
 

HÖGSKOLAN FÖR SCEN OCH MUSIK 

 

Självständigt arbete (examensarbete) inom Konstnärligt kandidatprogram i musik inriktning 

kyrkomusik VT 2017 
 

 

 

 

Vad sjunger min kör? 

Repertoarval utifrån kyrkokörledares tankar om genus och genre 

 

Ida Andersson 
  



2 (35) 

 

Självständigt arbete (examensarbete), 15 högskolepoäng 

Konstnärligt kandidatprogram i musik inriktning kyrkomusik 

Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet 

VT 2017 

 

Författare: Ida Andersson 

Arbetets rubrik: Vad sjunger min kör? Repertoarval utifrån kyrkokörledares tankar om genus och 

genre 

Arbetets titel på engelska: What does my choir sing? Repertoire in the light of choir leaders’ 

perception of gender and genre 

Handledare: Joel Speerstra 

Examinator: Dr Joel Eriksson 

 

SAMMANFATTNING  
 

Nyckelord: kyrkokörsrepertoar, genre, genus, kanonisering, manlig hegemoni, 

poststrukturalism, queerteori  

Sammanfattning: 

Syftet med arbetet är att undersöka hur kyrkokörledare väljer repertoar och framförallt tänker 

kring repertoarval, med utgångspunkt från genre och genus. Författaren vill genom sitt arbete 

belysa körledarens makt att påverka sina körsångare och ytterst, samhället, genom sitt val av 

repertoar och även visa på kyrkorummet som ett upphöjt rum även hos de som inte säger sig 

vara troende. Författarens arbete hämtar stöd från post-strukturalistisk och queerteoretisk 

teoribildning som beskriver makt i termer av performativa handlingar, och något som utövas 

på icke-medvetna och diffusa sätt, och författaren lyfter fram institutionerna som viktiga 

påverkare i studenternas uppfattning om den klassiska musiken (konstmusiken) som 

överordnad populärmusiken. I arbetet intervjuas fem körledare och ytterligare åtta stycken 

svarar på en enkätundersökning bland Göteborgs Stifts kyrkomusiker, och författaren kommer 

fram till att intervjupersoner med tjänster i innerstadsförsamlingar nästan uteslutande ägnar 

sig åt klassisk musik (konstmusik) medan det hos dem som deltagit i enkätundersökningen i 

större utsträckning ägnar sig åt pop-musik i det att flera av dem är ledare för gospelkörer. 

Gällande genus används påfallande lite repertoar skriven av kvinnor och hos de flesta finns 

liten medvetenhet kring detta, och vilja att påverka repertoaren i en annan riktning. Arbetet 

resulterar även i en praktisk del där författaren väljer att utarbeta en alternativ gudstjänst med  

syfte att låta de lärdomar som arbetet givit avspeglas i val av den egna kyrkokörens repertoar,  

och gudstjänstens psalmer. 
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Inledning 
 

Under min utbildning i körpedagogik (60 hp) vid Göteborgs Universitet skrev jag ett arbete på 

15 hp om körledares val av repertoar utifrån kategorierna genre och genus. Jag kom i kontakt 

med frågor rörande kultur, makt och genus när jag 2009 pluggade socialantropologi och 

kände att jag fick upp ögonen för andra sätt att se på kultur; kultur som en del av en 

samhällelig struktur där frågor om makt alltid är centrala.  Att det finns speciella 

föreställningar kring vad som är ”fin” musik och att det finns långt fler uppmärksammade 

manliga kompositörer än kvinnliga är sådant som jag många gånger lagt märke till under min 

studietid på Högskolan för Scen och Musik i Göteborg men när det nu blev dags för mig att 

skriva min kandidatuppsats i klassisk musik- gren kyrkomusik, kände jag att jag ville sätta 

dessa föreställningar under lupp och undersöka om jag kan skönja och beskriva mekanismer 

som i så fall verkar för att upprätthålla dessa föreställningar. 

 

En delkurs under mina studier i socialantropologi berörde mig extra starkt och från den har 

jag särskilt hämtat inspiration till mitt arbete. Den gick under benämningen ”Världsbilder, 

makt och försörjning” och undersökte bl. a. samband mellan politisk och religiös makt i en 

social kontext, exempelvis ett samhälle. I många samhällen är de här båda världarna tätt 

sammanhängande; religiös status betyder också många gånger konkret politisk status. I 

Sverige har vi Svenska Kyrkan som ett sådant exempel som fram t o m år 2000 tillhörde 

staten och som under flera århundraden var tätt sammankopplad med den svenska 

kungamakten, och i många samhällen runt om i världen är den religiösa ledaren än idag också 

en uttalad politisk ledare. Ett exempel på detta är Englands Drottning Elisabeth som i sin roll 

som Storbritaniens statsöverhuvud också är Engelska kyrkans högsta beskyddare (Supreme 

Governor). 

 

I ljuset av detta religiösa och politiska samband blir också Svenska Kyrkans körledare en 

person med makt att påverka genom att kyrkans rum i en samhällelig mening står för något 

”upphöjt” även bland människor som inte skulle säga att de är troende. Därför har jag in mitt 

arbete valt att lägga fokus på just kyrkomusikern i egenskap av körledare för kyrkokören, en 

roll som jag också har ibland som anställd kyrkomusiker i Nödinge församling. Musiken är en 
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central del av riten, av kyrkans gudstjänst, och har en viktig funktion att föra samman 

människor i en gemensam bekännelse. Här har kyrkomusikern en viktig roll i val av repertoar 

då hen ofta är fri att själv välja körsånger i gudstjänsten, men också tar en aktiv del i 

bestämmandet av psalmer och annan liturgi tillsammans med tjänstgörande präst. Hur ser hen 

på denna roll i egenskap av påverkan på såväl de som sjunger i kören, som de som deltar i 

gudstjänsten eller som kommer och lyssnar på körkonserten? Finns det en medvetenhet och 

hur hanteras i så fall den? Just dessa frågor är centrala i mitt arbete. 

 

Min kandidatuppsats har till stor del gått ut på att utveckla de teorier kring begreppen genus 

och genre som jag skrev om i mitt arbete på körpedagogen. ( Andersson 2014) Jag har valt att 

intervjua fler körledare för att se om de slutsatser jag drog av mitt förra arbete fortfarande är 

relevanta, och även gjort en enkätundersökning bland Göteborgs Stifts verksamma 

kyrkomusiker.  Jag vill även bygga på med mer teoribildning kring begreppen genus och 

genre och kommer utveckla tankar kring urval, s.k. kanonisering, och teorier om genus som 

skapas och upprätthålls genom performativa handlingar enligt framförallt poststrukturalistiska 

tankegångar. 

 

Slutligen kommer mitt arbete bestå i en praktisk del, kopplad till min egna kyrkokör, där jag 

väljer att utarbeta en alternativ gudstjänst på första advent med utgångspunkt från de lärdomar 

som mitt arbete givit mig. Tanken med denna praktiska del är att visa på hur medvetenhet 

kring genus och genre nu kan tydliggöras i min egen körrepertoar och i de psalmer som väljs i 

en hypotetisk gudstjänst i Surte kyrka på första söndagen i advent.   

 

 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med mitt arbete är att undersöka vilka faktorer som styr en körledares val av repertoar 

utifrån kategorierna genre och genus. Jag vill framförallt ta reda på hur de olika körledarna 

tänker kring sin repertoar. Vilken uppfattning har de om olika genrer? Anses någon musik 

finare än någon annan? Finns det någon medvetenhet om kompositörens och textförfattarens 

genus och framförallt ges det någon betydelse? Jag är särskilt intresserad av de kvinnliga 
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körledarna, om de i större utsträckning än sina manliga kollegor verkar för att använda sig av 

kvinnliga kompositörer och textförfattare. 

  

När det gäller kategorin genre vill jag se om man kan skönja en klassisk tendens som har sin 

grund i konstmusiken eller om man i lika omfattning väljer att sjunga t ex gospel, folkmusik 

och populärmusik (pop). Även här är det viktigaste att ta reda på hur körledaren tänker kring 

olika genrer.  Är det de praktiska faktorerna som styr, d v s är körledarens främsta skäl för en 

viss repertoar mest knuten till vad som får kören att låta bra eller vad hon eller han tror sig 

klara av, eller är det uppfattningen om vad som är bra musik som är av avgörande betydelse? 

 

Jag är också intresserad av att i en praktisk del av arbetet konkret visa på hur medvetenhet 

kring genus och genre kan påverka och forma en körledares val av körrepertoar och psalmer. 

