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SAMMANFATTNING  
Det finns många anledningar till att sjunga i kör. Körsång är en livsstil. För många är det så viktigt 

att de säger att det ger dem mening. Meningen kan vara att skapa något musikaliskt. Meningen kan 

också vara den gemenskap man får tillsammans med andra korister - eller tillsammans med 

publiken. Meningen kan vara att uppnå ett Vi. Vi skapar något gemensamt. Vi uppnår något. Det 

kan också vara att övervinna sig själv. Om meningen är att uppnå något musikaliskt och detta 

musikaliska inte blir tillräckligt kvalitativt tappar det en del av sin mening. I en kör är alla 

medskapare och i denna essä betraktar vi kören utifrån Wengers (1998) begrepp Praxisgemenskap. 

En sådan gemenskap kräver sin ledare. Den tillitsbaserade ledarskapsmodellen (Bringselius, 2017) 

blir ett verktyg att försöka hitta en grundad körledarskapsmodell.  

Nyckelord: beslut, berörande, copingstrategier, dirigent, dirigentens roller, dirigentens uppgifter, 

helhet, hälsa, igenkännande, informella ledare, känslan av sammanhang, korist, kör, kördirigent, 

körsång, ledarskap, mening, meningslager, meningsskapande, musikalisk struktur, musikaliskt 

ledarskap, musiken i sig, praxisgemenskap, servant leadership, tillit, tillitsbaserad styrning och 

ledning.  

Sida  av 2 33



ABSTRACT  
There are many reasons to sing in a choir. For many, it's so important that they say it gives them 

meaning. The point may be to create music. The meaning can also be the community you get 

together with other choristers - or together with the audience. The point may be to achieve a We. We 

create something in common. We achieve something. It can also be overcoming oneself. If the point 

is to achieve something musical and this musical does not become qualitative enough, it loses some 

of its meaning. In a choir, everyone is a co-creator, and in this essay we look at the choir from 

Wenger's concept of Community of Practice (1998). Such a community requires its leader. The 

trust-based leadership model (Bringselius 2017) will be a tool to try to find a grounded driving 

leadership model.  

Keywords: decision, touching, coping strategies, conductor, conductor's roles, conductor's duties, 

holistic view, health, recognition, informal leaders, sense of coherence, chorister, choir, choral 

conductor, choral singing, leadership, meaning, meaning layer, meaning-making, musical structure, 

musical leadership, music itself, Community of Practice, servant leadership, trust, trust-based 

governance and management.  
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Inledning  
Första repetitionen med Lukaspassionen tillsammans med solister och orkester. Operasångare Björn 

är beredd. Han följer min blick när jag gör ett kraftfullt förberedelseslag och svarar med en lika 

kraftfull sånginsats. Jag trillar nästan av dirigentpulten. Så skakad blir jag över att han uppfyller 

mina intentioner. Som dirigent vill jag kunna visa min musikaliska vision. Men handlar det bara om 

gestik? Glittrande ögon, att anslaget känns inbjudande, blicken när någon kommer in sent - allt 

förmedlar jag till kören. Jag går magisterutbildningen i kördirigering för att få syn på mig själv. Jag 

har också intresserat mig för vad som ger körsångaren mening och på vad sätt dirigenten kan bidra 

till det.  

Frågeställning  
I detta projekt har jag intresserat mig för min egen konstnärliga process och min roll som ledare. 

Hur påverkar dirigentens ledarskap körsångarnas förmåga att finna mening i kören? Detta leder 

fram till två frågeställningar:  

1) Hur skapas mening för sångarna i kören?  

”Hur skapas mening” är i grunden en filosofisk fråga. Enligt Nationalencyklopedien (2021) är 

mening ”ett begrepp med många inbördes besläktade användningar som varit föremål för filosofisk 

reflexion”. I körsammanhang tror jag dessutom att själva lärandet är en viktig del av denna mening. 

Därför ställer jag också frågan om hur de tillägnat sig musikstycket. Lärande kan ske på olika sätt 

då det finns många inlärningsstilar. I en kör exponeras deltagarna inte på samma sätt som en solist, 

och man kan lära av sångkollegorna. I kyrkokörsammanhang tillkommer framträdandet i kyrkan, 

som också ger sin speciella mening. Jag har frågat koristerna om hur de upplevde konserten, om de 

blev berörda av musiken och i så fall på vilket sätt.  

2) Hur ser mitt eget musikaliska ledarskap ut?  

I denna fråga har jag tittat på hur mitt ledarskap påverkar sångarnas förmåga att ta in min vision. 

Jag har försök upptäcka min egen ledarstil och hur jag kan utveckla den. Mycket handlar om på 

vilket sätt jag som dirigent kan hjälpa koristerna att uppnå mening. Hur kan kommunikationen 

fungera på bästa sätt? Som dirigent vill jag förmedla min tolkning av det musikaliska verket. Men 

det är inte jag som sjunger och spelar. Det är inte jag som brottas med svåruttalade texter. Och det är 

inte jag som ska få ihop min stämma med de övrigas. Hur kan jag forma alla dessa delar till en 

helhet för kören? Då jag tror att min ledarskapsstil är en grundläggande faktor för hur koristerna kan 
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tillgodogöra sig en mening med körarbetet, har jag i denna essä undersökt hur min ledarstil påverkat 

koristernas möjlighet till meningsskapande. 
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Metod och material  
Datainsamling och relevans  

Musikaliskt material 
Den ena delen av projektet var uppförandet av konserten Nine Welsh Folksong Arrangments. Den 

gavs som konsert söndagen den 25 oktober 2020 i S:t Clemens kyrka, Laholm. 

Verket 

Nine Welsh Folksong Arrangements består av nio walesiska folksånger. De är sammansatta till en 

körsvit av Rick Birley, kompositör bosatt i Dorset. Ursprungligen skrevs den för SATB-kör a 

cappella (1997). Den komponerades till en minnesgudstjänst för Brother D, som arbetat mycket 

med hemlösa. 2010 omarbetades verket för kör, soli och oktett. Det är en körsvit för kör, sopran- 

och tenorsolist samt en otraditionell oktett. Oktetten består av flöjt/ piccola, klarinett/basklarinett, 

fagott/kontrafagott, horn I, horn II, trumpet, violin och violoncell. Flöjtist, klarinettist och fagottist 

dubblerar instrument. Trots att det bara är åtta musiker - tre dubblerar instrument - samspelar de så 

med varandra att man får intryck av att de utgör en större orkester. De nio folksånger som ligger till 

grund för sviten är:  

1. The Grey Cuckoo  

2. There’s my love in the orchard yonder  

3. Titroom, tatroom  

4. I wandered through the churchyard, sighing  

5. The sea-cob of Malltraeth  

6. The Mother-in-law’s Plaint  

7. The Kind Old Man  

8. My dear one is slender  

9. Farewell to thee, my homeland dear.  

I de flesta av satserna introduceras sångerna av solisterna. Ibland växlar melodin mellan de båda 

solisterna, ibland sjunger de duett. I några fall ackompanjeras solisterna av kören, i andra fall tar 

kören över sångerna. Solisterna kan då ge sångerna karaktär, t. ex. genom fria, 

improvisationsliknande slingor. Trots att kören har homofona satser, bara en sats är fugerad, låter 

kompositören ofta melodin vandra genom de olika stämmorna. Han använder också kören till 
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lekfulla karaktärsyttringar och sätter kören på prov i snabba tempokast. Mellan satserna hålls sviten 

ihop av oktetten, som står för inledning, avslutning och mellanspel. Dessa avsnitt har snabba 

förändringar i tempo och dynamik, ofta på ett par takter, något som ger verket en böljande karaktär. 

