikat och sjungit lite med utanför kören. Marcus 

berättar att han för ca 15 år sedan var med om något fantastiskt tack vare en kör han 

gick med i som hade väldigt bra gruppkemi. Han beskriver det som att jag inte skulle ha 

känt igen honom som person om jag hade träffat honom för 15 år sedan. Marcus 

berättar att han tidigare hade en stor social fobi och att han avskydde att gå på fest eller 

till platser med stora folkmassor. Efter att han varit med i kören i några år så blev han 

mer och mer social, och säger att han idag känner sig väldigt säker på sig själv och att 

han praktiskt taget kan gå var som helst och börja mingla med okända människor. Han 

berättar också att denna kör var en maskör med stort fokus på att män skulle känna sig 

bekväma i sig själva och lära sig att prata om exempelvis sina känslor med varandra. 

Marcus beskriver det som att de arbetade mot ”att umgås med varandra som man ska 

göra, exempelvis som jag tror att många kvinnor gör”. Det var ett vinnande koncept för 
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honom och den största effekten av detta var framgången med hans stärkta 

självförtroende. 

 

5.3 Prestationskrav 

De prestationskrav Marcus ibland upplever i sin kör är att han ”måste” lära sig 

stämmorna först av alla, då han är en av de bättre i kören. Inofficiellt förväntas det alltså 

att han ska lära sig stämmorna snabbt så att han sedan kan stötta de andra. Detta tycker 

Marcus bara är positivt, då han känner att han utvecklas av att hjälpa andra, som han 

själv blev hjälpt när han var ny. Lisa och Karin däremot känner mer ofta prestationskrav 

som något negativt, detta i samband med när stämmorna är för svåra eller när de 

upplever att de blir utlämnade. Båda nämner detta i samband med när det ibland är 

väldigt få deltagare i stämman och de på så vis blir osäkra. Karin berättar: 

 

…när vi skulle sjunga bara tre så kände jag att jag kanske kunde det här bäst, men 

jag klarar inte av att leda det. Så om dom andra inte sjunger så stannar jag av 

också. 

 

Lisa berättar också om ett fåtal tillfällen då de haft en vikarierande körledare som inte 

känner gruppen, och att hon då bett medlemmarna att sjunga själva, vilket ledde till att 

Lisa kände sig väldigt obekväm. Båda informanterna berättar även att de inte kan läsa 

noter och är därför beroende av att körledaren går igenom stämmorna och att de har folk 

omkring sig om är säkra. När detta vid vissa tillfällen inte fungerar som de vill, kan de 

känna känslan av utsatthet och obehag, vilket också kan följa med hem under kvällen. 

 

5.4 Sammanfattning av resultat 

Sammanfattningsvis pratar informanterna om upplevda känsor som gläde, eufori, 

energi, lugn och avslappning under körövning samt timmarna efter. De pekar också på 

att huvudvärk och trötthet alltid är känslor som avlägsnas efter en körövning och istället 

ersätts av upprymdhet, pigghet och känslan av att känna sig uppfriskad. Informanterna 

trycker också på hur viktig gruppen är i körsammanhanget. De menar att känslan av att 

vara en del av något stort och känna samhörighet bidrar till bättre självförtroende. Detta 

självförtroende är något som alla tre belyser att de känner av i sammanhang i livet 

utanför kören. Två av dem berättar om deras stärkta självförtroende till att sjunga 

utanför kören medan en av dem belyser att hans sociala förmåga steg till en helt ny nivå 
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efter sitt deltagande i manskören. Några vittnar om att självförtroendet ibland dock kan 

få sig en törn, om situationen i kören gör att de känner sig utlämnade i sin stämma och 

då upplever att det blir för svårt, medan en av informanterna ser detta som en utmaning. 

Glädje och stolthet över att vara medlem i en kör och känslan av att kunna berätta detta 

för människor är något som informanterna känner mycket för, att de kan identifiera sig 

som körsångare. 
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6 Diskussion 

I diskussionen kommer resonemang kring de resultat som framträtt föras och tolkas med 

stöd från tidigare forskning och teori kopplat till forskningsfrågorna. Diskussionen har 

också sin utgångspunkt i studiens syfte, det vill säga de intervjuade deltagarnas egna 

erfarenheter och upplevda effekter av körsång både under och efter körtillfället, utifrån 

ett fysiskt- och emotionellt perspektiv. Samtliga informanter i studien uppger till största 

del att att körsång påverkar dem positivt på en rad olika sätt, men menar också att det 

finns vissa tillfällen som kan ha en negativ påverkan på dem. Nedan följer en analys av 

den insamlade datan som tidigare redogjorts under tre rubriker i resultatkapitlet. 