Får en ny medvetenhet kring genus och genre konsekvenser för val av körrepertoar och 

psalmer, och vilka uttryck kan de i så fall ta sig utifrån körens begränsningar i form av 

stämbesättning, antal körsångare och vad kören behärskar att sjunga? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teoribildning och begreppsförklaring 

Kön och genus 

Min förståelse av makt ”som ett sätt att påverka identiteter och praktiker i ett samhälle” 

(Connell och Pearse 2005) tar sin utgångspunkt framförallt i poststrukturalismen där den 

franske historikern Michel Foucault är särskilt tongivande. En utgångspunkt för 

poststrukturalismens maktbegrepp är just att makten inom ett samhälle är utspridd istället för 

att utgå ifrån en central enhet, och att den utövas på intima och diffusa sätt. I sin bok  

Övervakning och Straff (Foucault 1975) beskriver författaren utvecklingen av fängelserna i 

Europa och USA under slutet av 1700-talet som ett led i att kontrollera själen, istället för att 
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som tidigare kontrollera och straffa kroppen genom vedergällning och utpräglade 

kroppsstraff. ”Själen är kroppens fängelse” skriver författaren och förklaras som den del av 

människan som samhället kan påverka genom olika former av påtryckning. Själen är i den här 

kontexten ett uttryck för samhällets normer och kan kopplas ihop med tankar om musik och 

dess påverkan på andra människor. Musiken är på det sättet aldrig fri och kunskapen om den 

är också kopplad till makt. Foucault menar att makt och vetande förutsätter varandra och att 

makt snarare är något som utövas än något man besitter. Makt är på så sätt något man både 

kan ha och mista, i motsats till tankar om privilegier som hos marxister och andra 

strukturalister många gånger kopplas till klasstillhörighet och på det sättet kan anses vara mer 

förutsägbara och statiska. 

 

Kanonisering 

En annan viktig bok och inspiration till mitt arbete har varit Ebba Witt-Brattströms 

Kulturmannen och andra texter som kom till i dyningarna av den debatt som Eva Beckman 

startade 2014 kring Kulturmannens ev. död och försvinnande. Kulturmannen, menade Witt- 

Brattström, är inte alls på utdöende (snarare tvärtom) och fortsätter att dominera kulturfältet 

inom såväl litteratur som konst och musik. Som representanter för detta kulturmansbegrepp 

nämner hon Bellman, Strindberg, Taube och Ingemar Bergman men även nutida författare 

såsom K-O Knausgård. Witt-Brattström skriver ”Kulturmannen är en typ. I varje epok äger 

han strukturerna, institutionerna, biblioteken” och vidare: ”Sålunda bör Kulturmannen 

uppfattas som en samlingsbeteckning för mansgrisaktiga mekanismer och reflexer som går ut 

på att uppvärdera mäns kulturella alster och nedvärdera kvinnors” (Witt- Brattström 2016 

374). ”Ebba Witt-Brattström menar att det är ett stort problem att manliga författare i hög 

grad nöjer sig med att läsa böcker av andra män medan kvinnor kan ses som ”helbildade” 

eftersom de i större utsträckning läser både kvinnliga som manliga författare, och att de i 

samtal med manliga kollegor väljer att referera till manliga författare eftersom det blir den 

gemensamma referensramen.  Precis som poststrukturalisterna menar hon att föreställningarna 

om mäns ”genustatus” och kvinnors avsaknad av detta är något som nedärvs och tenderar att 

tas som givet och närmast reflexmässigt gå igång hos såväl kvinnor som män, och att kvinnor 

om de inte passar sig kommer att ikläda sig rollen av att se och bekräfta dessa kulturmän på 

bekostnad av eget skapande och utvecklande av konstnärliga talanger.  
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Genus 

I min beskrivning av genus tar jag min utgångspunkt i queerteoretiska tänkare som Judith 

Butler och Tiina Rosenberg som särskiljer kön från genus (kvinna från kvinnlighet, man från 

manlighet) och menar att genus är något som skapas och upprättas genom performativa 

handlingar utifrån ett samhälles/kulturs föreställningar om det, och att det därför inte finns 

några fasta genuskategorier. En kvinna är automatiskt inte kvinnlig utan måste bli kvinnlig 

genom att lära sig vad kvinnlighet innebär och uttrycka det. Går hon utanför normen blir 

följden sanktioner, allt för att den samhälleliga normen om kvinnlighet och manlighet ska 

bevaras (Butler och Rosenberg 2005).   

 

Kvinnlighet konstitueras utifrån dikotomin manligt-kvinnligt där manligt är normen och 

kvinnligt är ”det som mannen inte är”, d v s i motsats till manligt. Här tar jag min 

utgångspunkt i socialantropologen Sherry. B. Ortners tankar om kvinnors underlägsenhet i 

alla kulturer hänger ihop med dikotomin natur–kultur, där mannen sammankopplas med 

kultur medan kvinnan sammankopplas med natur. Kultur menar Ortner står alltid över natur 

och för att kvinnan ska accepteras och uppgraderas måste hon kultiveras och ”acceptera sin 

kulturs/samhälles uppfattning om henne” (McGee och Warms 2008). För att vinna anseende 

måste hon därför i högre grad än mannen ta till sig och uttrycka samhälleliga föreställningar 

om kultur och har således mer att förlora på att inte göra det.  

 

 

Manlig hegemoni 

Utifrån den australiensiska sociologen och mansforskaren Raewyn Connell teorier om manlig 

hegemoni kopplar jag samman synen på en viss form av maskulinitet som överordnad, med 

en viss form av kultur (här genre) som överordnad en annan. Den här överordningen är 

förknippad med privilegier och kan därför behålla sin särställning och blir således något 

åtråvärt, men även något som skapar motreaktioner 

 

Metod 
För att undersöka hur körledare tänker kring val av repertoar har jag dels valt att intervjua fem 

körledare som alla leder vuxenkör/er med liknande antal körsångare och där körerna 

medverkar vid gudstjänster ungefär lika många gånger per år, och dels gjort en 

enkätundersökning hos Göteborgs Stifts kyrkomusiker där de som valde att deltaga anonymt 
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fick besvara frågor via mail. Samtliga körledare som intervjuats är anställda som 

kyrkomusiker/församlingsmusiker i en församling (alla kyrkomusiker förutom en är anställda 

av Svenska Kyrkan) och deras körer är en arbetsuppgift som är ålagda dem i tjänsten. 

Körernas främsta uppgift är att medverka i församlingens gudstjänster och samtliga körer är 

vuxenkörer.  

Tre av intervjupersonerna är kvinnor och två är män och eftersom genus är en viktig aspekt av 

mitt arbete har det varit en uttänkt strategi att intervjua fler kvinnor än män i mitt arbete för att 

just ge mer betydelse åt de kvinnliga körledarnas perspektiv. Det har också varit viktigt att 

utveckla min analys från mitt tidigare arbete och se om de slutsatser jag då drog fortfarande är 

relevanta eller om de ändrats utifrån de svar jag nu fått när fler kvinnliga körledare får komma 

till tals. 

 

Gällande enkätundersökningen valde jag att kontakta Ulrika Melin- Lasson som arbetar som 

musikkonsulent för Göteborgs Stift och med hennes hjälp kunde mina intervjufrågor skickas 

ut till 250 av de uppskattningsvis 300 verksamma kyrkomusiker i Göteborgs Stift. Kravet för 

att delta i enkätundersökningen var att hen i sitt arbete som kyrkomusiker ledde en vuxenkör 

och hade både män och kvinnor representerade på minst tre stämmor ( S, A och B). Totalt 8 

personer valde att delta i enkätundersökningen och av dem är 6 st kvinnor och 2 st, män. 

Detta var ett viktigt steg i att låta fler kyrkomusiker komma till tals och på så sätt utveckla 

mitt tidigare arbete och i efterhand hade jag önskat att fler kyrkomusiker valt att delta i 

enkätundersökningen. Jag lovade också att låta alla kyrkomusiker som fått mina enkätfrågor 

få ta del av min uppsats via mail som ett sätt att ge ytterligare tyngd till min undersökning, 

och att sätt göra fler kyrkomusiker medvetna om repertoarval utifrån de tankar kring genus 

och genre som jag lyfter fram i mitt arbete. 

