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Sammanfattning 

Denna uppsats handlar om medlemskap i körer. Uppsatsen utgår ifrån Södertörns studentkör i 

Flemingsberg i södra Stockholm. Syftet med denna uppsats är att ta reda på vad det är som 

gör att individer börjar sjunga i kör, samt vad det är som gör att de stannar kvar som 

medlemmar. 

Uppsatsen vilar på data som har samlats in från Tone Bianca Dahls och Hans Lundgrens 

böcker om körer. Dessa utgör huvuddelen av materialet. Deras antaganden förstärks genom 

att de kopplas till marknadsförings-, motivations- och organisationsteorier. 

Huvudantagandet i denna uppsats är att det är viktigt för körer att både attrahera nya 

medlemmar liksom att behålla befintliga. För att få en förståelse för vad som påverkar 

individen att börja, delta eller sluta sjunga i kör, kommer denna uppsats att fokusera på 

orsaker som kan tänkas styra detta. 

Uppsatsen kommer även att undersöka samt komma med förslag på åtgärder som kan höja 

medlemsantalet i körer. Dessa är speciellt utformade efter Södertörns studentkör, men kan 

förmodligen även appliceras på andra körer. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund   

I Sverige är körsång en stor folkrörelse sedan hundra år tillbaka. Idag är körsången den näst 

största folkrörelsen
1
 i landet efter idrotten, och drygt 600 000 personer sjunger i kör

2
. Till 

skillnad från andra ideella organisationer finns det inga rangsystem i körer, alla är lika 

betydelsefulla i sångverksamheten
3
. Sveriges Kyrkosångsförbund som anordnar kyrkokörer i 

Svenska Kyrkan är Sveriges största sakrala körförbund med 80 000 medlemmar
4
. Sveriges 

Körförbund har omkring 15 000 medlemmar som kommer från de cirka 500 körer som inte är 

religiösa. Detta är det största profana nationella förbundet, medan Stockholms Körförbund är 

det största regionförbundet med ungefär 4 000 medlemmar
5
.  

 

Körer är indelade i olika typer. Vilken sorts kör det är beror på körens stämmor, vilken sorts 

musik som sjungs, storlek på kören och kön och/eller ålder på sångarna. Exempelvis kan 

nämnas unison kör (kör med samma stämma, till exempel oktaver)
6
 och blandad kör (består 

av både män och kvinnor och som ofta är fyrstämmiga: bas, tenor, alt och sopran eller 

trestämmiga: baryton, alt och sopran)
7
. Körer är även indelade efter sammanhang. Det kan 

vara kyrkokörer som deltar i gudstjänster
8
, profana körer som inte har religiösa anknytningar

9
, 

kammarkörer med professionella deltagare
10

 och studentkörer med anknytning till lärosäten
11

. 

 

Det är just en studentkör den här uppsatsen kommer att handla om, nämligen Södertörns 

studentkör som är belägen på Södertörns Högskola i södra Stockholm. Kören har alltid haft 

stora variationer i medlemsantalet, men nu är deltagandet så lågt att körens framtid är hotad. 

För att råda bot på detta problem kan det vara intressant att undersöka vilka åtgärder som kan 

vidtas för att öka antalet medlemmar i kören. 

 

 

                                                           
1 http://www.sjung.nu/om_oss.html 2010-03-29 kl.11:42 

2 http://stockholmskorforbund.se/ 2010-03-29 kl.12:05 
3 http://www.nwt.se/noje/article48650.ece 2010-04-24 kl.21:33 

4 http://www.sjungikyrkan.nu/skf/sidor/arskf.html 2010-05-24 kl.23:37 

5 http://stockholmskorforbund.se/ 2010-03-29 kl.12:05 
6 http://www.korforalla.se/metod.php 2010-05-24 kl.23:28 

7 http://www.korforalla.se/metod.php 2010-05-24 kl.23:28 

8 http://www.sjungikyrkan.nu/skf/sidor/arskf.html 2010-05-24 kl.23:37 
9 http://www.procantu.se/proc_historik.html 2010-05-25 kl.23:40 

10 http://art-bin.com/art/aericsons.html 2010-05-24 kl.23:53 

11 http://studentsangarna.se/historia 2010-04-13 kl.20:56 
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1.2 Problemformulering 

Att medlemmarna i Södertörns studentkör genom åren har varierat i antal är inga konstigheter, 

däremot är körens nuvarande medlemsantal så lågt så att dess framtida existens hotas. För att 

råda bot på detta kommer denna uppsats att titta på vad som motiverar korister att vara med i 

en kör och vad som kan göras för att attrahera nya sångare, samt försöka applicera denna 

information på Södertörns studentkör. För att öka antalet medlemmar krävs att inflödet av nya 

medlemmar är större än utflödet av medlemmar som slutar, därför kommer vi behandla dessa 

två frågor:  

 Vilka faktorer inom kören påverkar medlemmar att vara med eller sluta, och vad kan 

göras för att få dem att stanna? 

 Hur ska kören agera för att attrahera nya medlemmar? 

 

 

1.3 Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka vad som motiverar medlemmar att vara med i en kör, 

samt ta reda på hur man kan få fler att börja sjunga i en sådan. 