Den första sången återkommer och inramar verket. Verkets avslutning är en överraskning. 

Kören 

S:t Clemens kyrkokör hör hemma i S:t Clemens kyrka, Laholms församling. Kören består av 16-20 

fasta medlemmar plus 4-6 permanenta gästmedlemmar vid de större verken. Några av koristerna är 

musiklärare och sångare, men de flesta är glada - och entusiastiska - amatörer.  

Konserten

Eftersom vi var mitt uppe i coronapandemien fick endast 50 personer närvara i kyrkan. Det innebar 

att publiken endast bestod av ett 10-tal personer. Avsikten var att livestreama konserten på 

facebook, men tekniska problem hindrade detta. I stället spelades konserten in och lades ut på 

pastoratets hemsida följande dag.

Metod 

Den andra delen av materialet består av intervjuer. Alla korister som deltog i konserten tillfrågades 

om deltagande. Några kunde inte intervjuas på grund av den rådande pandemin, sin jobbsituation 

eller tidsbrist. De 10 jag intervjuade var fasta medlemmar. Sångarna var i åldern 24-65 år och deras 

körvana skiftar från 2-40 år. För några av koristerna var jag ny körledare, medan andra sjungit 

tillsammans med mig i 11 år. Detta gav gruppen en god representativitet.  

Intervjuer 

Som intervjumetod har jag använt den halvstrukturerade, empatiska livsvärldsintervjun som hämtat 

inspiration från fenomenologin (Kvale 2014). Kvalitativa intervjuer är särskilt lämpliga vid en 

mindre undersökning med få inblandade personer. En livsvärldsintervju söker finna den enskilda 

personens perspektiv. Intervjupersonerna är hämtade ur ett specifikt sammanhang och de kommer 

att svara på hur de subjektivt upplevt instudering och framförande av ett enskilt musikaliskt verk. 

Som intervjuare är jag subjektiv i mina val, i min förståelse, i min analys och i mina slutsatser. Den 

kvalitativa intervjun är inte ägnad att hitta generaliserbara, kvantitativa kunskaper utan söker ge 

förståelse för ett visst ämne. Jag önskade få ökad insikt i min egen kommunikation som ledare och 

att finna det som är utvecklingsbart hos mig. Jag ville också få veta hur koristerna hittar sin mening 
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i körsången. De korister som önskade blev intervjuade och informerades om hur materialet skulle 

användas. Intervjuerna spelades in på video. Efteråt transkriberades och avpersonaliserades 

intervjuerna. Detta för att värna intervjupersonernas anonymitet. I den halvstrukturerade intervjun 

har jag följt en frågeguide, men förhållit mig fritt och ställt följdfrågor. Även frågeordningen har 

varit flexibel. Intervjun har inletts med en allmän fråga om koristens egen förberedelse inför 

konserten. Tanken med denna fråga har varit att utan ledande frågor få koristen att berätta om sin 

egen väg till konserten. Det visade sig att frågan om förberedelse hör samman med koristens 

upplevelse av resultatet. Två frågor står i centrum för intervjun: 1. Frågan om koristens eget 

meningsskapande och 2. Vilken roll har dirigenten för koristen.  
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Analysprocessen  

Intervjuerna analyserades med inspiration av de i Kvale, S. & och Brinkmann, S. (2014) beskrivna 

metoderna kodning (s 241 ff) och meningskoncentrering (s. 245 ff). Det innebär att man ur 

intervjutexten tar ut väsentliga ord och meningar som förs samman till några huvudteman.  

Exempel på process i fråga 1. 

Ur den första frågan har fyra teman utkristalliserats: Förberedelse, känslan av sammanhang, 

igenkännande och musiken i sig. 

Exempel på process i fråga 2. 

Naturlig enhet Meningsbärande enhet Kategori Huvudtema

Så därför har jag tyckt 
det varit jättebra att med 
den här långa 
förberedelse- tiden för 
att kunna sångerna på ett 
helt annat sätt.

Jättebra med lång 
förberedelsetid för att 
verkligen kunna 
sångerna.

Mognad Förberedelsen

Att kunna få vara med 
för egen del/få energi/få 
vara delaktig och ge 
energi till andra. 

Få vara med/Ge energi 
till andra

Delaktighet KASAM

Jag hade gärna velat ha 
det ytterligare lite tight 
musikaliskt. Då hade det 
nog suttit närmare 
hjärteroten då ändå, 
tycker jag.

Vill ha det tight 
musikaliskt.

Musikalisk precision Musiken i sig

Berörd av gammal musik Gammal musik berör. Berörande Igenkännande

Naturlig enhet Meningsbärande 
enhet

Kategori Huvudtema

Du vet vilka partier vi 
måste öva på eller lämna 
för stunden

Dirigenten vet 
arbetsgången.

Leda arbetet Beslut

Att lita på att du vet hur 
det ska vara.

Lita på att du vet. Förtröstan Tillit

Alla hade ett mantra där. 
Kim säger att det går. Vi 
gör som hon säger.

Mantra: Kim säger att 
det går. Gör som hon 
säger.

Uppmuntran Entusiasm
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Ur den andra frågan har jag tagit ut fem huvudteman: Beslut, tillit, entusiasm, musikalisk struktur 

och helhet.  

Man får hjälpen att veta 
hur man ska ta sig an de 
olika delarna, hur det ska 
låta.

Hjälp att veta hur delarna 
låter

Musikkunskap Musikalisk struktur

Visa hur vi ska få fram 
det så att det blir bra 
tillsammans.

Få ihop det tillsammans. Tillsammans Helhet
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Teoretiska utgångspunkter  

Copingstrategier  

Ragnhild Sandberg Jurström har skrivit om musikalisk gestaltning (2001, 2009). Enligt henne 

använder sig körsångare av olika lärostrategier (copingstrategier): individrelaterad, grupprelaterad 

och dirigentrelaterad. Härigenom ges sångarna olika möjligheter att lära sig och uttrycka musiken. 