 

Jag har medvetet valt att ha en bredd i fråga om ålder och utbildning hos mina 

intervjupersoner för att se om dessa aspekter är viktiga i synen på repertoarvalet utifrån tankar 

om genus och genre. När det gäller enkätsvaren har jag haft väldigt liten insyn i ålder och 

utbildningsnivå på de som valt att deltaga p g a att de svarat anonymt. Det enda jag fått veta är 

om den svarande är man eller kvinna. 
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Beträffande utformningen av intervjumanualen valde jag att använda mig av tre 

huvudkategorier-Repertoarval, Genus och Genre – och sedan utifrån dem ställa följdfrågor. 

Syftet med intervjuerna har hela tiden varit att sätta mig in i hur körledarna tänker kring och 

uppfattar dessa kategorier och därför har det varit viktigt att ställa så öppna och icke-ledande 

frågor som möjligt. 

 

Enligt den etiska praxis som finns för vetenskapliga intervjuer är körledarna i mitt 

examensarbete anonyma. 

 

Vid samtliga intervjuer och vid enkätundersökningen har följande frågor ställts: 

 

    Tema: Repertoarval 

1. Vad sjunger din kör för repertoar? 

2. Vad påverkar/styr ditt val av repertoar? 

 

Tema: Genus 

     3. Hur ser repertoarvalet ut? 

    Följdfrågor: 

- A) utifrån män/kvinnor som textförfattare? 

- B) utifrån män/kvinnor som tonsättare? 

- C) utifrån manlig/kvinnligt (genus kodat) textinnehåll? 

          4: Hur tänker du kring repertoarval? 

- A) utifrån män/kvinnor som tonsättare? 

- B) utifrån män/kvinnor som textförfattare 

- C) utifrån manligt/kvinnligt (genus kodat) textinnehåll? 

 

5: Har du tankar/strategi för repertoarval med utgångspunkt för genus? 

  

Tema: Genre 

6: Vilka musikaliska genrer sjunger din kör? 

7. Hur tänker du kring val av genre? 
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Skäl till mina frågor: 

Syftet till de två första frågorna under Tema Repertoarval är att körledaren ska beskriva sin 

repertoar med egna ord och vilka aspekter som gör att hen väljer en viss typ av repertoar. 

Frågorna är medvetet öppet ställda för att jag ska få en inblick i vilken typ av repertoar 

körledarens kör faktiskt sjunger och vilka aspekter som avgör vad körledaren väljer för 

stycken till sin kör. Körledaren får också ge en uppskattning av hur stor del av repertoaren 

som är skriven av män respektive kvinnor och även ge en uppskattning av hur mycket av 

repertoaren som hen skulle beskriva som klassisk (konstmusik) respektive ”icke-klassisk”. 

Även här är mitt syfte främst att jag ska få en uppfattning kring vad körledaren tänker kring 

olika genrer. Vad hen uppfattar som klassisk musik respektive pop, jazz, gospel och hur stor 

del den repertoar som anses som klassisk får i förhållande till övriga genrer. 

 

Begreppet genre avser här en musikalisk praxis som sanktioneras av en kulturs uppfattning 

om detta stilideal. De föreställningar som ryms inom ett genrebegrepp upprätthålls genom 

repetition och är också därför hela tiden föränderligt (Grove s.v. ”genre” 2014).  

 

Fråga 3 är en undersökande fråga gällande hur stor del av repertoaren som är skriven av män 

respektive kvinnor och om man kan skönja någon form av genus kodat innehåll i repertoaren. 

Här är jag intresserad av hur manligt respektive kvinnligt beskrivs och hur körledaren tänker 

kring det. 

Fråga 4 är en fråga om hur körledaren tänker kring genus. Här vill jag undersöka om det finns 

en medvetenhet kring genus, om det är viktigt att både kvinnliga/manliga textförfattare och 

kompositörer finns representerade i de sånger som sjungs. Jag är också intresserad av att veta 

om det finns en känslighet för stereotypa bilder av män respektive kvinnor och om det finns 

olikheter i förhållningssätt mellan den kvinnliga och de manliga körledarna kring detta. 

 

Fråga nr 5 är kanske en utav de viktigaste eftersom den undersöker om körledaren har en 

strategi för genus. Är körledaren medveten om kompositörens/textförfattarens genus och är 

det överhuvudtaget ett problem att bara använda sig av repertoar skriven av män? Finns det 

andra aspekter av genustänk av mer praktisk karaktär och hur ser de i så fall ut? 
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I fråga 6 och 7 är jag intresserad av vilka genrer som mest används i repertoaren och vilka 

olika faktorer som avgör val av genre.  

 

Metodreflektion 

Jag valde att använda mig av nedskrivna frågor och sedan anteckna informanternas svar allt 

eftersom intervjun fortlöpte. I redovisning av resultat har jag utifrån mina stödord försökt 

återge informanternas svar så nära deras egna ord som möjligt men givetvis är de också 

präglade av hur jag har uppfattat deras svar. När det gällde enkätsvaren har jag valt att ge en 

så ordagrann redovisning som möjligt, dock har jag behövt sammanfatta några av svaren som 

jag annars tyckt vara för långrandiga. 

 

Resultat 

Mina intervjupersones svar kommer att redovisas i en separat bilaga och  intervjupersonerna 

benämns som KA ,KB , KC, MD och MC,  där K är lika med kvinna och M är lika med man. 

Jag kommer att redogöra för deras svar, fråga för fråga och redovisa dem tillsammans med 

enkätsvaren, där jag även vill tydliggöra de svarandes genus; (K) svar 1-6, och (M) svar 7-8. 

Vid samtliga intervjuer och i enkätundersökningen har samma frågor ställts vilket också 

kommer redovisas i bilagan. 

 

 

Resultat 

I mitt förra arbete tyckte jag mig se en tendens till att den kvinnliga körledaren (A) i lägre 

utsträckning än sina manliga kollegor verkade för att lyfta fram kvinnliga kompositörer och 

textförfattare, och i större utsträckning valde det som för henne kännetecknade musikalisk 

kvalitet framför att arbeta strategiskt för att ändra den manliga dominansen i körrepertoaren. 

(Andersson 2014).  Jag upplevde det som att hon i större utsträckning än männen behövde 

förtjäna sin plats som körledare och hade mer på att förlora genom att gå utanför ramarna och 

de förväntningar som hon tyckte ställdes på henne. Hon poängterade vikten av att hela tiden 

ge sina körsångare nya utmaningar för att få körsångarna att vilja stanna kvar i kören, medan 
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de manliga körledarna mer utgick från sina egna ideal och lät slumpen styra utifrån det som 

råkade finnas i notbiblioteket. Det blev också tydligt att männen såg den mansdominerade 

körrepertoaren som ett större problem än den kvinnliga körledaren, och även om de också 

saknade strategier för att föra in fler kvinnliga tonsättare och textförfattare i repertoaren, hade 

de fler tankar kring vad den manliga dominansen kunde bero på. 

När jag nu låtit intervjua ytterligare två kvinnliga körledare, och fler körledare i 

enkätundersökningen, är bilden jag får lite mer komplex. När det gäller genre använder sig 

samtliga intervjupersoner av klassisk musik, men hos flera av intervjupersoner finns även 

andra stilar representerade. Hos intervjuperson C, D och E är den klassiska musiken 

övervägande, medan jag hos intervjuperson A och B får intrycket att förhållandet klassisk 

musik/ populärmusik är mer jämt fördelad. Intervjuperson A hävdar att anledningen för 

hennes repertoarval främst hänger samman med att få sina körsångare att vilja stanna kvar i 

kören och ständigt ge dem nya utmaningar, och liknande anledning till val av mer blandad 

körrepertoar finner jag också hos intervjuperson B. Den tredje kvinnliga körledaren, 

intervjuperson C, använder sig uteslutande av klassisk musik (barock och nyskriven musik) 

och hävdar att förväntningarna från kören och hennes utbildning inom den klassiska musiken 

är det som avgör hennes val av repertoar. Hos intervjupersonerna D och E är den klassiska 

musiken klart övervägande och här anges skäl som har med utbildning att göra, dvs det som 

anses som vokalt frigörande och föreställningar om seriös kyrkomusik som avgörande 

faktorer för val av repertoar. När det gäller de två första frågorna om repertoarval ser jag 

fortfarande kopplingen till Connells tankar om manlig hegemoni och den klassiska musikens 