 

 

1.4 Metod 

Det här är en undersökande uppsats som bygger på fakta insamlad som sekundärdata, men 

också genom personliga erfarenheter som Anders Sällberg har skaffat sig som medlem i 

studentkören. Sällberg har varit medlem i Södertörns studentkör sedan höstterminen 2006 och 

har genom åren tillgodogjort sig kunskaper om kören samt även deltagit aktivt i ledningen av 

denna. Många av de fakta som kommer att presenteras i nästa avsnitt om Södertörns 

studentkör, är inhämtade genom Sällbergs erfarenheter. All data när det gäller faktorer som 

påverkar medlemsantalet är insamlad från skriftliga källor, det vill säga facklitteratur samt 

Henrik Brodds examensarbete. Stor tonvikt kommer att läggas på Tone Bianca Dahls bok, 

Körkonst. Dessa insamlade data kommer att presenteras i Resultatet. Vi kommer också att 

presentera en egen modell för marknadsföring, en rekryteringsmodell, för att öka antalet 

kördeltagare under Marknadsföringsstycket.  Anledningen till att vi har valt att konstruera en 

modell själva är att det inte är en vanlig vara eller tjänst vi har att göra med, utan det gäller att 

få nya individer att söka sig till kören och helst stanna kvar som medlemmar i den. Vi bör 
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också tillägga att denna modell har AIDA-modellen som förebild. Vi har även använt oss av 

en medicinsk undersökning för att visa på de positiva hälsoeffekterna med körsång. 

 

I Analysen kommer vi sedan att jämföra de data vi får in från både böcker och artiklar, med 

de teorier som vi har valt ut för arbetet. På så sätt hoppas vi kunna besvara de frågor vi ställde 

i Inledningen.  

 

 

1.5 Om körlitteraturen 

Kjell Bengtsson är redaktör för boken Människan i Kören (1982) som är ett resultat av en 

omfattande studie där över 1000 korister och 500 körledare samt psykologer och präster har 

intervjuats. 

 

Hans Lundgren är författare till boken Klara Kören! (1999). Han är director musices vid 

Linköpings universitet, och har sedan 1979 fram till idag lett Linköpings studentsångar-

förening Lihkören. 

 

Madeleine Uggla har skrivit boken För kör (1979). Författaren har stor erfarenhet som 

sångpedagog samt körledare, och har bland annat varit rektor för Stockholms 

Musikpedagogiska Institut. 

 

Den fjärde och sista boken som denna uppsats bygger på är Tone Bianca Dahls Körkonst 

(2002). Tone är en erfaren körledare och arbetar som förstelektor vid Norges Musikhögskola i 

Oslo. Hon har även varit körledare för kammar- och damkörer vid Oslos universitet. 

 

 

1.6 Avgränsningar 

Vi har valt att studera vilka faktorer som påverkar en individ att vara medlem i en kör. 

Huvudsakligen är det föreningen Södertörns studentkör som är vårt studieobjekt, och vi 

kommer enbart att behandla sådana faktorer som denna själv kan påverka. Anledningen till att 

vi har valt Södertörns studentkör som utgångspunkt, är att föreningens geografiska läge passar 

oss med de tidsramar som stått till förfogande, då denna kör är belägen på högskolan.  
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2. Om Södertörns studentkör 

2.1 Allmänt 

Kören bildades 2003, endast 6 år efter att Södertörns högskola hade blivit ett etablerat 

lärosäte. Således är det inom högskolevärlden en relativt ung kör jämfört med exempelvis 

Stockholms- eller Lunds Studentsångare
12

. När kören bildades gick den under namnet 

SöderSKör och var en del av studentkåren SöderS på högskolan. Våren 2008 bildade kören en 

ideell förening och försågs därmed med en formell styrelse. Tidigare hade det funnits en 

ledningsgrupp, “Körgruppen”, men genom att kören blev en egen organisation blev ledningen 

av denna mer formaliserad.  

 

Under terminerna träffas kören på Södertörns högskola vanligtvis en gång per vecka, vilket 

alltid har varit en tisdag
13

. Undantag görs vid helgdagar då repetitioner kan komma att ställas 

in, eller inför konserter då styrelsen i samråd med dirigenten kan besluta om extra 

repetitionstillfällen om det anses nödvändigt. Konserter hålls normalt i slutet av terminerna 

varför det har fallit sig naturligt att framföra jul- och vårkonserter. Det har även förekommit 

konserter under terminerna, dock hittills endast höstkonserter. Kören är fyrstämmig med bas, 

tenor, alt och sopran
14

. Repertoaren är varierande och innehåller allt från klassiska körsånger 

till modern popmusik. 

 

Kören har, som nämnts tidigare, varit en ideell förening sedan 2008. Bakgrunden till att kören 

bröt sig loss från SöderS var att studentkåren inte längre var villig att arvodera en körledare. 

Anledningen till detta var en del i ett åtstramningspaket för att anpassa studentkårens ekonomi 

till avskaffandet av kårobligatoriet. För att kören även fortsättningsvis skulle kunna arvodera 

en körledare, valde man att bilda en ideell förening med eget plusgirokonto och 

organisationsnummer. Detta medförde även att kören kunde ta emot sponsorpengar samt 

dessutom ha möjlighet att spara ekonomiska medel från ett verksamhetsår till ett annat. Sedan 

föreningen bildades har kören varje år fått ett ekonomiskt bidrag direkt från Södertörns 

högskola som tillsammans med biljettintäkter från konserterna har gjort att ekonomin i kören 

gått runt.  

 

                                                           
12 http://studentsangarna.se/historia, http://www.studentsangarna.nu/about/history 2010-04-13 kl.20:56 

13 http://www.studentkor.se/info.htm 2010-04-13 kl.21:27 

14 http://www.studentkor.se/info.htm 2010-04-13 kl.21:27 
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Kören är idag ansluten till studentkåren som “kåransluten förening” och åtnjuter därför 

förmånen att utnyttja kårens informationskanaler för att bland annat attrahera nya 

medlemmar. Tidigare skedde detta även i kombination med uppträdande på den 

terminsstartsceremoni som anordnades av högskolan. Idag har skolan valt att ta bort dessa 

inslag där de olika studentföreningarna presenterar sig. Istället är det nu kåren som i 

anslutning till ceremonin anordnar utställningsmontrar där de anslutna föreningarna kan visa 

upp sig för eventuella intressenter.  