Nedanstående text kommer att förhålla sig till dessa rubriker för att sedan mynna ut i en 

slutsats, samt kommer diskussion också föras kring metodgenomförandet och förslag 

kommer ges till fortsatt forskning. Materialet från den insamlade datan kopplas ihop och 

jämförs med tidigare forskning och sker med hjälp av de fenomenologioska glasögonen, 

vilket betyder att datan analyseras utifrån informanternas egna erfarenheter och 

upplevelser som jag i min roll som forskare sedan reflekterar kring.  

 

6.1 Känslor och effekter 

Påtagliga effekter som alla tre informanterna berättar om under intervjuerna är deras 

erfarenheter kring att de får mer energi de kvällarna de sjunger i kör, att de alltid känner 

sig gladare efter körövningen än vad de gjorde innan, samt att kören bidragit till 

förbättrat självförtroende på olika plan. Sandgren (2009) beskriver också att en annan 

gjord studie visar på just samma beskrivning av känslor efter deltagande i kör (s. 475). 

Informanterna vittnar också om den upplevda effekten av att huvudvärk avlägsnas och 

att pigghet i stället infinner sig efter körrepetitioner. Detta kan bero på att hormonet 

oxytocin i ökar i kroppen i vissa upplevt trevliga situationer och är ångest- och 

smärtdämpande (Grape, Sandgren, Hansson, Ericson & Theorell, 2002, s. 68; Theorell, 

2009, s. 90; 2010, s. 55). Theorell (2009) menar att ”ett vanligt påstående är att musik 

hjälper oss att slappna av och att det nog är bra för hälsan”, men att det visat sig att 

människor blir både piggare och mer avslappnade när de sjunger (Theorell, 2009, s.16, 

58). Detta stämmer också bra in på dessa tre informanter, som pratat om upplevd 

pigghet samt lugn och avslappning kopplat till sitt kördeltagande. Informanterna har 

under intervjuerna dock svårt att se en vidare koppling till sitt mående i vardagen 

kopplat till sitt deltagande i kör. Många studier har dock gjorts som visat på både 
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psykiska och fysiska effekter på människor som börjat i kör, där jämförelser har gjorts 

av deras hälsa innan, kontra efter deras deltagande i kör, där resultatet har visat att det 

varit hälofrämjande för dem (Konlaan, Bygren & Johansson, 2000, s. 175; Lindström, 

2006, s. 45; Theorell, 2009, s. 30; 2010, s. 54–56). Då dessa deltagande informanter 

troligtvis inte gått med i kören med målet att förbättre sin hälsa så är det nog något som 

dom tidigare inte heller har reflekterat över så mycket, vilket också kan bidra till att det 

blir svårt för dem att svara på en plötslig fråga om detta i en intervju. Inslag som visats i 

olika typer av media har dock visat på att vissa landsting i Sverige tror sig ha 

medvetenhet kring detta område och därför lägger stora hälsosatsningar på arbetsplarser 

genom att koppla ihop kultur och hälsa. Genom denna satsning kanske de 

medvetandegör denna koppling för genememan som möjligtvis annars inte tänkt på 

detta alternativ till förbättrad hälsa.  

 

6.2 Gruppkänsla och umgänge 

Känslan av att sjunga i grupp är något som påverkat alla dessa tre informanter i positiv 

riktning genom sitt deltagande i kör. Genom kören får de chans att känna gruppkänsla 

och sammanhållning vilket är en faktor som förmodligen i sig är hälsofrämjande, menar 

(Theorell, 2009, s. 90; 2010, s. 57). Informanterna vittnar om känslan att känna sig 

behövd, att träffa nya vänner och fly från vardagen ett tag. Marcus beskriver till och 

med i sin intervju att hans liv förändrades efter deltagandet i manskören. Här bör dock 

reflekteras över om sången i detta fenomen hade stor inverkan på att denna grupp hade 

så bra sammanhållning, eller om det bara var gruppen i sig som var stark och att de lika 

gärna hade kunnat spela boul och umgås för att nå liknande gruppresultat, som sedan 

bidrog till Marcus stärkta självkänsla och självförtroende. Det kan också finnas andra 

aspekter i Marcus liv som han inte är medveten om som också kan ha påverkat hans 

självförtroende. Under intervjun lyfter Marcus dock endast denna aspekt som orsak till 

hans förbättrade självförtroende, vilket dock inte är så konstigt, då samtalets 

utgångspunkt var körsång. Just körsång verkar enligt forskare ändå vara en aktivitet som 

kan medföra just det som Marcus beskriver. Johansson (2011) menar att kör är en 

verksamhet som skapar något som går utöver vad den enskilda människan förmår (s. 