överordnade ställning bland de kyrkomusiker jag intervjuat. Att den klassiska musiken bland 

dem är upphöjd och ses som den finaste musiken tycker jag är tydlig, och även om flera av 

intervjupersonerna också sjunger musikal och schlager, känns dessa stilar mer som ett 

komplement hos de allra flesta av intervjupersonerna och något man gör främst för att gå sina 

körsångare till mötes, och som hos intervjuperson C i och med det årliga folkmusikprojektet 

kunna tjäna välbehövliga pengar till körkassan och kunna göra något som inte kräver så stor 

ansträngning. Det är egentligen bara intervjuperson B som sticker ut i mängden gällande 

körrepertoaren i hennes blandning av körrepertoar gällande genre. Hon är också den som i 

större utsträckning än sina kollegor är känslig för genuskodat textinnehåll i form av det som 

hon anser, för patriarkala gudsbilder, och i hennes församling har man tydligt arbetat med bl. 
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a. hbtq- frågor och har även aktivt valt bort psalmer som anses för patriarkala. Kanske är 

också hennes val av jazz, visa och pop- repertoar ett sätt att göra motstånd mot den manliga 

hegemoni som just anses för manlig och exkluderande? Att hon har ett perspektiv av att det är 

så mycket mer som kommer med på köpet genom att anamma ett visst stilideal, och att det 

idealet känns för snävt för en kyrka som vill verka för öppenhet gentemot de som Judith 

Butler och Tiina Rosenberg lyfter fram som de som befinner sig utanför den manliga 

heteronormativa normen, dvs kvinnor, transpersoner, homo- och bisexuella? 

När det gäller hur stor del av repertoaren som är skriven av kvinnor respektive män, och hur 

känsliga intervjupersonerna är för så kallat genuskodat textinnehåll upplever jag generellt en 

liten medvetenhet kring dessa frågor. Väldigt få kvinnliga kompositörer finns med i 

repertoaren och inte särskilt stora ansträngningar görs för att ändra på den manliga 

dominansen. Som skäl anges att det är svårt att få tag på passande repertoar komponerad av 

kvinnor ( intervjuperson C) och att det som ges ut på förlagen (Wessmans och Gehrmans) 

framförallt är skrivet av män ( intervjuperson E). När det gäller kvinnliga textförfattare är de i 

högre utsträckning representerade, men fortfarande är merparten av de texter till stycken som 

sjungs i kören skriven av män. Min viktigaste aspekt i arbetet har varit att ta reda på hur mina 

intervjupersoner tänker kring repertoarval utifrån kriterierna genre och genus; hur de tänker 

kring manliga/kvinnliga textförfattare, manliga/kvinnliga kompositörer, genuskodat 

textinnehåll, och genomgående tänker inte intervjupersonerna alls kring det. Det är i stor del 

en icke-fråga. Istället betonas saker som textlig och musikalisk kvalitet och trohet till 

bibeltexterna bl.a. Den enda som uttrycker en besvikelse över att det är en sådan manlig 

överordning i repertoaren är intervjuperson E som menar att förlaget (Wessmans, Gehrmans) 

är en bidragande faktor till att det finns så lite repertoar skriven av män. 

När det gäller strategi för repertoarval utifrån genus, som kanske är arbetets allra viktigaste 

fråga, är det endast intervjuperson C som uttrycker att hon aktivt arbetat för att få in fler 

kvinnliga kompositörer i repertoaren men att hon inte hittat repertoar som passat kören. Hon 

använder till stor del nyskriven musik och hon nämner här en manlig kompositör som ofta 

skriver till kören, men ingen kvinnlig. 

När det gäller enkätundersökningen följer de i stort sett i samma linje som intervjusvaren. De 

körledare som leder mer traditionella kyrkokörer visar på en repertoar som framförallt 
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fokuserar på den klassiska musiken, medan de som leder mer renodlade gospelkörer i större 

utsträckning uppger en blandad repertoar av gospel, pop och visa. Den manliga överordningen 

gällande kompositör är iögonfallande men när det gäller textförfattarna är könsfördelningen 

mer jämn. Flera av de kvinnliga körledarna uppger en känslighet för könsstereotypa 

gudsbilder och uppger att de gärna väljer sådana sånger som de känner sig hemma i, 

framförallt i gudstjänstsammanhang där flera av de som deltagit i enkäten medvetet väljer 

kvinnligt genuskodade psalmer. Hos flera, såväl kvinnor som män, finns en medvetenhet 

kring en repertoar som de beskriver som mansdominerad.. Dock är det alltid kvaliteten som 

går först och få körledare, såväl kvinnliga som manliga, uppger en strategi eller ens en vilja 

att få in fler kvinnliga upphovspersoner i repertoaren. Detta ter sig alltså förbli en icke- fråga 

även för de som deltagit i enkätundersökningen. 

 Intressant är att de som leder gospelkörer uppger praktiska skäl till val av repertoar, såsom 

”vad kören gillar att sjunga”, ”vad som är genomförbart” osv, medan en utav 

intervjupersonerna som förespråkar konstmusiken väljer att lyfta fram skäl som ”att förstå 

Guds storhet” för val av repertoar. En av de kvinnliga deltagarna i enkätundersökning lyfter 

fram glädjen i gospelrepertoaren som ett viktigt skäl till val av repertoar och här kan man 

skönja en koppling mellan genre och den gudsbild som hon vill förmedla, d v s en glad och 

positiv bild av Gud. 

 

 

 

Slutdiskussion 

 

Precis som i mitt tidigare arbete visar intervjusvaren på en repertoar som till största del består 

av manliga kompositörer och textförfattare och det är främst den klassiska musiken 

(konstmusiken) som är i fokus och i högsta grad sjunges i intervjupersonernas körer. 

(Andersson 2014)Hos de körledare som deltog i enkätundersökningen framstår bilden som 

mer komplex; här tyder svaren på en större musikalisk bredd i form av genre i det att flera av 

körledarna leder gospelkörer och inte traditionella kyrkokörer. Mitt främsta mål har varit att 

fokusera på hur körledarna tänker kring sitt repertoarval och jag upplever att det generellt 
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finns en väldigt liten medvetenhet kring genus och genre, och att dessa aspekter ges väldigt 

liten eller ingen alls betydelse i valet av repertoar. Den maktposition som körledaren besitter 

genom sitt val av repertoar och som jag beskrev i min inledning, där körledaren genom sin 

repertoar påverkar samhället genom korister och åhörare, upplever jag att det finns en väldigt 

liten medvetenhet kring hos de körledare som intervjuats. 

 

Foucault beskriver själen som kroppens fängelse och lyfter fram den påverkan ett samhälle 

har på en människas sätt att tänka kring sig själv och andra. I mitt arbete tycker jag mig se en 

stark påverkan ifrån utbildningsinstitutionerna i form av vilken musik man efter avslutad 

utbildning väljer att ägna sig åt. Det tycks som att en högre utbildning ger, i det här fallet 

kyrkomusikern, ett snävare svängrum än ett större i form av vilka musikaliska stilar som 

utövas, och kanske är det så att det i slutändan handlar om makt. Att kännedom och 

förfinandet av en konstform som har en hög status i hänseende av att det är få som kan utöva 

den, ger en status som är eftertraktad. Att det inte är kärleken till en viss musikstil (enbart) 

som gör att man ägnar sig åt den utan att det i stor utsträckning handlar om hur samhället ser 

på den här musiken. På så sätt är det säkrare att välja de kompositörer som ens lärare på 

institutionen rekommenderat, ” det man känner till”, även om det blir på bekostnad av fler 

genrer och kvinnliga perspektiv i repertoaren. En brist i mitt arbete har varit att jag vetat så 

lite om de körledare som deltagit i enkätundersökningen i jämförelse med de jag har 

intervjuat. För att kunna dra säkrare slutsatser kring hur utbildning påverkar stilideal skulle 

det varit värdefullt att veta vilken utbildning samtliga körledare har. Eftersom de flesta av 

mina intervjupersoner arbetar i innerstadsförsamlingar och har organisttjänster, har jag dragit 

slutsatsen att de i högre grad än de som deltagit i enkätundersökningen har en 

högskoleutbildning men denna slutsats kan visa sig vara felaktig. Ca hälften av de som 

deltagit i enkätundersökningen känner jag till, men resten vet jag i princip inget om mer än 

den lilla korta beskrivning de givit. Jag vet att två av enkätpersonerna är utbildade organister 

och att en är kantor, men mer än så vet jag inte, och i efterhand skulle jag haft en fråga om 

vilken form av utbildning körledaren har för att kunna dra säkrare slutsatser eftersom 

utbildning utifrån Foucaults tankar om makt visat sig vara centrala för mitt arbete. 