Med inspiration från Sandberg Jurström använder jag i denna essä begreppet copingstrategier på ett 

snarlikt sätt. Med individ- grupp- och dirigentrelaterade copingstrategier menar jag ”Den nivå 

vilken  koristen använder sig av i sin inlärning”. 

Informella ledare  

Sverker Zadig (2017) har i sin doktorsavhandling Ledarna i kören - vokala samarbeten mellan 

körsångare undersökt körledares uppfattning om körsångarnas samspel samt körsångarnas egna 

upplevelser av deras inbördes samspel. Han har intervjuat körledare om hur de uppfattar att 

körsångarna samarbetar musikaliskt och om de haft informella ledare i körerna. Alla körledare var 

bekanta med förekomsten av informella stämledare och menade att dessa hade både musikalisk och 

social betydelse. Om en sådan informell ledare saknades vid något tillfälle, trädde ofta någon annan 

sångare in i hans/hennes ställe. Zadigs slutdiskussion behandlar körsången som musikalisk 

praxisgemenskap.  

Hälsa  

Hur kommunicerar jag med kören och hur finner koristerna mening med sitt sjungande? I grunden 

är min frågeställning sociologisk. Enligt Wikipedia (”sociologi” 2021, 18 april) är sociologi ”en 

vetenskaplig disciplin som studerar samhällen och mönster i sociala relationer, det vill säga 

relationer inom klass, social interaktion, arbete, kultur och vardagsliv". Det finns flera 

undersökningar som visar att körsångare är lyckliga människor som har god hälsa. I Körsång som 

hälsofrämjande aktivitet (2017) redogör Hannah Johansson för olika definitioner av begreppet 

hälsa. Hon konstaterar att körsång är ett bra sätt att främja hälsan. Ida Eriksson och Markus 

Gustavsson beskriver i Sjung för kropp och själ (2009) kören som vitaminpiller, frirum och det som 

ger kraft och glädje. Hälsa definieras enligt följande i en bok om vårdkunskap: ”Hälsa innebär att 

må bra och att vara i stånd till att genomföra det man anser vara av värde i livet, både i stort och i 

Sida  av 14 33



smått.” (Dalberg & Segesten, 2010, s. 52.) Musikterapeuten Even Ruud beskriver i boken Varma 

ögonblick (2007) om hur det musikaliska sammanhanget kan hjälpa oss hantera livet och skapa vår 

identitet. I boken Musikk og identitet (1997) kopplar han den fysiska känslan av musik till 

skapandet av ett ”kulturellt frirum”.  

Känsla av sammanhang 

Ett begrepp som är viktigt för min förståelse av materialet är KASAM. A. Antonovsky, medicinsk 

sociolog, presenterade sin teori om salutogenes, friskfaktorer, i boken Health, Stress, and Coping 

(1979). Där myntade han begreppet KASAM, känsla av sammanhang, Han vidareutvecklade 

tankarna i boken Unraveling the mystery of health (1987), på svenska Hälsans mysterium (1991). 

Det började med att han intervjuade kvinnor om deras psykiska hälsa, bland dem många överlevare 

från förintelseläger. Av dessa hade hela 29% en tillfredsställande hälsa. Enligt den salutogenetiska 

teorin utsätts varje människa för stressorer som ger spänning och måste hanteras. För att kunna 

hantera dessa är känslan av sammanhang (KASAM) avgörande. KASAM består av begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet och definieras som 

en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en genomgripande och varaktig men dynamisk 
tillit till att (1) de stimuli som härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, 
förutsägbara och begripliga, (2) de resurser  som krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli 
ställer på en finns tillgängliga, och (39 dessa krav är utmaningar, värda investering och engagemang. 
(Antonovsky, 2005, Hälsans mysterium, s 46.) 

Delaktighet i livets utmaningar ger meningsfullhet. Enligt Antonovsky (1991) är det graden av 

KASAM som avgör hur en människa upplever meningsfullhet. En korist uttryckte det: ”Att sjunga i 

kör är livet!” Min slutsats är att i en trygg kör får koristen möjlighet att prova på utmaningar, som 

det går att ta sig igenom. Att uppnå mål som hen inte trodde var möjliga och få känna sig som en del 

av en helhet ger KASAM. Som en korist uttryckte det: ”Jag har klarat av det som kändes omöjligt!”  

Antonovsky reflekterar om KASAM kan appliceras på gruppnivå. Flera korister uttryckte att det 

kändes extra meningsfullt när också de övriga hade förstått musiken. Poängen med att sjunga är att 

göra det med andra och för andra. Därför blev det en missräkning när publik saknades. Kanske var 

relationen till publiken ett uttryck för gruppens KASAM.  
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Meningslager  

Begreppet mening är i grunden en filosofisk fråga. Ofta talas det om musik och mening på två sätt 

(Nielsen, 2011): 1) Musik som absolut: det är den inommusikaliska strukturen som är musikens 

essens och som inte har någon yttre mening. 2) Musik som referens: att musiken refererar till något 

utanför sig själv som gör att vissa känslor uppkommer. Nielsen beskriver i artikeln How can music 

contribute to Bildung (2011) ett tredje sätt att se på musikens mening. I den behandlar han musiken 

fenomenologiskt och menar att musiken blir ett multi-dimensionellt meningsuniversum. Det bildas 

alltså olika meningslager (t. ex. akustiskt, strukturellt, kroppsligt, spännings-, känslomässigt, 

andligt) som hör ihop, eftersom de hörs/klingar tillsammans. Han uttrycker det på följande sätt:  

Den yttre strukturen (strukturerna) av musik utgör bara vissa dimensioner i ett sammanhängande universum 
eller betydelsespektrum. Den yttre strukturen leder in i och är ömsesidigt förankrad i andra mer djupt belägna 
betydelseskikt som till exempel kan vara kinetisk-motorisk, spännings-, emotionellt, andligt eller existentiellt. 
Dessa lager, eller betydelsedimensioner, går ihop så att varje enskild aspekt förstås först när de andra beaktas. 
(Nielsen s. 21, min översättning.)  

Dessa lager, som är av både inom- och utommusikalisk art, förkroppsligas genom musiken. Ett 

musikaliskt verk bildar, i sig, ett universum. Men dessa meningslager finns endast i samband med 

den musikaliska upplevelsen och kan alltså inte särskiljas från själva upplevelsen. Vid några 

tillfällen uppstår ett möte mellan de olika lagren och/eller mellan människan och musiken. Något 

klingar an, klingar med och något svarar.  