16). Informanterna i denna studie beskrev alltså den härliga känslan av att ingå i ett 

umgänge och sammanhang och för Marcus del var hans deltagande i kör ett sätt att 

träffa nya vänner i byn när han var nyinflyttad. Både Marcus och Lisa beskriver också 

att de delvis går till kören med intentionen att bli bättra på att sjunga. Sandgren (2009) 
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menar att oavsett vilken ingång individen har spelar ändå båda aspekterna mer eller 

mindre roll, då alla går med i en kör med olika förväntningar (s. 475). 

 

Alla informanterna pekar på att gruppen och ledaren är väldigt viktig för att de ska 

känna sig glada och trygga under och efter sina körövningar. De påpekar att ledaren ska 

vara inspirerande och ge dem utmaningar, samtidigt som Lisa och Karin inte vill att det 

blir för svårt, för då finns risken att de känner sig dåliga och därav får obehagskänslor. 

De sociala och musikaliska delarna i en körverksamhet verkar ha stark koppling till 

varandra. Om klimatet i en grupp inte är fungerande försämras resultatet, och är låtarna i 

kören inte tilfredsställande för individen kanske det i slutändan inte spelar någon roll att 

gruppen är bra då vi ser att dessa delar är beroende av varandra (Balsnes, 2011, b, s. 35). 

Marcus vittnar om detta då han beskriver att nivån på låtarna i hans nuvarande kör 

egentligen inte är något som tillfredsställer honom, då han upplever att det är för lätt. 

 

Som forskare ser jag, med hjälp av bland annat (Theorell 2009; 2010) och intervjuerna, 

ett samband mellan informanternas mående, då de vittnar om upplevd glädje, pigghet 

och avlägsnad huvudvärk, den estetiska upplevelsen samt den sociala effekten av att 

känna sammanhållning, som deltagande i kör medför (Theorell, 2009, s. 90; 2010, s. 

57). Min reflektion landar i att informanternas beskrivda gruppkänsla i kören samt den 

estetiska upplevelsen ligger till grund för att exempelvis huvudvärken försvinner och 

glädjen uppstår. 

 

6.3 Prestationskrav 

Musikforskning har visat att hormonerna, immunsystemet och hjärnan påverkas av 

musik, men i dessa system är effekterna olika beroende på vilken musik det gäller, samt 

det aktuella sammanhanget och individens tidigare musikerfarenheter. Musik måste 

också användas på rätt sätt för den enskilde individen för att ha en hälsofrämjande effekt 

(Theorell, 2010, s. 53, 59). Detta stämmer överens med Karin och Lisas beskrivning av 

att de i vissa stunder under körrepetiotionen kan känna sig utlämnade och obekväma när 

det blir för svårt, vilket troligtvis grundar sig i deras tidigare erfarenheter. Markus och 

andra sidan har troligtvis andra tidigare erfarenheter än vad Lisa och Karin har, då han 

under intervjun kommer på sig själv med att reflektera över att utmanig är viktigt för 

honom för att han ska tycka att körsång ska vara roligt och givande. Frågan som här bör 

ställas och reflekteras över är då om det finns ett samband mellan att kvinnorna i denna 
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studie ibland upplever obehag vid utmaning, medan mannen ser det som en sporre. 

Theorell (2010) beskriver just detta, att tidigare erfarenheter spelar stor roll för hur 

kördeltagare känner för olika situationer de hamnar i (s. 51, 52, 71). 

 

6.4 Slutsats  

Informanterna i denna studie pratar om upplevda känslor som glädje, eufori och lugn 

under körrepetitionerna, samt att huvudvärk alltid avlägsnas. Den största påtagliga 

effekten i andra sociala och arbetslivsrelaterade sammanhang, som speciellt en av 

informanterna i denna studie pekar på, är det ökade självförtroendet, som i sin tur 

medfört en bättre social förmåga i dennes vardag. Även de andra informanterna lade 

vikt vid den härliga känslan av att våga mucisera på andra platser än i kören, vilket 

också stärkte deras självförtroende. Enligt den insamlade emperin och tidigare forkning 

landar slutsatsen av denna studie i att när en individ ingår i rätt körverksamhet för 

denne, som tillfreddställer dennes behov, så medverkar detta till att de fysiska, psykiska 

och sociala effekterna ökar i positiv riktning och ger en tydlig förbättring av individens 

mående. 