 

En intressant upptäckt är den blandning av stilar som flera av körledarna ägnar sig åt, 
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framförallt de som leder utpräglade gospelkörer. De poängterar praktiska skäl för sin 

repertoar, såsom ”vad som är möjligt för kören att sjunga” ” vad kören tycker är kul” osv. 

Ingen nämner skäl som att gospelmusiken skulle passa särskilt bra i gudstjänstrummet eller få 

den som lyssnar att förstå Guds storhet, vilket hörs bland de som ägnar sig åt klassisk musik. 

Kopplingen heligt rum- helig musik verkar här enbart gälla den klassiska musiken, och 

gospelmusiken blir snarare ett utryck för en motreaktion mot en hierarki där den klassiska 

musiken intar en särställning. Den roll som gospelmusiken får kan kopplas till Witt- 

Brattströms tankar om helbildning, där de körledare som leder gospelkörer ses som helbildade 

i det att de visar ett intresse för såväl klassisk musik som populärmusik (de flesta nämner en 

blandning av repertoar) medan de klassiskt skolade körledarna i större utsträckning ägnar sig 

åt renodlad klassisk musik och anser den vara tillräcklig.  

 

Så, hur ser körledaren på sig själv utifrån de perspektiv jag beskrev i min inledning, om 

förmåga att påverka samhället genom sitt val av repertoar? För de allra flesta jag intervjuat 

innebar arbetet en aha- upplevelse och flera uttryckte att ”så har jag inte tänkt förut”. Det 

förefaller som att skälen till val av repertoar är höljda i dunkel och mer något som finns i 

kroppen än i medvetandet. Det styrker teorierna om att makt, såsom poststrukturalisterna 

beskriver det, utövas på diffusa sätt och många gånger är nedärvda i kroppen istället för att 

vara medvetna processer. Medvetenhet kring makt, vilka som besitter den, hur jag uttrycker 

den, synes därför svåra att upptäcka.  
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Praktisk del: 

Alternativ gudstjänst med körmedverkan på första söndagen i advent. 

 

Så har det för mig blivit dags att omsätta de slutsatser jag dragit i mitt arbete i en praktisk del, 

i en gudstjänst med ett alternativt tillvägagångsätt i mitt val av körsånger och psalmer utifrån 

de insikter mitt arbete givit mig. Det viktigaste för mig blir nu att undgå min egen prägel; jag 

vet att jag likt de flesta av de körledare som jag intervjuat, i mitt arbete som körledare har 

använt mig av en väldigt klassiskt inriktad repertoar och att jag haft en väldigt liten 

medvetenhet kring genus. Jag har i stor del gått på det jag kunnat, det vill säga det som jag 

fått presenterat av körledare i körer jag sjungit eller jobbat med under min utbildning, och mer 

än en gång kan jag minnas en väldig stolthet när jag presenterat ett nytt stycke för min kör 

som jag vet att någon av mina lärare tyckt om, utan att reflektera kring vem/vilka som har 

skrivit det och om det rymmer något feminint perspektiv överhuvudtaget. 

Nu när jag tycker mig ha fått upp ögonen för min roll som körledare på ett nytt sätt och inser 

vilken makt jag har att påverka min omgivning genom den repertoar jag väljer och hur viktigt 

det är att påverka den i en mer jämlik riktning, så blir utgångspunkten för mig att välja 

repertoar skriven av såväl kvinnor som män som rymmer såväl kvinnliga som manliga 

perspektiv, där fler genrer än den klassiska finns representerade. 

 

Första söndagen i advent inleder Svenska kyrkans kyrkoår och är en söndag präglad av pompa 

och ståt. Den gammaltestamentliga texten och evangelietexten som läses är alltid desamma; 

Gammaltestamentliga texten är hämtad från Sarkarja:  

” Ropa ut Din glädje, dotter Sion,  

jubla Dotter Jerusalem!  

Se, din Konung kommer till dig,  

Rättfärdig är han,  

seger är honom given. 

I ringhet kommer han,  

Ridande på en åsna, 

på en ung åsnehingst. 
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Jag ska förinta alla stridsvagnar i Efraim, 

alla hästar i Jerusalem. 

Krigets vapen skall förintas. 

Han skall förkunna fred för folken,  

och hans välde skall nå från land till hav, 

från flod till världens ände.” 

 

Evangelietexten beskriver Jesu intåg i Jerusalem och är hämtad från Matteusevangeliet: 

” När Jesus och hans lärjungar närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget 

skickade Jesus iväg två lärjungar och sa till dem: ” Gå bort till byn därframme, så hittar ni 

genast ett åsnesto som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem: Om någon 

säger något skall ni svara: Herren behöver dem, och han skall strax skicka tillbaka dem” Detta 

hände för att det som sagts genom profeterna skulle uppfyllas: Säg till Dotter Sion: Se, Din 

konung kommer till dig, ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjurs föl. Lärjungarna gick 

bort och gjorde så som Jesus sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och lade sina mantlar 

på dem, och han satte upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen, andra skar 

kvistar från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både de som gick före och de som 

följde efter, ropade: ”Hosianna Davids son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. 

Hosianna i höjden!” 

 

Den kör som jag vid detta tillfälle har att tillgå är en kör som kan ses som en traditionell 

kyrkokör, bestående av körvana amatörsångare uppdelade i fyra stämmor (SATB). Kören har 

en hyfsat jämn fördelning körsångare i de olika stämmorna, och kan sägas klara av medelsvår 

repertoar. Min utgångspunkt för att hitta repertoar blir framförallt hos de förlag jag redan 

känner till (Wessmans,Gehrmans och Ejeby förlag) som jag upplever har ett relativt stort 

urval för den repertoar som rent svårighetsmässigt lämpar sig för min kör. Tyvärr är mitt 

notbibliotek begränsat i att det att det inte finns så mycket där som jag behöver, och tyvärr har 

jag inget abonnemang hos någon av de större förlagen heller, så den enda metod jag har att ta 

till är att gå in på förlagens hemsida och söka efter noter där. Inspelningar på youtube, de små 

pdf- exemplen på körsatsens första sidor och beskrivningarna av körsångernas karaktär är det 

som jag har att gå på i att skaffa mig en uppfattning av sångens genremässiga karaktär, 
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textens innehåll och svårighetsgrad gällande stämbesättning. Det viktigaste är alltjämt att 

välja repertoar som jag kan motivera utifrån de nya insikter om genus och genre som jag nu 

har och att framförallt bortse från sånt som jag tror låter ”fint” eller är ”bra” eftersom mitt 

arbete lärt mig att det många gånger är fallgropar, lätta att falla i, som ofta verkar emot en 

ökad genrebredd och en jämnare könsfördelning i avseende textförfattare och kompositör.  

 

När det gäller val av psalmer har jag tre psalmböcker att utgå ifrån: Den svenska psalmboken 

från 1986 (ps 1-700) med ett tillägg från 2002 (ps 701-800), Psalmer i 90- talet från 1994 och 

Psalmer i 2000- talet från 2006. Jag har valt att begränsa mig till dessa psalmböcker för att 

vara säker på att de jag väljer är godkända för gudstjänster inom Svenska kyrkans ordning. 

 

Givetvis kan denna alternativa gudstjänst endast ses som en hypotetisk gudstjänst eftersom 

den inte planerats tillsammans med tjänstgörande präst, som är den som enligt 

kyrkoordningen beslutar över gudstjänsten i samråde med musikern. Min erfarenhet är att jag 

som musiker har en stor påverkan på såväl de psalmer och körsånger som väljs till en 

gudstjänst som jag medverkar i, men viktigt att komma ihåg att grad av påverkan alltid kan se 

olika ut och att det är prästen som har sista ordet också över musiken. 

 

Ordningen för Adventsgudstjänst i Surte brukar se ut på följande sätt: 

Inledningspsalm med procession 

Körsång 

Inledningsord 

Dagens bön 

Gammaltestamentlig text 

Körsång 

Episteltxt 

Gradualpsalm 

Evangelietext 

Predikan 

Körsång 

Psalm 
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Förbön 

Herrens bön 

Slutpsalm 

Postludium 

 

 

Det finns väldigt mycket att fördjupa sig i gudstjänstens olika delar, men utifrån min roll som 

kyrkomusiker jag tänker i den här delen enbart fokusera på valet av psalmer och körsånger. 

Var i gudstjänsten psalmen eller körsången är placerad får konsekvenser för dess karaktär och 

vilken text som är viktig att förstärka.  