Praxisgemenskap  

Begreppet Communities of Practice (jag använder begreppet Praxisgemenskap) lanserades av 

antropologen Jean Lave och sociologen Étienne Wenger. Wenger (1998) utvecklar teorin i boken 

Communities of Practice, Learning, Meaning, and Identity. Underrubriken Learning in doing: 

Social, cognitive, and computational perspectives talar om att man lär sig medan man gör. Enligt 

Wenger uppstår denna praxisgemenskap när en grupp samlas kring ett gemensamt engagemang och 

lär sig genom gruppen. Praxisgemenskapen utmärks enligt Wenger (1998 s. 72 ff.) av mutual 

engagement (ömsesidigt engagemang), a joint entreprise (ett gemensamt projekt) och a shared 

repertoire (gemensamt handlande). Praxisgemenskapen är mer än en social gemenskap, mer än ett 

nätverk och deltagarna behöver inte dela bostadsort eller arbetsplats. Varje medlem förväntas ha 

viss kunskap med sig, de äldre lär de yngre (liknande ett lärlingssystem), men också den som är 

yngre kan bidra. En praxisgemenskap ska inte förväxlas med en intressegemenskap: I en 
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praxisgemenskap är alla medlemmar på något sätt professionella. Det ömsesidiga engagemanget 

bygger inte heller på homogenitet utan på att deltagarna är olika. Som medlem har man sedan 

möjlighet att påverka gruppen genom deltagande i verksamheten och genom att påverka innehållet i 

gemenskapen. Också handlingsmönstret påverkas och efterhand utvecklas en tyst kunskap som 

överförs från äldre till yngre medlemmar. Eftersom medlemmarna intar olika positioner och roller, 

kan de yngre bidra med sina speciella färdigheter. Efterhand utvecklar gruppen sina egna traditioner 

och känslan av att så här gör vi. 

Ledarskap  

Att göra sig förstådd, dvs kommunicera, är varje dirigents mål. Ledaregenskaper krävs. Men vilka? 

Ett musikaliskt ledarskap liknar på många sätt andra ledarskap. 

Dirigentens uppgifter, roller och färdigheter 

Dirigenten har många uppgifter. Ytterst handlar det om effektivitet genom arbetsdelning. Enligt 

Chester Barnard (refererad i Jansson, 2018) står ledaren för stabilitet och funktion. Hen ska 

formulera mål och skapa kommunikationssystem för arbetets genomförande och för gemenskapen 

mellan människorna. I Jansson (2018) utvecklar Roger Gill detta genom att fokusera på följarna 

som agenter med egen rätt, egna värderingar och egen motivation. I vårt fall är följarna körsångare. 

Gill poängterar det gemensamma: delade värderingar och gemensam strategi ger sammanhållning. 

Genom att möjliggöra för följarna att lyckas med sin del ska de inspireras att vilja göra den. Barnard 

(refererad i Jansson 2018) är mer teknisk; genom ett fungerande kommunikationssystem kan man 

mobilisera och koordinera allas ansträngningar och ena motstridiga viljor.  

Man kan också studera dirigenten från ett rollperspektiv. Jansson (2018) kategoriserar fyra roller för 

dirigenten: Artist - står för den musikaliska idén, kommunicerar den, genomdriver den och vågar ta 

risker genom att göra avsteg som kanske blir obekväma för kören på scenen. Hantverkare - förstår 

vad kören är, vilka sångarna är och vad de gemensamt kan bli, ger förutsättningar genom repertoar, 

förberedelser och genom att lyssna fram balans, klang, tempo etc. Mentor - det är i mentorskapet 

avvägningen mellan kontroll och bemyndigande sker. Körledaren behöver förstå sångarens behov 

för att ge rätt stöttning. Manager - leder och fördelar allt arbete från rekrytering och instudering till 

programplanering.  
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Enligt Colin Durrant (2003, refererad i Jansson 2018) behöver en dirigent tre typer av färdigheter: 

Musikalisk-tekniska - musikaliska och vokala kunskaper, kännedom om repertoar, partitur och 

slagteknik/gestik. Relationell och situationsspecifik - social kompetens, kontroll och bemyndigande. 

Filosofiska principer - Den mest grundläggande gruppen, den existentiella grunden. 

Ledarskapsmodeller 

Då medlemmarna i en kör kan betraktas som professionella har jag sökt efter vilka 

ledarskapsmodeller som kan appliceras. Dirigentens ledarskap har för det mesta beskrivits utifrån 

allmänna teorier om ledarskap. Ofta utgår de från olika managementskolor. Men det har också 

gjorts försök att titta på dirigenten ur andra perspektiv. 

Dirigenten som tjänare  

Aaron Copland skrev (Copland, 1939, What to Listen for in Music, s. 214): ”Rollen som interpret 

lämnar inget utrymme för argument. Alla är överens om att han är till för att tjäna kompositören.” 

Lone Larsen, prof. i kördirigering vid Ersta Sköndal Bräcke Högskola, är en körledare som vänder 

på perspektivet vid en konsert. Hon sätter publiken och sångarna före dirigenten och tonsättaren 

(föredrag vid HSM, 2020). Detta tangerar det som ibland kallas Servant leadership, ett begrepp som 

troligen först användes av Robert K. Greenleaf, 1970. Ramona M. Wis (2002) har applicerat 

Servant leadership-modellen för körsammanhang. Detta innebär att dirigenten genom positiv 

påverkan bemyndigar sina körmedlemmar. Hon betonar särskilt vikten av att körledaren måste utgå 

från en egen, utvecklad, ledarskapsfilosofi. Enligt henne är ledaren först och främst till för att tjäna 

sitt folk. Dirigenten är till för publiken.  

Tillit  

I min kontext är kanske den tillitsbaserade styrningen ett bättre ett uttryck för hur körledarskap kan 

se ut. Begreppet tillit kan definieras på många olika sätt. Den kanske enklaste definitionen är 

hämtad från Ring och Van de Ven (1992, refererad i Bringselius 2017 s. 7): ”Tillit är helt enkelt 

tilltron till en annan parts goda vilja.”  

Tillitsbaserad styrning och ledning 

För Tillitsdelegationen, statlig utredning tillsatt 2017, var målet att komma med ett alternativ till 

New Public Management (NPM) från 1990-talet. Om man ska hårdra det kan NMP sägas vara den 
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gamla dirigentrollen, där dirigenten har all makt. Tillitsbaserad styrning blir då den mer moderna 

varianten av ledarskap. Tillitsbaserad styrning och ledning. Ett ramverk (Bringselius, 2017) består 

av en samling metoder och principer. I likhet med Adler (2001, refererad i Bringselius 2017)) 

påpekar Bringselius att olika samhälleliga områden behöver olika ledarskap. Det område som Adler 

kallar gemenskap (community) gynnas särskilt av tillitsbaserad styrning. Enligt Bringselius måste 

tillit prägla alla relationer i gemenskapen, formella som informella. ”I centrum står den upplevelse 

den litande parten har i relation till den andra parten” (Bringselius 2017, s. 8). Av de principer som 

formar detta ledarskap har jag använt tillit, öppenhet, stöd och samverkan. 
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Analys   
En fråga om mening  

Känslan av helhetsupplevelse och samhörighet.  