 

 

2.2 Ledarskapet 

När det gäller ledarskapet är det viktigt att nämna att det finns två olika ledningsenheter, dels 

den formella styrelsen (tidigare Körgruppen), och dels dirigenten. Styrelsen tar de 

verksamhetsmässiga besluten, samt sköter det administrativa arbetet. Dirigenten är den som 

leder själva repetitionerna, varför denna persons ledarskap kan antas ha större direkt 

inflytande över körmedlemmarna än vad styrelsen har.  

 

Kören har under perioden höstterminen 2005 till och med vårterminen 2010 haft tre olika 

dirigenter med tre olika ledarskapsstilar. Den första dirigenten ledde kören fram till sommaren 

2009. Hans ledarskapsstil kan bäst beskrivas som karismatiskt ledarskap och han ansågs ha 

varit väldigt motiverande. Samtidigt hade han ett tydligt mål med kören, och var dessutom 

väldigt kunnig inom sitt område.  

 

Under höstterminen 2009 var den första dirigenten tvungen att lämna kören på grund av 

fortsatta studier. Han ersattes av en pianist, vilken tidigare hade varit inhyrd av kören vid 

olika konserttillfällen. Pianisten hade ingen tidigare dirigeringsvana, men visade på stort 

engagemang då han bland annat gjorde egna arrangemang på olika sånger som kören sedan 

framförde. Han uppfattades dock som väldigt osäker, samtidigt som han även lade sig till med 

en “diktatorisk” ledarstil.  

 

Den tredje dirigenten är vid denna uppsats tillblivande relativt ny och tillträdde sin post i 

början av vårterminen 2010. Hon har stor erfarenhet av att leda körer sedan tidigare, samt har 

även vid flertal tillfällen agerat orkesterdirigent. Hon anses också vara den som har varit mest 

lyhörd för körmedlemmarnas olika önskemål, samt den som tydligast har uppmuntrat till egna 

initiativ avseende extranummer på konserterna eller förslag på sånger till repertoaren.  
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2.3 Medlemskapet 

Medlemmarna i Södertörns studentkör består av både män och kvinnor. Dessa är både 

nuvarande och före detta studenter på högskolan, samt vänner och bekanta med intresse för 

sång och musik
15

. Medlemsantalet i kören har varierat kraftigt genom åren. Som mest har det 

varit mer än 40 aktiva körmedlemmar, som i stor utsträckning deltagit både vid repetitioner 

och konserter. Vid denna uppsats tillblivande är medlemsantalet på en bottennivå, kören 

består idag endast av 13 aktiva medlemmar. Tyvärr har det inte förts någon medlemsmatrikel 

under åren, men genom att studera videoupptagningar från konserttillfällena sedan 2005 fram 

till idag kan man få en uppfattning om hur medlemsantalet har varierat. Följande diagram 

visar antalet konsertdeltagare (exklusive dirigent och eventuell pianist) på vårkonserter under 

åren 2005-2010: 

 

  

Figur 1. Antal konsertdeltagare 

 

 

För att öka gruppkänslan bland körens medlemmar genomförs varje termin en weekendresa 

till något konferensläger utanför Stockholm. Resan kallas internt i kören för “körhelg”. Under 

denna helg genomförs många timmars körrepetitioner, men också gruppbefrämjande 

övningar, lekar samt andra tillställningar. På höstterminen brukar också körens årsmöte 

genomföras i samband med denna helg. Körhelgen brukar vara terminens höjdpunkt och är av 

                                                           
15 http://www.studentkor.se/info.htm 2010-04-13 kl.21:27 
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medlemmarna ett väldigt uppskattat inslag i körverksamheten. Den första tisdagen i varje 

månad brukar medlemmarna dessutom gemensamt besöka en restaurang eller pub efter 

repetitionerna, för att tillsammans avnjuta en så kallad “köröl”. 

 

Ett av körens största problem är att man inte lyckas behålla många av de nya medlemmar som 

strömmar till i början av terminerna. Uppskattningsvis stannar bara var femte ny medlem i 

kören, resten slutar redan efter 2–3 repetitionstillfällen. Tillsammans med de naturliga 

avhoppen, att medlemmar slutar för att de är klara i skolan och beger sig ut i arbetslivet, har 

detta lett fram till dagens alarmerande låga nivå av antalet medlemmar. 

 

 

 

 



12 

 

3. Teoretisk referensram 

3.1 Stryjans modell för medlemsinput 

I detta arbete använder vi en modell som Yohanan Stryjan har utvecklat från Albert Otto 

Hirschmans arbete. I sin bok, Impossible organizations, presenterar Stryjan sin modell som 

handlar om reproduktion av enskilt medlemskap. Modellen beskriver organisationens 

överlevnad och identitet samt nödvändig anpassning till omgivningen
16

.  

 

Stryjan nämner fyra huvudsakliga kategorier till självstyrd organisation. Dessa är: loyalty, 

involvement, voice/protest och exit, se figur 2. Varje kategori ses från två synvinklar, 

medlemsperspektiv och organisationsperspektiv. Från ett medlemsperspektiv talas det om 

beteende gentemot organisationen, och ur organisatorisk synvinkel handlar det istället om vad 

som påverkar styrningen
17

.  