Det är viktigt för mig att de körsånger och psalmer jag väljer är trogna söndagens texter och 

verkar för att lyfta fram söndagens tema på ett tydligt sätt. Samtidigt är min strävan att skapa 

balans i det som jag kan uppfatta som ensidigt och att i så stor utsträckning som möjligt visa 

på såväl manliga som kvinnliga perspektiv i så väl text som musik, samt på en tydlig 

genrebredd där den klassiska musiken ( konstmusiken) inte blir för dominerande. 

 

I de flesta svenskkyrkliga gudstjänster på första advent är första psalmen på något sätt given. I 

vår församling har vi så länge jag kan minnas sjungit ps 103 ” Bereden väg för Herran” som 

har en manlig textförfattare (M.F. Franzén) och en svensk variant av en tysk folkmelodi. 

 När jag letar efter alternativ i mina psalmböcker slås jag av hur få som finns. Kanske kommer 

min egen starka prägling av traditionen in här; jag upplever att det är svårt att hitta en annan 

psalm som sätter an tonen till första advent på samma högtidliga och pampiga sätt. Den första 

strofen ” Bereden väg för Herran” vill jag gärna ha med och alternativet blir att kasta om 

ordningen och låta kören gå in i procession till första körsången, och låta psalmen följa på det. 

När jag söker på körsånger på Wessmans och Gehrmans som har en hel del olika varianter på 

ps 103 i sin repertoar finns inte en enda kvinna med som kompositör eller arrangör. På Ejeby 

förlag hittar jag en variant arrangerad för fyrstämmig damkör, av Ulrika Emanuelsson och 

beslutar mig för att i brist på annat använda mig av den, även då den inte är skriven för 

blandad kör. ( E-1298) Med tanke på den manliga textförfattaren och det manliga perspektivet 

i psalmtexten, känns det som att det är bra att arrangören i alla fall är en kvinna. 

Efter att ha satt an tonen till första advent på ett traditionellt sätt, med en strof som förknippas 
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så med denna söndag, vill jag nu välja en psalm som inte uppfattas som lika traditionell som 

103 och som gärna representerar en annan genre. Inledningspsalmen vill jag ska fånga upp 

söndagens tema i sin helhet. Söndagens tema är:” Ett nådens år” Vad kan jag hitta som 

överensstämmer med detta? 

Jag beslutar mig för psalm 736, en psalm med pop-karaktär och som i Surte kyrka ofta sjungs 

på familjegudstjänst under adventstiden. Texten är skriven av en kvinna, B-G Hallqvist och 

musiken av en man O. Widestrand. Sången beskriver gud i neutrum, i form av ett värnlöst 

barn. Denna gudsbild kompletterar väl bilden från ps 103, där gud beskrivs som ärorik och 

som konung och som jag tycker har ett tydligt manligt textkodat innehåll. 

Körsångens text mellan den gammaltestamentliga texten och episteltexten tycker jag gärna få 

ha en tydlig koppling till söndagens psaltarpsalm och på första advent är texten hämtad från 

psaltaren 24. Jag hittar en körsång som bygger på psaltarpsalmen men som har en friare 

tolkning av texten, vars svenska text är skriven av Birgitta Wennerberg- Berggren, musiken 

av Judy Frankel och arrangemang av Lars Hernqvist ( GE 11882) Sången härstammar från 

den judiska klezmertraditionen och känns som ett bra alternativ till ett annars mer traditionellt 

tonspråk. 

När jag nu är framme vid gradualpsalmen som jag tycker ska ha en tydlig koppling till 

evangelietexten. När jag sneglar på tidigare agendor ser jag att vi ofta sjungit ps 104 som har 

en koppling till såväl den gammaltestamentliga texten som evangeliet. Melodin bygger på en 

dansk sång från 1500-talet och texten har två manliga och en kvinnlig upphovspersoner ( S.J 

Hedborn, J.O Wallin och B-G Hallquist). Jag upplever textinnehållet i psalmen som tydligt 

manligt men trogen evangelietexten, och väljer att behålla den. 

I samband med evangeliet har vi som tradition att sjunga ps 105 som anger slutet av 

evangelietexten ordagrant. Det här är en psalm som likt den första, ps 103, upplevs som ett 

måste på första advent. Texten är hämtad från Matteusevangeliet och musiken skriven av den 

manliga kompositören G. J. Vogler. Hur kan jag här göra för att värna en tradition och slå 

vakt kring något som känns ”hemma”, samtidigt som jag bryter upp den överhängande 

manliga dominansen? På Gehrmans hittar jag till min stora glädje en körsång av Ivar 

Karlstrand och Agneta Sköld som på hemsidan beskrivs som något som tar upp Hosianna-

temat på ett medryckande och nydanande sätt. ”I advent” heter körsatsen för STAB och 

orgel/piano (WESS201529) och i år får denna sång av kören ersätta psalm 105 i anslutning till 
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evangelietexten.  

 

Körsången efter predikan tycker jag kan, liksom den första körsången, vara av en mer friare 

karaktär och fånga söndagens tema på ett mer övergripande sättt. Efter A. Skölds ” I Advent” 

med ett tonspråk som jag definierar som klassiskt, letar jag nu efter repertoar med 

gospelkaraktär. I min uppsats kommer jag fram till att väldigt få kyrkomusiker med 

organistutbildning verkar intressera sig för gospelmusik, och andra musikstilar utanför det 

klassiskt konstmusikaliska. Som kantor ledde jag under ett tag en gospelkör, men efter min 

utbildning har jag bortsett från några få undantag, uteslutande ägnat mig åt körrepertoar inom 

det klassiska fältet. Jag ser vilken positiv inverkan gospelmusiken haft på kyrkan i att ex. 

rekrytera nya körmedlemmar ( i flera gospelkörer jag känner till är de som vill vara med 

betydligt fler än antalet platser i kören) och genom mitt arbete förstår jag vikten av en 

musikform som kan ses som en motvikt till ett alltför snävt stilideal kopplat till tankar om 

exklusivitet och makt. Jag fastnar för ” Come Celebrate” ur gospelhäftet Gospel Christmas 

Choir. (YMN0709) för SATB. Den är skriven av Jonas Engström och passar väldigt bra till 

söndagens tema av fest och början på ett nytt kyrkoår.  

Gudstjänstens musikdelar börjar nära sig sitt slut. En psalm innan förbönen, en slutpsalm och 

ett postludium i form av en körsång återstår. Bland psalmer med folk- och pop-ton tycker jag 

nu att det skulle passa fint med något mer klassiskt och bestämmer mig för ps 891, i 

tolvtonsanda, med text av O. Hartman och musik av S- E Bäck. ” En vapenlös Kristus är 

farlig” ses kanske inte som en självklar adventspsalm men fungerar i det här sammanhanget 

fint i anslutning till förbönen. 

 När det gäller slutpsalmen brukar vi använda ps 108 som har ett frikyrkligt tonspråk och ett 

som jag uppfattar manligt textinnehåll. Varje vers förutom den första börjar med ”han” och 

jag vill se om jag kan hitta en alternativ psalm med ett mer neutralt textinnehåll, som 

överensstämmer med söndagens tema och som slutpsalm uppfattas som pampig och 

medryckande. Psalm 423 ”Kom Jesus, kom Immanuel” har likt ps 108 en refrängdel som 

återkommer i anslutning till varje vers, men ”han” är här utbytt med ”du” och det manliga 

perspektivet blir därför inte lika framträdande. Psalmen bygger på en latinsk text från 1100-

talet och har bearbetats av två manliga textförfattare (J.M. Neale och A. Frostensson) 

Musiken benämns i psalmboken som ”medeltida” och upplevs som ligga nära folkmusiken. 
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Ps 423 blir den slutpsalm jag väljer. 

Så återstår då postludiet. Hos kören finns en stor vilja att sjunga O. Olssons ” Advent” vilken 

förmodligen ännu är den mest vanligt förekommande körsången på första Advent trots sina 

nästan 100 år på nacken (utkom 1919). Texten är skriven av P. Nilsson och till min stora 

glädje hittar jag en komposition till samma text av A. Tegnér för SATB och 

piano/orgel(ER103310) som jag väljer att använda istället.  