En av de mest framträdande motiven var känslan av delaktighet och samhörighet. Några påpekade 

att konserten var ett ovanligt inslag under pandemin. Att den alls gick att genomföra gjorde, enligt 

en korist, att hen gav extra mycket av sig själv. Att visa att kyrkan fortfarande var öppen och gav 

konserter gav mening för någon. Att få uppgå i något större, att få ta emot och ge energi samt 

glädjen i den gemensamma ansträngningen. Men också vikten av en publik Som den tredje sidan i 

triangeln kör-dirigent-publik är publiken viktig för meningsskapandet. Det behövs någon att 

adressera musiken till. Också när rent musikaliska motiv ligger i botten, blir koristen berörd när hen 

känner att ”musiken faller på plats för hela gruppen”. Och stoltheten över att själv ha klarat av något 

så svårt musikaliskt. Som en korist uttryckte det: ”Jag har klarat av det som kändes omöjligt!” 

Igenkännande 

Eftersom det handlade om walesiska folksånger trodde jag inte att dessa skulle ha någon 

igenkänningseffekt. Men det var fel: ”De var sångbara och gick att nynna på.” Alla kände igen att 

det var folkmusik som slår an i själen. En korist, som varit mycket i Wales, tyckte att det kunde 

varit i vilken walesisk hamn som helst. (I filmen vid 17:20-19:15 samt 20:15-21:10 hör vi exempel 

på fiskarvisor som kunde sjungits på walesiska hamnkrogar. I den senare finns exempel på 

kompositörens lekfullhet med en ”nysande” tenor.) Hen hade först funderat på hur dessa visor 

skulle gå att få ihop med kyrkorummet, men upplevde sedan att de fungerade bra. Personligen har 

jag ofta tyckt att gammal musik klingar lika, oavsett varifrån den kommer. Detta gäller också 

folkmusiken. Som kyrkomusiker är det roligt att uppleva släktskapet mellan walesiska 

sjömansvisor, svenska psalmer och nyskriven popmusik. Allt handlar om instrumentering. ”Den 

typiskt brittiska nationalromantiken, i hans sätt att göra och sätta samman det här. Men samtidigt så 

fanns det ju så mycket skandinaviskt i det på nåt lustigt sätt” som en korist uttryckte det. (I filmen 

finns exempel på detta, walesiskt och svensk nationalromantik i samspel vid bl. a. 4:40-5:40 och 

13:30-14.45 ) 
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Musiken i sig 

Musiken i sig är inte oväntat ett stort tema som ger mening. Det mest återkommande svaret är 

folkmusik. Det räcker som svar! När jag frågar vad det är som berör säger flera korister att sådan 

musik, folkmusik eller gammal musik, alltid berör. Någon nämner skiftningen moll/ dur som 

särskilt berörande. (Vid 10.08-10.40 i filmen finns exempel på den typiskt folkmusikaliska dur/

mollväxlingen.) Men det är också musikens uppbyggnad med melodins klättrande mellan olika 

stämmor, växlingen kör/solister/instrument och den ovanliga instrumenteringen. Några framhåller 

särskilt att sopransolisten och violinisten fungerade ”känsloöverraskande”. (Vid 6:40-7.20 i filmen 

finns exempel på hur kör och tenor berättar handlingen medan sopranen beskriver känslorna.) Men 

musiken kunde också vara en källa till besvikelse. En av koristerna hade pga av arbetet inte kunnat 

vara med vid alla repetitioner utan övat hemma. Hen har förberett sig grundligt men kände sig helt 

utlämnad under konserten. ”Jag hade gärna velat ha det ytterligare lite tajt. Det hade nog suttit ändå 

närmare hjärteroten då.” En annan korist föredrog mer ”klassisk musik”. Hen tyckte ändå att det 

gav mening för att det var så ”lekfullt och lättsamt”. Några gav uttryck för att ”musik är livet, musik 

gör mig glad”, och att ”musik alltid berör”. ”Uppfylld av musiken när man står mitt ibland allt!” För 

en del blev det en överraskning när kören fick möta orkestern första gången. Detta blev också en 

meningsskapande stund. Helheten gjorde att vissa delar, som känts anonyma, trädde fram: 

”Musiken jag kände till minst, blev en helhet - med instrumentalister och solister.” 

En fråga om dirigering  

Beslut  

Det viktigaste för en dirigent är att ta beslut. Koristerna är tydliga med att dirigenten bestämmer. 

”Någon måste styra skutan. Det är du som styr och vet vart vi ska, har den färdiga bilden.” Att veta 

när man har övat tillräckligt på ett parti och ska gå vidare, vilka stämmor som ska övas ihop med 

vilka etc är uppgifter som läggs på dirigenten. Andra ansvarsområden är att hålla ihop det hela och i 

vissa fall till och med ”skälla på kören” om det inte är tillräckligt bra. Några önskade att jag skulle 

pekat mer med hela handen. 
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Tillit  

Det fanns också korister som tyckte att detta verk var på gränsen till deras förmåga. De var på väg 

att hoppa av, men vågade lita på mig när jag sa att de skulle klara det. ”Jag blir trygg. Du tror det 

blir så bra att vi kan stå för det.” Många korister uttryckte att det, under konserten, varit svårt att 

höra de andra och orkestern. Då var det bara att lita på dirigentens tecken. Men för att göra det 

krävs att koristen känner sig tillräckligt förberedd: ”Det kräver att vi kan våra saker så vi vågar titta 

på dig. Det kräver tillit.” 

Entusiasm  

Att dirigenten entusiasmerar kören var viktigt för de flesta, om än inte för alla. Att våga tro att man 

ska klara det, trots alla svårigheter. Att få den enskilda koristen, såväl som kören i sin helhet att tro 

att det går: ”Alla hade ett mantra där. Kim säger att det går. Kim säger att det går. Vi gör som hon 

säger”. 

Musikalisk struktur  

Under instuderingen är dirigentens viktigaste uppgift att reda ut den musikaliska strukturen, veta 

vilka delar som ska repeteras och vilka som ska lämnas för stunden. ”Det är du som kan verket från 

början”. Att hålla takten, räkna och visa på insatser är också viktigt under instudering, men blir ännu 

viktigare under själva konserten. Flera korister framhöll att det är viktigt att lära känna flödet och att 

få en uppfattning om hur verkets delar, harmonik och struktur hör ihop. De flesta är amatörer som 

inte kan spela och då måste dirigenten förebilda detta på ett bra och begripligt sätt. Men det gäller 

inte bara de enskilda stämmorna. Det är dirigentens uppgift att guida koristen genom verket och 

visa på hur man tar sig an uppgiften. Att dirigenten i alla sammanhang försöker skapa musik, inte 

bara sätta toner, är den helt avgörande faktorn för några av koristerna att vara med i just denna kör. 