 

Figur 2. Member inputs
18

 

 

Loyalty handlar om att en individ har goda egenskaper gentemot organisationen och att 

individen är lojal mot en organisation under en längre tid. Att vara lojal mot en organisation 

kan generellt betyda att följa bestämda regler och normer. Stryjan menar att regler och 

regelsystem bara fungerar under förutsättning att de upprepas, följs och åtlyds, vilket i grund 

och botten är ett lojalt beteende. Genom att garantera att organisationen inte skingras vid 

                                                           
16 Stryjan. Yohanan. Impossible organizations. Self-Management and Organizational Reproduction. s.74 

17 Stryjan. Yohanan. Impossible organizations. Self-Management and Organizational Reproduction. s.74 

18 Stryjan. Yohanan. Impossible organizations. Self-Management and Organizational Reproduction. s.74 

NONCREATIVE  

INVOLVEMENT  

POSITIVE  

LOYALTY  EXIT      

NEGATIVE  

VOICE/PROTEST  

CREATIVE  
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interna och externa svårigheter, gör lojalitet styrningen möjlig. Lojalitet är inte en nyckel till 

organisationens överlevnad och garanterar inte reproduktion av medlemskap i organisationen. 

Stryjan skriver att organisationen inte enbart kan leva vidare på lojalitet. Ett sätt att hantera 

oväntade kriser och att skapa innovation, kräver reaktioner och att ta itu med problem som 

uppstår på en gång
19

. 

 

Involvement syftar till att individen tar eget initiativ för att uppnå uppsatta mål, samt göra 

något som den tror på, så att situationen i organisationen kan förbättras. Stryjan nämner att 

engagemang tyder på att individen kan ”kavla upp sina ärmar” och ta hand om de problem 

som dyker upp istället för att protestera. Engagemang kan innebära allt från 

resursmobilisering till innovationer för lärande, samt konflikt- och problemhantering ur en 

organisatorisk synvinkel. Risken med en spontan och innovativt engagerad karaktär, är att 

detta kan ge grunden till allvarliga styrningsproblem. Detta kan vara negativt ur 

ledningssynpunkt trots att engagemanget är en enorm energikälla i organisationen
20

.   

 

Voice/protest siktar på att individen får protestera eller säga vad denna tycker, samt kräva 

förändring och upprättelse när individen är missnöjd. På så sätt kan organisationen utveckla 

åtgärder, och/eller ändra dess grundläggande förutsättningar om så behövs. Toleransnivån för 

intern kritik och protest kan variera kraftigt. Det vill säga hög tolerans för protest ökar 

innovationer och förändringar, medan låg tolerans istället leder till protester eller till att 

bråkmakare slutar och lämnar organisationen. Om det här går för långt, kommer 

organisationen att förlora sina mest lyhörda medlemmar
21

. 

 

Exit innebär att individen kommer att sluta och därmed lämna organisationen på grund av 

missnöje. Enbart en individs utträde bidrar inte direkt till en lösning av de organisatoriska 

problem som den reagerar mot. Om det däremot blir fler och fler individer/medlemmar som 

väljer att sluta och lämna organisationen, bör detta tolkas som en varningssignal om att något 

har gått fel inom organisationen, enligt Stryjan. När medlemmar slutar, är det att betrakta som 

kritik mot den egna organisationen
22

. 

 

                                                           
19 Stryjan. Yohanan. Impossible organizations. Self-Management and Organizational Reproduction. s.75-76 
20 Stryjan. Yohanan. Impossible organizations. Self-Management and Organizational Reproduction. s.76-78 

21 Stryjan. Yohanan. Impossible organizations. Self-Management and Organizational Reproduction. s.78-80 

22 Stryjan. Yohanan. Impossible organizations. Self-Management and Organizational Reproduction. s.80-82 
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3.2 Självbestämmandeteorin (self-determination theory)  

För att förstå motivation på individnivå har vi valt att använda oss av teorin om 

självbestämmande. Teorin fungerar som en ram för studiet av mänsklig motivation och 

personlighet som studerats av Gagné och Deci.  Självbestämmandeteorins centrala 

utgångspunkt är skillnaden mellan autonom motivation och kontrollerad motivation
23

. 

Motivation är drivkraften, den energi eller det motiv som får igång arbetsviljan och 

arbetslusten
24

. Det är motivationen som driver en individ framåt. Denna motivationsteori visar 

på att varje individ har medfödda behov av erfarenhet, gemenskap, glädje och 

självbestämmande, det vill säga autonomi. Dessa är betydelsefulla faktorer som antas för att 

kunna bilda internalisering hos individen. Gemenskapsbehovet gör att individen samspelar 

och gör kopplingar till sin omgivning, samt visar medkänsla om andra. Individen upplever 

även att de övriga bryr sig om honom/henne själv vid samma tillfälle. Genom att ha social 

interaktion med andra deltagare, och genom att engagera sig i intressanta och roliga 

aktiviteter, upplever individen glädje. Individen har också ett kompetensbehov som innebär 

att individen vill se sin kompetens växa och utvecklas inom olika fält. Behovet av kompetens 

känns inte som kontroll, utan ger individen möjlighet att se framsteg och utveckling hos sig 

själv
25

. 

 

Autonom motivation går ut på att ha en känsla av ett val, en frivillighet där personen gör 

något som den är intresserad av. Detta kan förekomma när personen känner den att yttre 

motivationen saknas, vilket leder till positiva framsteg som drivs av den inre motivationen. 

Kontrollerad motivation utgörs av en pådrivande känsla. Denna teori bygger på ett 

självbestämmande kontinuum som sträcker sig från amotivation som betyder omotiverad, till 

intrinsic motivation, det vill säga inre motivation. Mellan dessa motivationer står extrinsic 

motivation, det vill säga yttre motivation, som består av fyra olika sorters kontroll, se figur 

3
26

.  