 

Min alternativa gudstjänst med ifyllda körsånger och psalmer ser ut så här: 

Körsång med procession: ” Bereden väg för Herran”                                                              

(text: M. F. Franzén / folkmelodi/ arr: U. Emanuelsson) 

Psalm 736 (text: B.G. Hallquist/ musik: O. Widestrand) 

Inledningsord 

Dagens bön 

Gammaltestamentlig text 

Körsång: ” Nu öppnar himlen portarna” 

(text: B. Wennerberg- Berggren/ musik: J. Frankel/ arr: L. Hernqvist) 

Episteltext 

Gradualpsalm Ps 104 ( text: J. Hedborn, J. O Wallin, B. G Hallqvist/ musik: J. Regnart) 

Evangelietext 

I samband med evangeliet körsång; ” I Advent” 

(text: I. Karlstrand/ musik: A. Sköld) 

Predikan 

Körsång: ”Come Celebrate” 

(text och musik: J. Engström) 

Psalm  

Förbön 

Herrens bön 

Slutpsalm 423 ( text: J. M. Neale/ musik: medeltida) 

Postludium: ”Advent” 

( text: P. Nilsson/ musik: A. Tegnér) 
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Bilaga 

 
 1.Vad sjunger din kör för repertoar? 

 

K.A: Min kör sjunger blandad repertoar. Är mitt uppe i ett Jesus Christ-projekt som tar 

mycket tid, men annars innehåller repertoaren Mozart, Mendelsohn, och vi har även gjort 

Lars-Erik Larssons ”Förklädd Gud”. Vi har även sjungit folkmusikmässan ”I Välsignan och 

Fröjd”. 

 

K.B. Min kör sjunger klassisk repertoar av bl. a. Bach, Mozart, och Fauré men även frikyrklig 

repertoar av lokala tonsättare. 

 

K.C. Min kör sjunger framförallt barockmusik och nyskriven musik av bl. a. Mikael Karlsson. 

 

M.D. Musiken min kör sjunger är väldigt liturgiskt orienterad eftersom de är så integrerade i 

Högmässan. Vi sjunger större verk varje termin och texterna i den repertoar som vi sjunger är 

ofta bibeltexter. Jag är väldigt påverkad av mina erfarenheter från Cambridge och det 

påverkar mitt val av repertoar. 

 

M.E. Min kör sjunger blandad repertoar men huvuddelen är klassisk. Sjunger en hel del 

barockmusik men även nutida konstmusik. 

 

K.1. Mina körsångare sjunger allt från sakral musik till pop/rock. 

 

K.2. Väldigt blandad, traditionell körmusik, pop, folkmusik och visa. 

 

K.3.  Enkel klassisk körmusik av ex Atle Burman och Jerker Leijon men också psalmer och 

lite modernare sånger. 

 

K.4. Sakral repertoar med tonvikt på klassisk musik, även vad gäller nyare kompositioner. 

 

K.5. Väldigt blandad repertoar. Pop, soul, gospel, julsånger, jazz. 

 

K.6. Blandad gospelrepertoar men även ny och traditionell julmusik och vårsånger. 

 

M.7. Diverse kyrkoårsbunden repertoar som passar söndagens tema. Även de större 

oratorierna. 

 

M.8. Mest gospelrepertoar och pop/rock. 

 

2. Vad påverkar/styr ditt val av repertoar? 

 

K.A. Aspekten av att vilja få mina körsångare att ”tända till” och på så sätt stanna kvar i 
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kören, är viktig.  

 

K.B.Gudstjänstens tema styr val av repertoar, men även körens storlek och körens 

musikaliska kunskap. 

 

K.C. Jag jobbar nära en producent och tillsammans bestämmer vi repertoaren utifrån 

kriterierna: tema- liturgi- text. Jobbar alltid med ett helhetsperspektiv där sångerna tematiskt 

ska stämma med varandra. Texterna är särskilt viktiga. 

 

M.D. Rummet (kyrkorummet) påverkar/styr mitt val av repertoar. Orgeln är en viktig faktor, 

vad som passar till den, och vad som inte passar till den. I det kyrkorum min kör sjunger i 

passar a-Capella sång väldigt bra och det styr mitt repertoarval. 

 

M.E.Slumpen styr väldigt mycket, och även det stora notbiblioteket som finns på mitt jobb. 

På grund av körens sammansättning sjunger vi väldigt mycket trestämmig repertoar och då är 

en avgörande orsak vad som finns helt enkelt. Sammanhanget är det viktigaste för valet av 

repertoar, men även svårighetsgrad på sångerna. 

 

K.1. Mitt val styrs av kyrkoårets söndagar (tema) och övriga körprojekt 

 

K.2. Vad som klingar fint påverkar, körens möjligheter och begränsningar, vad som passar i 

gudstjänster och konserter. 

 

K.3. Tar utgångspunkt från kören, vad som är möjligt. 

 

K.4. Söndagens tema och kyrkoårstid. Textlig och musikalisk kvalitet. Svårighet, körens 

besättning, tillgång till noter. 

 

K.5. Vad som passar kören. Vad som blir en lagom blandning för kören och vad som passar i 

kyrkan. 

 

K.6. Söndagens texter, stämföring och klang, vad som passar kören. Gärna sväng men också 

innerlighet. Söker efter sånger som berör. 

 

M.7. Mitt val styrs av gudstjänsten och söndagens tema. Andra faktorer är budget, storlek på 

ensemble, vad som är möjligt och vad som känns angeläget för körens utveckling, för 

församlingen och för mig själv. 

 

M.8. Vad som är roligt att lyssna på och sjunga, och vad som passar in i våra gudstjänster. 
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3a. Hur ser repertoarvalet ut utifrån män/kvinnor som textförfattare? 

                             

      

K.A. Ingen uppfattning om det men vet att jag använt mig en del musik med texter skrivna av 

Py Bäckman. 

 

K.B. Övervägande män. 

 

K.C. Uppskattningsvis 50/50 

 

M.D. Övervägande män 

 

M.E. Repertoaren är mansdominerad men använt mig bland annat av av Karin Runovs 

”Festen” som hon både skrivit text och musik till. 

 

K.1. Uppskattningsvis 50/50 

 

K.2. Inte tänkt på det och ingen uppfattning om det. 

 

K.3. Troligtvis fler manliga textförfattare (liten uppfattning om det) 

 

K.4. Utgår från textens kvalitet (ingen uppfattning) 

 

K.5. Uppskattningsvis 60 % män och 40 % kvinnor. 

 

K.6. Uppskattningsvis 80 % män och 20 % kvinnor. 

 

M.7. Merparten manliga textförfattare. 

 

M.8. Uppskattningsvis 80 % män och 20 % kvinnor. 

 

 

 

3b. Hur ser repertoarvalet ut utifrån män/kvinnor som tonsättare? 

 

K.A. Ingen uppfattning om det. 

 

K.B. Övervägande män. 

 

K.C. Uppskattningsvis 95 % manliga tonsättare och 5 % kvinnliga. 

 

M.D. Övervägande män. 

 

M.E. Nästan bara manliga tonsättare. 
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K.1. Uppskattningsvis 70 % män och 30 % kvinnor 

 

K.2. Uppskattningsvis 95 % kvinnor 

 

K.3. Troligtvis fler män ( liten uppfattning) 

 

K.4. Utgår från andra aspekter ( ingen uppfattning) 

 

K.5. Uppskattningsvis 70 % män och 30 % kvinnor 

 

K.6. Uppskattningsvis 80 % män och 20 % kvinnor 

 

M.7. Merparten manliga tonsättare. 

 

M.8. Uppskattningsvis 80 % män och 20 % kvinnor 

 

 

 

 

 3c. Hur ser repertoarvalet ut utifrån manligt/kvinnligt (genus kodat) textinnehåll? 

 

K.A. Ingen uppfattning om det. 

 

K.B. Finns en medvetenhet kring detta i församlingen. Benämner ibland Gud som mor, Ande 

som kvinna. Vårt arbete med HBTQ frågor har säkert påverkat och vi väljer medvetet bort 

psalmer i gudstjänsten som är för patriarkala.  

 

K.C. Sjunger en hel del om Maria ( Salve Regina, Ave Maria) 

 

M.D. Tänker inte alls medvetet på det. 

 

M.E. Ingen uppfattning om det. 

 

K.1. Uppskattningsvis 80 % manligt och 20 % kvinnligt. 

 

K.2. Osäker. Ofta texter jag kan referera till. 

 

K.3. Inte intressant men sjungit psalmen ” Du vänder ditt ansikte till mig” (kvinnligt 

genuskodat textinnehåll) 

 

K.4. Tänker på texten som helhet (ingen uppfattning) 

 

K.5. Ingen stor uppfattning. Viktigt med textens relevans och att den inte är nedvärderande 

vare sig mot kvinnor eller män. 
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K.6. Uppskattningsvis 95 % manligt och 5 % kvinnligt 

 

M.7. Merparten manligt perspektiv. 