Helhet  

En dirigent ska kunna fånga in och förmedla en musikalisk vision, som når ut till publiken : ”Visa 

hur vi ska förmedla det”. Någon uttryckte att dirigentens viktigaste uppgift är att ”samordna och se 

till att vi blir en grupp och inte bara individer”. Eftersom koristen bara hör sin egen lilla bit, behövs 

någon som förmedlar helheten. Och gärna ge en bild av struktur, harmonik och gestaltning av verket 

så tidigt som möjligt. Från att ha varit en grupp amatörer som sjunger mest för sig själv ska det bli 

en kör. Kören är enligt en korist som en lerklump. ”Dirigentens uppgift är att denna lerklump inte 
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ska torka ut. Och sedan ska hon forma något av det.” Dirigenten ger helheten. ”Vi hör ju bara vår 

egen lilla bit.” De korister som inte tyckte de hunnit förbereda sig tillräckligt vågade inte alltid lita 

på resultatet. Några blev mer nöjda när de lyssnat på inspelningen. ”Då blev det ju ganska bra trots 

allt.”. En korist menade att dirigentens känslor speglas av kören till publiken - som är viktigast!  

Förutsättningar 
Vid intervjuerna framkom att det fanns två teman som inte passar in i mina frågor men som gav 

förutsättningar för svaren.  

Kontext 

Sverige var drabbat av pandemin Covid19, en helt okänd sjukdom. Vid övningar och konsert fick vi 

ta hänsyn till detta. Instrumentalisterna, som brukade sitta framför kören, fick sitta i ena änden av 

koret. Blåsarna satt längst fram, där ingen skulle nås av deras aerosoler. Övriga instrumentalister 

kunde sitta bakom dem med en meters mellanrum åt alla sidor. Koristerna stod utspridda med två 

meters mellanrum i resten av koret. Några korister placerades på ömse sidor av altaret, några vid 

predikstolen och de främre koristerna stod bland bänkarna. Även solisterna stod bland bänkarna. I 

linje med dessa stod även dirigenten, vilket gjorde att några korister såg dirigenten i profil i stället 

för framifrån. Akustiken ledde till att koristerna hörde sig själva på olika sätt. Några få av dem 

hörde instrumenten tydligt. Nästan ingen hörde de andra koristerna. Det blev också ett långt avstånd 

mellan koristerna som stod längst ifrån varandra. 

Förberedelse 

Koristerna hade förberett sig på olika sätt. Verket började repeteras i december 2019 och skulle 

framförts maj 2020. Under viloperioderna, p.g.a. lockdown och sommarlov, gjorde några inget alls. 

Några övade stämmor vid instrument hemma, andra fick hjälp av sina medkorister att spela igenom 

sina stämmor. De mer erfarna koristerna var glada när hela körsatsen kom till, medan nybörjarna 

hade önskat mer stämrepetition vid övningarna. Majoriteten av koristerna tyckte det var svårt att 

förstå verket innan de fått höra orkestern. Men för de flesta var inte orkestern till hjälp, 

instrumenten följde inte sångstämmorna så som de ofta gör i t. ex. barockmusik. Flera korister 

uttryckte att de saknat det stöd de vanligtvis hade av körkamraterna, på grund av de långa 
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avstånden. De kunde inte heller gömma sig i gruppen. Rösten kändes naken när de antingen hörde 

den för starkt (”inga andra röster hördes”) eller för svagt (”man hörde inte sig själv”).  
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Diskussion 
Meningsfrågan 

Praxisgemenskap  

Jag har valt att se på kören som en praxisgemenskap (Wenger, 1998). En Praxisgemenskap utmärks 

av ömsesidigt engagemang, gemensamt projekt och gemensamt handlande. Kören är en miljö dit 

människor får komma, lyssna in sig både bildligt och bokstavligt och falla in i den kultur som finns, 

genom att lära av dem som varit med länge. Det är en gemenskap som påverkar och påverkas av de 

nya. Medlemmarna har olika roller och nya personer kan ofta snabbt få bidra med sina speciella 

färdigheter, t. ex som resesamordnare, notfiskal eller spexmästare i kören. Efterhand utvecklas 

gemensamma handlingsmönster i gruppen. I en kör kan det ta sig uttryck i hur man är klädd, hur 

man ställer frågor till körledaren etc. I det gemensamma handlandet ligger all den tysta kunskap 

som kören samlat ihop under åren; vem som ordnar fika, hur man är klädd, vilken köruppställning 

man har etc. I detta ligger också hur man tolkar dirigenten. Pandemin gjorde att Communityn inte 

fungerade som vanligt. Eftersom kören inte träffats fysiskt lika ofta under denna period, blev det 

tydligt att nya sångare saknade en del av körens tysta kunskap. De nya körmedlemmarna påpekade 

att jag sällan stått framför kören och dirigerat. De hade mest sett mig vid pianot. Som ny är man 

alltid utelämnad vid konserten, men i vanliga fall hade det varit lätt att fråga en körgranne om något 

var oklart. Avståndet mellan koristerna omöjliggjorde sådant småprat. Medan de äldre 

medlemmarna visste vad jag avsåg innan jag börjat tala eller dirigera, vågade de nya inte alltid 

fråga. De kunde inte kulturen. Genom intervjusvaren förstår jag, att jag borde ha avsatt mer tid för 

samövning med orkestern, eller tagit in en pianist på körrepetitionerna. Då hade jag tidigare kunnat 

visa gestiken. Men att Communityn inte fungerade som vanligt, gav också nya medlemmar en 

snabb väg till självständighet. De blev tvingade att agera självständigt och fick upptäcka att de 

klarade det. Att få utvecklas musikaliskt ger mening. 

Känsla av sammanhang 

Delaktighet i livets utmaningar och upplevelsen av att hantera dessa ger meningsfullhet. Enligt 

Antonovsky (1991) är det graden av KASAM som avgör hur en människa upplever meningsfullhet. 

En korist uttryckte det: ”Att sjunga i kör är livet!” Utifrån intervjusvaren drar jag slutsatsen att i en 

trygg kör får koristen möjlighet att prova på utmaningar som går att ta sig igenom. Att uppnå mål 
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som hen inte trodde på från början och att känna sig som en del av en helhet ger KASAM. Som en 

korist uttryckte det: ”Jag har klarat av det som kändes omöjligt!” KASAM kan också appliceras på 

gruppnivå. Flera korister uttryckte att det kändes extra meningsfullt när också de övriga hade 

förstått musiken. Och poängen med att sjunga är att göra det för andra. Det blev därför en 

missräkning när det inte fanns någon publik.  