                                                           
23 Gagné, mfl. Self-determination theory and work motivation. Journal of Organizational Behavior, s.333-336 
24 Bakka, Jörgen F. Fivelsdal, Egil och Lindkvist, Lars. Organisationsteori, s.160 

25 Gagné, mfl. Self-determination theory and work motivation. Journal of Organizational Behavior, s.333-336 

26 Gagné, mfl. Self-determination theory and work motivation. Journal of Organizational Behavior, s.333-336 
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Figur 3. Self-determination continuum
27

 

 

Amotivation innebär att beteendet inte påverkas av inre och/eller yttre motivationsfaktorer. 

Personen är helt och hållet omotiverad, det vill säga personen saknar ändamål med 

sysselsättningen och har ingen målsättning med ett deltagande.   

 

Yttre motivation syftar till att individen gör något för att den måste, och kravet på handling 

kommer från någon annan person eller yttre faktor. Sociala och materiella belöningar 

påverkar yttre motivation.  Motivationen utgörs av fyra olika slag av kontroll:   

 Yttre kontroll handlar om att individens handlingssätt motiveras av yttre medel 

och/eller belöning, till exempel att delta på julkonsert om individen kommer till varje 

repetition.  

 Introjicerad kontroll innebär att individens handlingssätt påverkas för att hålla sig 

borta från skuldkänslor, och individen lär sig normer, värderingar och uppskattningar 

själv.  

 Identifierad kontroll siktar på individens eget personliga beteende och ändamål.  

 Integrerad kontroll handlar om att individens val att delta i något stämmer överens 

med dennes identitet och personlighet. 

 

Inre motivation är den inre drivkraften, en avsikt att vilja göra något som kommer från den 

egna individen. Detta syftar till att den inre motivationen gör att individen upplever känslor av 

glädje, avkoppling och en frånvaro av dålig anspänning.   

 

                                                           
27 Gagné, mfl. Self-determination theory and work motivation. Journal of Organizational Behavior, s.336 
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3.3 AIDA-modellen 

För att få nya individer att söka sig till kören och helst stanna kvar som medlem i den, krävs 

en marknadsföringsmodell. Vi har som redan nämndes i metodavsnittet, valt att skapa en egen 

modell för detta, en så kallad ”rekryteringsmodell för kör”. I detta arbete har vi utgått från 

AIDA-modellen. Denna modell är en guide samt minnesregel inom marknadsföring för att 

skapa reklam och marknadsföringskommunikation i olika steg. Dessa är: Attention, Interest, 

Desire och Action
28

, se figur 4.   

 

  Kognitiv nivå                           Affektiv nivå  Beteendenivå 

 

Figur 4. AIDA-modellen 

 

 

Attention innebär att väcka någons uppmärksamhet. Attention ligger i den kognitiva nivån där 

individen är medveten om något eller vad som pågår och händer i omgivningen. Interest går 

ut på att göra individen intresserad. Desire syftar till att individen vill och önskar någon/något 

och att det kommer att tillfredställa dennes behov. Dessa steg ligger på en affektiv nivå. Här 

spelar känslor och uppfattningar in, där individen fokuserar på förmåner och fördelar. Action 

syftar på att individen vidtar åtgärder och agerar på något sätt. Detta tillhör beteendenivå
29

.  

 

Anledningen till att AIDA-modellen har valts som förebild är att kören brottas med de 

problem som modellen försöker förebygga. Först och främst måste man få allmänheten att 

känna till kören (Attention). Nästa steg är att väcka intresse hos dem som redan känner till 

kören (Interest). Därefter gäller det att få intresserade människor att faktiskt vilja pröva på 

körsång (Desire). Slutligen måste man få dessa som prövat, att faktiskt välja att stanna kvar i 

kören (Action). Beslutet att stanna kvar i kören behöver dock tas på nytt inför varje repetition, 

för att man ska fortsätta vara medlem. 

                                                           
28 Kotler, P. Keller, K.L. Marketing Management, s.515-516 

29 Kotler, P. Keller, K.L. Marketing Management, s.515-516 
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4. Resultat 

I denna uppsats utgår vi ifrån att det är följande faktorer som påverkar medlemsantalet:  

 Organisering  

 Ledarskap  Organisatoriska faktorer 

 Administration 

 Frånvaro på repetitionerna 

 Repertoar 

 Marknadsföring 

 

Det kan givetvis också finnas andra aspekter som påverkar om man är medlem eller inte, som 

till exempel ändrade familjeförhållanden eller flytt till annan ort. Dock är det endast dessa 

faktorer ovan som kören själv har möjlighet att påverka. Man kan alltså utgå från att det 

påverkbara medlemsantalet är en funktion av Frånvaro (F), Organisatoriska faktorer (O), 

Repertoaren (R) samt körens förmåga att Marknadsföra sig (M). 