 

M.8. Uppskattningsvis 90 % manligt, 10 % neutralt och 0 % kvinnligt 

 

 

4a. Hur tänker du kring repertoarvalet utifrån man/kvinna som textförfattare? 

 

 

KA. Jag tänker inte alls. Den textliga kvaliteten det som avgör. 

 

K.B. Textinnehållet det viktiga, inte vilket genus textförfattaren har 

 

K.C. Inte så medvetet 

 

M.D. Inte så medveten om det. 

 

M.E. Tänker inte så mycket på om det är en man eller en kvinna som skrivit texten 

 

K.1. Ser till innehållet, oviktigt vem tonsättaren är. 

 

K.2. Tänker inte alls kring det. 

 

K.3. Mer jämt fördelat än ur synpunkt av tonsättare. 

 

K.4. Utgår från textens kvalitet (ingen uppfattning) 

 

K.5. Inget aktivt val utan innehåll och vad som passar det avgörande. 

 

K.6. Inte tänkt som viktigt. 

 

M.7. Genus ointressant. 

 

M.8. Aldrig reflekterat kring. Väljer ”bra” låtar. 

 

 

4b: Hur tänker du kring repertoarvalet utifrån man/kvinna som kompositör? 

  

K.A. Tänker inte alls på det. Den musikaliska kvaliteten det viktigaste. 

 

K.B. En icke- fråga och inget jag tyvärr tänker på. 

 

K.C. Önskar att det fanns mer repertoar att välja av. Upplever att för lite repertoar passar i 

sammanhanget 
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M.D.Tänker inte så mycket kring det. 

 

M.E.Tänker att det nästan bara är manliga kompositörer och att förlagen har en bidragande 

orsak till det på grund av sitt sortiment. 

 

K.1. Letar bara innehåll, oviktigt vem tonsättaren är. 

 

K.2. Tänker inte så mycket. Blir ofta sånt som jag gillar och känner till (och då är det ofta 

skrivet av en man.) 

 

K.3. Dålig koll men uppmärksammat att det finns mer manliga tonsättare. 

 

K.4. Utgår från andra aspekter (ingen uppfattning) 

 

K.5. Viktigaste är musikens funktion, inte genus. Men om möjligheten finns ser jag gärna fler 

kvinnliga tonsättare. 

 

K.6. Inte tänkt det som viktigt.  

 

M.7. Bra, fungerande musik det viktigaste, inte genus. 

 

M.8. Aldrig reflekterat kring. Väljer ”bra” låtar.  

 

 

 

4c: Hur tänker du kring repertoarval utifrån manligt/kvinnligt (genus kodat) 

textinnehåll? 

 

K.A. Tänker inte kring det, men är däremot känslig för textliga ”klyschor” och gudsbilder jag 

inte känner mig bekväm med. Hänt att jag inte använt repertoar på grund av det. 

 

K.B. Problem kring vissa gudsbilder, om Gud beskrivs som en krigsgud t ex eller är för 

mycket ”Han”. Tycker mycket om Ingemar Johanssons gudsbild.  

 

K.C. Inte så känslig för det, kanske för att vi många gånger sjunger på andra språk än 

svenska. Tar inte bort en sång p g a manligt perspektiv. Bibliska texter får stå för det de är. 

 

M.D. Tänker inte alls medvetet kring det egentligen, men för mig är t ex texten i ”Salve 

Regina” ett upplyftande av kvinnan. 

 

M.E. Tänker inte på det, men är generellt känslig för texter och viktigt att jag som person kan 

stå för det som sjungs.  

 

K.1. Letar bara innehåll, genuskodat textinnehåll inte viktigt. 

 

K.2. Väljer texter som berör och är kanske mer åt det kvinnliga hållet. 
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K.3. Bollat med prästen kring detta eftersom jag upplever att några har svårt med detta. 

 

K.4. Tänker på texten som helhet (ingen uppfattning) 

 

K.5. Väljer bort sånt som kören inte kan stå för. 

 

K.6. Känslig för vissa begrepp som ex. Gud som pappa. 

 

M.7. Bibeln är som den är = manligt perspektiv. 

 

M.8. Inte tänkt kring körens repertoar, men till våra gudstjänster väljer vi också psalmer med 

kvinnligt perspektiv. 

 

5: Har du tankar/strategi för repertoarval med utgångspunkt för genus? 

 

K.A. Nej, det har jag inte. 

 

K.B. Nej, det har jag inte. 

 

K.C. Tänker inte genus. 

 

M.D. Har en praktisk strategi och tänker kring medlemmar ur kören, att t ex den sopranen 

skulle kunna blomma ut i ett visst stycke vilket påverkar mitt val av repertoar. 

 

M.E. Nej, det har jag inte. 

 

K.1. inget svar. 

 

K.2.Samarbetar tätt med en kvinnlig kompositör och en kvinnlig tonsättare men annars ingen 

strategi. 

 

K.3. Nej. Tycker att pratet om genus är överdrivet och lägger hellre fokus på andra saker, men 

samtidigt bra med medvetenhet. 

 

K.4. Ingen strategi. 

 

K.5. Nej, inte direkt. 

 

K.6. Väljer gärna sånger med ett mer könsneutralt gudsbegrepp men en bra låt går alltid först. 

 

M.7. inget svar 

 

M.8. Nej. 
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6: Vilka musikaliska genrer sjunger din kör? 

 

K.A.Musikal, folkmusik, klassisk musik och folkmusik. 

 

K.B. Klassisk musik, visa, jazz, afrikanskt, populärmusik. 

 

K.C.Klassisk musik, men en gång om året gör vi också ett folkmusikprojekt främst av 

ekonomiska skäl. 

 

M.D. Klassiska körsånger men också lite jazzrepertoar. 

 

M.E. Barock, gospel, schlager, 1900-talsmusik (konstmusik) 

 

K.1. Sjunger profan och sakral musik. 

 

K.2. Blandad repertoar. 

 

K.3. Väldigt blandad repertoar. 

 

K.4. Klassisk musik, både gammal och ny, och även lite visa. 

 

K.5. Pop, soul och klassisk musik. 

 

K.6. Gospel, lovsång och klassisk visa. 

 

M.7. Framförallt konstmusik. Jazz och gospel i enstaka fall. 

 

M.8. Gospel, pop och rock. 

 

 

 

7. Hur tänker du kring repertoarval utifrån genre? 

 

K.A. Kvaliteten oavsett genre är det som är viktigt. 

 

K.B. Väljer det som känns bra i magen, ger en god känsla. Sammanhanget den viktigaste 

faktorn men också att ge kören nya utmaningar och ge dem lite svårare sånger att bemästra för 

att därmed utvecklas. 

 

KC. Den kören jag leder vill sjunga klassisk musik och det är den viktigaste aspekten för val 

av repertoar. Jag är också p g a min utbildning notbunden och känner mig inte lika trygg i 

mindre notbunden musik som exempelvis bygger på improvisation 

 

M.D. En viktig aspekt är att musiken är vokalt frigörande och viktigare än vilken musik man 
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framför är hur man gör den. Min egen klassiska skolning gör att jag känner mig mer bekväm 

inom det klassiska fältet och främst väljer den typen av repertoar. 

 

M.E. Min uppfattning om vad som är ”seriös kyrkomusik” styr mitt val av repertoar utifrån 

genre, men jag tänker även utifrån kören, vad som är praktiskt möjligt att framföra. 

 

K.1. Tänker kyrkoår och då sakral musik. I körprojekt sjunger vi även profan musik. 

 

K.2. Viktigt att musiken är sådan att den berör och att jag kan känna att jag kan stå för den. 

 

K.3. Musikalisk allätare men håller mig till sånt som jag känner till. 

 

K.4. Vill att det ska finnas en viss musikalisk bredd men undviker det textligt och musikaliskt 

banala. 

 

K.5. Musiken ska vara kul att sjunga och passa bra till kompband. Texten särskilt viktig. 

 

K.6. Tar utgångspunkt från gospelkören men viktigt med glädje, vad som får sångarna att 

uttrycka glädje i musiken. 

 

M.7. Vill förmedla musik som får människor att utvecklas och komma närmare Gud. Att 

upptäcka Guds storhet. 

 

M.8. Gospelkören styr val av repertoar. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 