Meningslager  

Med sina svar på meningsfrågan anknyter koristerna till Frede Nielsens teori (2011) om ett multi- 

dimensionellt meningsuniversum. Dessa meningslager, som kan komma från musiken själv eller 

vara något utifrån, hör ihop med situationen. De flesta koristerna beskriver hur de kopplar en känsla 

eller tanke till musiken och låter detta blir en sammanhängande mening. I bästa fall - och så var det 

för några korister - blir musiken den katalysator som förenar dessa olika skikt. Covid19-pandemin 

bidrog till att fler faktorer än vanligt blev meningsfulla. Att få musicera tillsammans, i samma rum, 

och att överhuvudtaget få genomföra konserten var sådana skikt. Att upptäcka vad publiken betyder 

i vanliga fall - och vad man saknar när den inte finns. Kanske var det en bra skola för koristerna och 

mig att förstå konsertens betydelse för meningsskapandet. Det är en sak att öva för sig själv och en 

helt annan att musicera för andra. Musikens olika lager berörde koristerna i konsertsituationen. En 

korist beskrev hur musiken uppfyllde henom. Starka musikupplevelser liknar starka upplevelser 

inom andra områden som t. ex. natur, kärlek och religion. Gabrielsson (2008) skriver att starka 

musikupplevelser kan man få både när man lyssnar och när man sjunger själv. Som en korist sa: 

”Uppfylld av musiken när man står mitt ibland allt!”  

Förberedelse 

Sandberg Jurström (2001) pekar på att körsångare använder sig av olika inlärningsstrategier. Vid 

intervjuerna framkom att koristerna använt sig av tre olika copingstrategier. På individnivå var deras 

förberedelser olika. Några hade övat stämmor hemma. Andra hade hjälpt varandra eller tagit hjälp 

av spelkunniga anhöriga. En korist hade önskat att hen hade fått hela partituret för att bilda sig en 

uppfattning av musikens struktur och harmoni. Några hade inte tittat på musiken/noterna alls mellan 

körövningarna. På gruppnivå var det en stor hjälp när kören äntligen kunde samlas i kyrkan. Att få 

höra hela körsatsen underlättade. Ännu bättre blev det när oktetten tillkom. Även om det egentligen 

inte, som en korist uttryckte det, underlättade för sången. För detta skilde sig kör- och 

instrumentalstämmor alltför mycket. På dirigentnivå var samövandet det viktigaste under 

Sida  av 26 33



instuderingen. Här skiljde sig dock svaren från nybörjarkoristerna och de mer vana sångarna. 

Nybörjarna önskade mer av stämövning och långsam instudering. För deras del hade pandemin varit 

bra. Det hade gett dem nödvändig förberedelsetid och tid för musiken att mogna. De mer vana 

körsångarna var däremot trötta på stämrepetitioner och ville tidigt få samklang och struktur under 

körövningarna. De efterlyste också mer övning tillsammans med orkestern.”Mina korister” vittnar 

om att det behövs en blandning av olika lärostrategier för att lära sig verket. Enligt Sandberg 

Jurström ger en öppen och informell ledarstil större delaktighet och fler inlärningsmöjligheter för 

körsångarna. Hon lyfter fram delaktighet i kören som en väsentlig del för ett kreativt skapande. 

Pandemin lyfte fram detta i ännu högre grad. Jag tar med mig att många nya metoder kan användas 

framöver i mina försök att differentiera stödet till körsångarna. 

Dirigentfrågan  

Ledarskap 

Det är dirigentens uppgift att leda och fördela arbetet. Koristerna förväntade sig att inledningsvis bli 

guidade genom stycket, få veta dess uppbyggnad och struktur och hur de olika aktörerna - solister 

och instrumentalister - interagerar med kören. De flesta tyckte att jag var tydlig med vad jag ville 

och att jag kunde visa det, i ord eller gestik. Några korister som intervjuades önskade mer styrning 

från min sida. De nya koristerna tyckte det var enklare när jag visade gestiskt än när jag instruerade 

med ord. Att få sångarna att tro på sig själva och på kören var en viktig uppgift. Flera uttryckte att 

dirigenten fått dem att våga tro på att de skulle gå iland med projektet. De fick mod att tro på både 

sin egen och körens förmåga. Under konserten uppkom det på grund av pandemin en särskild 

situation. Det var svårt att höra de andra koristerna och det var svårt att höra instrumenten. Ibland 

hörde man sig själv väldigt starkt, ibland var det t.o.m. svårt att höra sin egen röst. Beroende på hur 

säker man var på sin stämma kunde man vara trygg med att överlåta åt dirigenten att styra.  

Entusiasm 

De flesta korister hörde bara sig själv Då är det svårt att vara samstämmiga. På inspelningen hördes 

kören sjunga starkt och samstämmigt. Detta förvånade några korister, som inte alls hade upplevt det 

så under konserten. En förklaring kan vara att varje korist förfogade över ett större luft- och 

akustikområde än i vanliga fall. Några korister tyckte det var roligt när de kände att de klarade sig 

själva. Och att kören fick ta plats på scenen. De flesta sjunger i kör för att det är roligt. Musik gör 
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att man blir uppfylld av känslor. Man blir fokuserad och glad. Man förväntar sig en ledare som 

uppmuntrar och entusiasmerar, men som också påpekar vad som behöver rättas till. Som guidar en 

in i musikstyckets olika delar och visar struktur och harmonik. Som navigerar mellan lätta partier, 

tempoväxlingar och dynamiska svårigheter. Men framförallt står dirigenten för samordning. Varje 

korist har sin egen lilla bit och det är dirigentens sak att få ihop det till en helhet. Som en korist 

uttryckte det: ”Det är det som är kör - att jobba tillsammans väldigt länge, alla hjälps åt och gör sitt 

bästa, vara på olika nivåer men till slut blir det bra.”  

Informella ledare

Zadig (2017) pekar på företeelsen av informella ledare i körer. Dessa informella ledare har i hans 

undersökningar, i många sammanhang, varit enbart positiva och viktiga för kören. Mina informanter 

bekräftar detta. De som engagerar sig i en kör kommer med olika förväntningar men med ett 

gemensamt mål: Att få sjunga tillsammans. En körsångare kan uppleva, att fördelen med körsång är 

att hen inte är ensam. Det är lättare att hålla sin stämma när det finns fler som sjunger samma toner. 

Både under instudering och konsert finns det några korister som övriga lutar sig mot. 