 

 

Medlemsantal = f(F,O,R,M) 

 

 

Anledningen till att Organisering, Ledarskap och Administration har bakats ihop till ett 

begrepp, är att modellen annars blir väldigt detaljerad och rörig. Exempelvis är Repertoar ett 

väldigt smalt område, medan Organisatoriska faktorer kan vara allt ifrån repetitionslokal, 

gruppkänsla, ordförandes och dirigentens ledarskap, fikapauser och andra faktorer som 

ledarfigurerna i kören har möjlighet att påverka. 
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Rent tidsmässigt i medlemskapscykeln ligger Marknadsföring först, då det påverkar 

rekryteringen av nya medlemmar. Frånvaro, Repertoar och Organisatoriska faktorer påverkar 

däremot utflödet av medlemmar. Hur dessa olika faktorer påverkar medlemsantalet behandlas 

mer ingående i nästa stycke. Detta antagande ger följande modell: 

                                                                         

                                     

            Marknadsföring                                           Repertoar 

 Frånvaro  

        Nya medlemmar                       Kören               Medlemmar som slutar 

  

                                                    Organisatoriska faktorer 

   

 

       Figur 5. Medlemsflöde 

 

 

4.1 Organisatoriska faktorer 

En kör är en naturlig sammanslutning av människor som efterfrågar ett gemensamt 

musikalintresse
30

. Lundgren menar att koristen har med sig sin egen livserfarenhet, sina 

kunskaper, kreativitet och fantasi till kören och att man där har rätt att få dela med sig av det 

och ta del av andras. Enligt honom är det körledarens uppgift att skapa förutsättningar och se 

till att detta utbyte fungerar. Körmedlemmen måste också känna att den förväntas ta ansvar i 

kören och att ansvaret sträcker sig längre än att vara på rätt plats i rätt tid. Lundgren föreslår 

att man skriver ner vad som förväntas av den nye koristen och ser till att detta dokument blir 

känt för den nyantagna medlemmen. Henrik Brodd tar i sitt examensarbete upp 

“Presidenttalet”; ett tal som hålls av ordförande en gång per termin, där körens målsättningar 

klargörs och vilka förväntningar som råder på medlemmarna
31

. Genom att körmedlemmarna 

                                                           
30 Lundgren, Hans. Klara kören. Om körens ledning och organisation - en handbok för dirigenter och andra körledare 

31 Brodd, Henrik. Körorganisation – En studie i körledningars arbetssätt 
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känner att de har ett ansvar känner de sig betydelsefulla, vilket också ökar engagemanget i 

hela kören, som i sin tur motiverar medlemmarna att vara med i kören
32

. 

 

När det gäller körledaren är författarna rörande överens om att körledaren är den person som 

betyder mest för körklimatet
33

. Körledaren ska locka fram det maximala ur varje enskild 

körsångare
34

. Samtidigt ska han/hon använda sina ledaregenskaper och forma individerna i 

kören till ett enhetligt kollektiv som på sikt ska skapa kontakt och kommunikation med en 

publik
35

. Enligt Dahl måste en kör finna balans och flöde, vilket är viktigt för att energin ska 

kunna flöda från dirigenten till kören, men även från kören till dirigenten. Dahl påpekar också 

att en körledare måste inta en lyssnande ställning för att klara av detta. Körledaren måste 

lyssna till vad körsångaren har att säga, till exempel om sin upplevelse av att sjunga under 

dennas ledning. På så sätt kan körledaren känna till och veta om kommunikationen fungerar 

bra eller inte, och vad som kan förnyas samt förbättras. Dahl nämner också att “som ledare 

ska jag leda andra – och mig själv”. Med detta menar hon att en körledare kan förändra 

körens situation, exempelvis från utmattad till energisk, samt från rädsla till självförtroende 

och klarhet
36

.  

 

Lundgren poängterar också att körer är en mycket speciell typ av organisation där ledarskapet 

inte alltid är självklart. Dirigenten leder arbetet i kören samtidigt som det är kören som betalar 

dirigentens arvode. På så sätt är dirigenten ledare över dem som har anställt denna. Dahl 

påpekar också att det är väldigt viktigt att dirigenten och styrelsen drar åt samma håll. En väl 

fungerande styrelse är otroligt viktigt för körklimatet
37

. 

 

Det är också viktigt att kören formulerar tydliga mål, både vad gäller närvaro, repertoar och 

andra verksamhetsrelaterade områden
38

. Det är viktigt att målen är klara och tydliga för både 

medlemmarna och dirigenten. Dahl nämner att otydlig målformulering kan leda till oenigheter 

och konflikter. Dirigentens och körsångarnas oenighet kring mål vad gäller repertoar och 

socialt liv i kören, kan åstadkomma problem. Vem som sätter målen varierar från kör till kör. 

I en liten kör kan man gemensamt diskutera fram vilka mål som ska gälla. Då är det väldigt 

                                                           
32 Lundgren, Hans. Klara kören. Om körens ledning och organisation - en handbok för dirigenter och andra körledare 

33 Bengtsson, R. Kjell. Människan i kören. Handledning i körpsykologi, Lundgren, Hans. Klara kören. Om körens ledning och organisation 

- en handbok för dirigenter och andra körledare, Dahl, T. Bianca. Körkonst. Om sång, körarbete och kommunikation, Uggla, Madeleine. För 
kör. Handbok för körledare och körsångare  

34 Dahl, T. Bianca. Körkonst. Om sång, körarbete och kommunikation 

35 Lundgren, Hans. Klara kören. Om körens ledning och organisation - en handbok för dirigenter och andra körledare 
36 Dahl, T. Bianca. Körkonst. Om sång, körarbete och kommunikation, s.102, s.106 

37 Dahl, T. Bianca. Körkonst. Om sång, körarbete och kommunikation 

38 Lundgren, Hans. Klara kören. Om körens ledning och organisation - en handbok för dirigenter och andra körledare, s.26 
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viktigt att alla får göra sin röst hörd, samt att det är högt i tak under diskussionen. Ingen åsikt 

får vara för liten för att ventileras, och det är viktigt att kören är lyhörd för allas åsikter. 

Givetvis kan man inte ta hänsyn till allt, men kärnan i målformuleringen bör utgå från vad 

majoriteten vill
39

. I större körer sker målformuleringen som en del av en demokratisk process. 