 

6.5 Metoddiskussion  

De informanter som kontaktades svarade alla tre ja till medverkan i studien med 

detsamma. Det var heller inte svårt att bestämma ett möte med dem då alla tre kunde 

träffas veckan efter första kontakten. Intervjufrågorna kändes innan intervjuerna både 

bra och heltäckande samt flöt på väldigt bra under intervjuernas gång. Efter att 

transkriberingen var gjord och arbetet med resultat, analys och diskussion påbörjades 

kände jag dock att det hade varit bra att ställa några fler frågor och även fler följdfrågor 

till informanternas svar, för att få en djupare förståelse kring deras tankar och känslor. 

Fler frågor som hade kunnat ställas är exempelvis hur länge de sjungit i kör, varför de 

började, varför de fortsatt, vad det bästa kontra sämsta med att delta i en körverksamhet 

är, i syfte att få en bredare bild av varför de valt att delta i körverksamhet.  

 

För att få fram ett tydligare mer synligt resultat för mig som forskare och för 

informanterna själva hade ett alternativ också varit att låta dem skriva dagbok med 

fokus på effekter av körsång, under ett antal veckor. Jag tror att det skulle hjälpa dem att 

bli mer uppmärksamma på, och få större medvetenhet kring hur körsång påverkar dem i 

deras vardag. Detta då jag upplevde under intervjutillfällena att informanterna hade lite 
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svårt att i stunden uppmärksamma tydliga effekter på deras mående i vardagslivet som 

körsången kan ha bidragit till. I resultatkapitlet ovan har jag har skrivit en förklaring till 

min reflektion kring detta.  

 

6.6 Förslag till fortsatt forskning 

Haugland Balsnes (2011) menar att vi kanske skulle se en minskning i sjukfrånvaron 

om fler sjöng i kör. Att flera personer genom att delta i körsång skulle få chans att 

utvecklas, få goda erfarenheter, gemenskap, mening och existens och därigenom 

förbättra hälsan och livskvaliteten (s. 41). Theorell (2010) menar att en 

gruppsammanhållning kan stärkas via utövandet av musik (s. 59), vilket också enligt 

min mening, men också (Lindström, 2006) styrker, skulle gynna en arbetsplats (s. 45). 

För att få svar på om detta stämmer behöver en grundligare studie göras, där exempelvis 

en grupp människor på en arbetsplats får utöva kör på sin friskvårdstimme en gång i 

veckan. Detta för att sedan mäta skillnaden om människorna på arbetsplatsen under 

denna period sjukskriver sig i mindre utsträckning än tidigare samt om stämningen och 

samarbeten kollegor emellan förbättras. För att utföra en sådan studie krävs dock en 

avsevärt mer omfattande undersökning under en längre tidsperiod. 
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8 Bilagor 

 

8.1 Samtyckesblankett 

 

 

Linn Norin - Student vid Linnéuniversitetet i Växjö 

073–8095628 

 

 

Din medverkan i denna intervju innebär att jag kommer att ställa frågor angående dina 

upplevda effekter av att sjunga i kör, och om, och i så fall hur det påverkar dig i din 

vardag. Dina svar är helt anonyma, användas endast till forskningsändamål och 

behandlas enligt vetenskapsrådets riktlinjer vad det gäller etiska normer. Din medverkan 

är helt frivillig och du har rätt av att avbryta detta när som helst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagarens underskrift 

 

……………………………………………………….. 

 

Ort & Datum 

 

………………………………………………………. 
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8.2 Intervjuguide 

 

Vad upplever du för effekter under körrepetitionen? 

 

- Vilka känslor får du? (Glad, ledsen, arg, stressad, lugn osv.) 

- Gruppkänsla? 

- Självförtroende? 

- Prestationskrav? (positivt/negativt?)  

- Utvecklas din sångröst? 

- Upplever du några andra effekter på ditt mående? Emotionellt, fysiskt?  

- Egna tankar kring detta? 

 

Vad upplever du för effekter på ditt liv i övrigt som du tror hänger samman 

med ditt deltagande i kör? I exempelvis familjesituationer, i jobbet, bland 

vänner mm. 

 

- Har det förstärkts, förminskats, försvunnit någon känsla?  

(Glad, ledsen, arg, stressad, lugn osv.) 

- Självförtroende? 

- Samarbetsförmåga? 

- Tålamod? 

- Mer/mindre/lika social? 

- Upplever du några andra effekter på ditt mående? Emotionellt, fysiskt? 

- Egna tankar kring detta? 

 