Sopransolisten, som deltog på övningarna hela hösten, är ett exempel. Eftersom koristerna på grund 

av pandemin fick stå långt ifrån varandra, uttryckte många att de kände sig utlämnade när de inte 

hade stöd av varandra. Ingen ny informell ledare trädde fram. I detta fall fick varje enskild 

körsångare bli sin egen ledare. Men det skedde ytterligare en förskjutning. När kören stod utspridd 

blev varje enskild korist solist. I stället för fokus på kollektivet blev det mer fokus på individen. När 

varje korist var utlämnad till sig själv fick dirigenten stå för helheten. Dirigentrollen förstärktes på 

bekostnad av kollektivet. Varje korist blev mer beroende av dirigenten. Koristen måste kunna 

musiken så väl att hen kunde följa dirigenten i stället för att titta ner i noterna. När koristerna tittade 

upp kunde de lättare fånga dirigentens interpretation och spegla den till publiken. En korist 

uttryckte det: ”Sång handlar om att hitta den positiva känslan, släppa taget. Att få kontakt med 

publiken - det är publiken som är viktig - det ger mening!”  

Meningslager

Samtliga intervjuade körsångare ansåg att konserten varit meningsfull och berörande. Med 

anknytning till Nielsens (2011) teori om meningslager, så vittnar koristerna om många olika lager 

av mening. Pandemisituationen tydliggjorde att de olika lagren hör ihop och förutsätter varandra. 

Settingen - den speciella förberedelsen, köruppställningen, ytterst liten publik etc. - bidrog till en ny 
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upplevelse med, för några, större mening än vanligt. Och att i denna situation beröras av andra saker 

än de vanliga. En del av meningsfullheten handlade om att få ta ett större eget ansvar vid inlärning 

och framförande. 

Frågan om ledarskap - vad jag lärt mig.  

Enligt Wis (2002) måste dirigenten utgå från en egen utvecklad ledarskapsfilosofi. Då jag ser kören 

som en praxisgemenskap (Wenger, 1998) har jag vänt mig till den tillitsbaserade styrningen 

(Bringselius 2017).  Jag vill försöka applicera de fyra grundläggande principerna tillit, öppenhet, 

stöd och samverkan på kördirigering. Tillit är grunden för alla relationer. Tillit är något man bara 

kan få, aldrig ta. Det innebär att ledare och kör måste visa varandra ömsesidig tillit. Mina korister 

visar att de litar på mig med sitt mantra: ”Kim säger att vi klarar det, vi litar på henne.” Jag visar att 

jag litar på dem genom att våga det okända och obekväma. En kör som har deltagare på olika 

kunskapsnivåer ger möjligheter till lärande inom gruppen och mellan kör och dirigent. En öppenhet 

för olikheter bland körsångare, och en lyhördhet för var gruppen befinner sig, är nödvändig. 

Koristen måste lita på att få det stöd som just hen behöver, som guidar in i musikstyckets olika delar 

och visar struktur och harmonik. Det kan vara stämövningar, partiturstudier eller sånglektioner. 

Koristen ska kunna förvänta sig en ledare som uppmuntrar och entusiasmerar, men som också 

påpekar det som behöver rättas till. Dirigenten navigerar mellan lätta partier, tempoväxlingar och 

dynamiska svårigheter. Men framförallt står dirigenten för samordning av delarna. Varje korist har 

sin egen bit och det är dirigentens sak att få ihop det till en helhet.  

Att leda kör är att leva. Jag har under nära två års tid levt med S:t Clemens kyrkokör när koristerna 

arbetat med Nine Welsh Folksong Arrangements. I intervjuerna har mina korister berättat vad de 

önskar av en dirigent, vad de tycker att de får av mig och vad de saknar. Några menar att jag kan 

vara strängare, båda vad gäller närvaro och krav under repetitionerna. För andra är förutsättningen 

för deltagande att kören har en så öppen attityd som jobb och familjesituation kräver. Alla är glada 

när jag vågar satsa på nya, okända verk som ligger på gränsen till deras förmåga. Då koristerna har 

olika musikaliska bakgrundskunskaper är deras behov av stöd väldigt olika. Nya körmedlemmar vill 

ha hjälp med instuderingen genom stämrepetition och helst inspelat material. De mer kunniga vill få 

den musikaliska helhetsbilden, harmoniken på plats, som hjälp för instuderingen. Med 

utgångspunkt i en tillitsbaserad ledarskapsmodell vill jag ta till mig fler verktyg för att stötta den 

speciella community som är min kör.  
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Dirigenten har stor betydelse, men betydelsen beror på tillfället. Under instuderingen är det viktigt 

med ett aktivt ledarskap. Att med pedagogiskt kunnande, guidning och tydlig progression stötta 

koristerna på många olika sätt. Att från början ha allt klart vad gäller tempo, karaktär, nyanser ger 

trygghet, men lämnar inte så mycket kvar att experimentera med för dirigenten. Jag är av typen som 

vill prova vad just denna konstellation klarar av. Hur mycket pianissimo kan den göra? Jag har lärt 

mig att vissa parametrar bör stå klara från början. Om varje korist kan sin stämma (nästan) utantill, 

har hen möjlighet att följa mig när jag visar musiken. 
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Avslutning 
Musikskolans blåsorkester spelar på planen utanför skolan. Det är en häftig låt, som är mycket 

dansant. En liten pojke kommer fram och ställer sig framför orkestern. När han börjar ”dirigera” går 

orkesterledaren undan och låter pojken hållas. Där och då började jag undra: Vad betyder 

dirigenten? 

Jag har kanske haft en hemlig förhoppning att lära ut min vision på övningarna, och få kören att 

klara sig själv under konserten. Och med viss musik går det bra för dirigenten att, som en regissör,  

lämna över en vision på det sättet. Men oftast måste dirigenten finnas där för att tillsammans med 

kören gestalta musiken. I bästa fall lyckas jag inspirera kören att våga stråla mot publiken - det är ju 

för deras skull vi sjunger!

Min essä har handlat om vad jag upptäckt: att dirigenten är viktig på fler sätt än jag tidigare förstått. 

Att som dirigent tillhandahåller jag verktygen för den enskilda koristen att hitta sitt sätt att lära in 

musiken - och sedan gestalta den. Den praxisgemenskap som är min kör utgör hålls ihop av 

sångglädje och en önskan om att dela med sig av musiken. Genom att lita på, lyssna till och lära av 

mina körmedlemmar, kan jag utveckla ett ledarskap, där jag som dirigent är till för kören och i 

förlängningen publiken. Genom klokt ledarskap vill jag få kören att upptäcka sin fulla potential. Då 

skapas också förutsättning för den enskilda körmedlemmen att komma till sin rätt och hitta mening i 

sitt sjungande. 
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