En styrelse, programgrupp, repertoargrupp eller liknande utses av körens årsstämma utifrån 

ett majoritetsbeslut.  Detta sätt gör det lättare att administrera viljan i kören. Samtidigt får inte 

allas åsikter en chans att praktiseras
40

. Dirigenten kan nå det önskade målet och/eller resultatet 

genom att förflytta fokus från resultatet till “aktiviteterna”, genom att göra de rätta 

aktiviteterna med den rätta kvaliteten
41

.     

 

Ibland händer det att körsångare tvingas sluta mot sin vilja, vilket ofta är sorgligt för den som 

drabbas, men även för dirigent och styrelse. Det framtvingade uppbrottet kan bland annat bero 

på att dirigenten anser att koristens röst inte längre håller för att sjunga den repertoar som 

kören vill uppträda med. Det kan även föreligga andra skäl, till exempel att minnesförmågan 

eller den auditiva förmågan hos sångaren har blivit försämrad
42

. Dahl nämner att när 

körledaren hamnar i en sådan situation bör han/hon fråga sig själv av vilken anledning 

dirigenten eller styrelsen vill att koristen ska sluta i kören? När dirigenten och styrelsen är 

överens om att någon måste sluta, måste detta beslut delges på så sätt att den berörda förstår 

att det inte är på grund av personliga skäl, utan för att öka körens nivå, samt att nå de önskade 

målen. Enligt Dahl finns det inga bra och smärtfria sätt för dirigenten att delge koristen detta 

svåra beslut. För en del människor kan körsjungandet vara den enda sociala kontakt de har
43

. 

Därför brukar Dahl i egenskap av körledare inledningsvis föreslå koristen att ta sånglektioner 

istället för att sluta i kören. Oftast är hög ålder anledningen till att rösten försämras, vilket på 

sikt leder till att körsångare tvingas sluta i kören. Försämrad röst är oftast svårast att acceptera 

av körsångaren själv enligt Dahls egen erfarenhet. När någon slutar i kören måste nya 

rekryteringar börjar på en gång. “Bristande rekrytering över längre tid kan bli en körs död” 

påpekar Dahl
44

.  

 

                                                           
39 Dahl, T. Bianca. Körkonst. Om sång, körarbete och kommunikation, s.125-126 

40 Lundgren, Hans. Klara kören. Om körens ledning och organisation - en handbok för dirigenter och andra körledare, s.27 
41 Dahl, T. Bianca. Körkonst. Om sång, körarbete och kommunikation, s.127 
42 Dahl, T. Bianca. Körkonst. Om sång, körarbete och kommunikation, s.130 

43 Dahl, T. Bianca. Körkonst. Om sång, körarbete och kommunikation, s.131 

44 Dahl, T. Bianca. Körkonst. Om sång, körarbete och kommunikation, s.130-131 
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4.2 Frånvaro 

Dahl tar också upp problemet med frånvaro i kören. Hur ska kören hantera medlemmar som 

inte dyker upp på repetitionerna? Man kan föra en strikt närvaropolitik där den som inte 

kommer vid övningstillfällena inte heller får delta vid konserterna. Problemet med detta är att 

det kan bli väldigt få sångare när det är dags för konsert. Vid slapp närvaropolitik är risken 

stor att medlemmar kan tycka att de kan utebli från repetitioner när de känner för det. Om 

många kommer och går från vecka till vecka, kommer kören att behöva repetera materialet 

om och om igen då deltagarnivån kraftigt varierar från gång till gång. Detta kan få till följd att 

den enskilda individen tänker “det gör inget om jag hoppar över kören idag eftersom vi ändå 

kommer att gå igenom materialet igen nästa vecka”. Således tar arbetet med repertoaren 

mycket längre tid än nödvändigt, vilket riskerar att minska motivationen bland körens 

medlemmar. Dessutom blir det väldigt enformigt för dem som faktiskt närvarar vid varje 

repetitionstillfälle att behöva öva samma sånger om och om igen. Motivationen tryter till slut 

även bland dessa, och deras närvaromoral dalar eftersom de anser att de inte lär sig något 

nytt
45

. Idealsituationen skulle ur detta hänseende naturligtvis vara att alla körmedlemmar är på 

plats varje vecka, så att arbetet med repertoaren fortskrider i ett högt tempo. Om så är fallet 

märker den frånvarande individen att den faktiskt har missat något, även om den så bara har 

varit borta vid ett tillfälle. Detta gör att koristen troligen kommer att anstränga sig för att 

närvara i fortsättningen
46

. Både Dahl och Lundgren anser att dirigenten måste ges lite 

utrymme att från situation till situation bestämma vilken typ av närvaropolitik som bör gälla. 

Dahl skriver dock att huvudregeln måste vara lika för alla – “En för alla, alla för en”
47

. 

Lundgren är helt på samma linje och anger två grundförutsättningar för närvaron: “Den som 

är med skall också vara närvarande” och “Alla sångare i kören, oavsett familjesituation, 

yrke, studier eller arbete eller andra faktorer, gör avsevärda uppoffringar i sitt privatliv för 

att kunna delta i körens arbete”
48

.  

 

För att visa att medlemmens närvaro är uppmärksammad kan man i kören ställa fram exakt 

antal stolar till varje stämma så att de som inte dyker upp kommer att markeras av en tom stol, 

enligt Dahl. Stolen ska stå framme hela repetitionen. Man kan även markera sen ankomst 

genom att låsa dörren vid repetitionens början, för att sedan öppna igen när uppvärmningen är 

                                                           
45 Dahl, T. Bianca. Körkonst. Om sång, körarbete och kommunikation, s.123 
46 Dahl, T. Bianca. Körkonst. Om sång, körarbete och kommunikation, s.122-123 

47 Dahl, T. Bianca. Körkonst. Om sång, körarbete och kommunikation, s.122 

48 Lundgren, Hans. Klara kören. Om körens ledning och organisation - en handbok för dirigenter och andra körledare, s.24 



22 

 

slut. Ett annat sätt att uppmärksamma den frånvarande medlemmen, är att dirigenten efter 

repetitionstillfället ringer till den frånvarande och talar om att han/hon var saknad och att man 

ser fram emot att ses vid nästa tillfälle. Enligt Dahl är telefonsamtalet ett bra verktyg för att få 

frånvarande körsångare att närvara och delta på varje repetition trots att de säger det är 

omöjligt för dem att komma. Dirigenten kan även lägga ett mjuk socialt tryckt på 

medlemmarna genom att inleda varje repetitionstillfälle med upprop. De frånvarande 

medlemmarna uppmärksammas också genom att dirigenten frågar var de befinner sig 

och/eller om de har sagt till varför de är borta. På så sätt känner sig medlemmarna sedda och 

uppmärksammade samt betydande för kören
49

.  

 

 

4.3 Repertoar 

Vem som bestämmer repertoaren varierar från kör till kör. I vissa körer är det styrelsen som 

bestämmer vilken musik som ska framföras. I andra körer väljs stycken efter dialog mellan 

styrelse och körledare. Det vanligaste är dock att dirigenten får fria tyglar inom vissa givna 

ramar att själv ta fram material som kören ska arbeta med
50

. Materialet bör vara lätt att lära, 

ha bra text, vara av lagom längd, vara klangligt lättillgängligt, ha måttligt stämomfång och 

vara omväxlande
51

. Dessutom ska det stämma överens med medlemmarnas behov och 

önskemål. Det gäller alltså för den som sätter ihop repertoaren att vara lyhörd för koristernas 

önskningar
52

. Om man lyckas sätta ihop en bra repertoar stimuleras koristerna i större 

utsträckning, och motivationen att delta på repetitionerna ökar
53

. Uggla styrker det påståendet 

genom att skriva att ett dåligt arrangemang i repertoaren, kan vara totalt förödande för 

arbetsglädjen i hela kören.  

 

 

                                                           
49 Dahl, T. Bianca. Körkonst. Om sång, körarbete och kommunikation, s.123-124 

50 Dahl, Tone Bianca. Körkonst. Om sång, körarbete och kommunikation 
51 Uggla, Madeleine. För kör. Handbok för körledare och körsångare 

52 Dahl, T. Bianca. Körkonst. Om sång, körarbete och kommunikation, s.52 

53 Dahl, Tone Bianca. Körkonst. Om sång, körarbete och kommunikation 
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4.4 Marknadsföring 

Här redogörs nu för arbetets egenkomponerade rekryteringsmodell som tidigare nämndes i 

metodavsnittet. Modellen utgår från fyra steg för att rekrytera nya medlemmar. Dessa är: 

 

1. Kännedom      

                                                           

2. Intresse 

                                                            

3. Provsjungning 

                                             

4. Beslut att stanna kvar                                        

 

Kännedom: För att överhuvudtaget skapa ett intresse för kören hos allmänheten, måste de 

känna till att den finns. Det finns olika sätt att sprida kännedom om körens existens, till 

exempel via affischer, internet eller lokaltidningar
54

. Är kören förhållandevis duktig kan även 

cd-skivor spelas in, vilket är ett annat sätt att sprida kännedom om kören. Man kan även utse 

en marknadsföringsansvarig person som har till uppgift att sprida vetskap om kören
55

. Dahl 

ser också koristerna som ambassadörer för den egna kören. En mycket effektiv metod för att 

skapa kännedom om kören hos vänner och anhöriga, det vill säga potentiella nya korister, är 

att medlemmarna själva pratar om och sprider kunskap om sin sångförening
56

.  

 

Intresse: Denna punkt går inte att distinkt särskilja från Kännedom, eftersom intresse kan 

väckas direkt då individen ser en affisch. Är man till exempel en student med en önskan om 

att sjunga i kör, finns ju intresset redan där. Är man däremot oinsatt i körarbete, blir man 

varse vad det handlar om först när man besöker en konsert eller kommer på provsjungning. 

Både Dahl och Lundgren anser att konserterna är det viktigaste forum som körer har för att 

rekrytera nya medlemmar. De som inte har intresse sedan tidigare av att sjunga i en kör, kan 

få det när de besöker en konsert
57

. Lundgren påpekar här också att det viktigaste ur 

rekryteringssynpunkt är att kören låter bra. Vad man sjunger, det vill säga repertoaren, är av 

mindre betydelse
58

. 

                                                           
54 Lundgren, Hans. Klara kören. Om körens ledning och organisation - en handbok för dirigenter och andra körledare 
55 Dahl, T. Bianca. Körkonst. Om sång, körarbete och kommunikation, s.85 

56 Dahl, T. Bianca. Körkonst. Om sång, körarbete och kommunikation 
57 Dahl, T. Bianca. Körkonst. Om sång, körarbete och kommunikation, Lundgren, Hans. Klara kören. Om körens ledning och organisation - 

en handbok för dirigenter och andra körledare 

58 Lundgren, Hans. Klara kören. Om körens ledning och organisation - en handbok för dirigenter och andra körledare 
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Provsjungning: När intresserade personer kommer på provsjungning, är det första gången de 

har möjlighet att bilda sig en uppfattning om hur det faktiskt är att sjunga i den aktuella kören. 

Om de är nöjda med repertoar, körledare, gruppgemenskap och körens “sound” med mera, är 

chansen stor att de blir medlemmar i kören. En önskan om att fortsätta i kören har uppstått.
 

(Detta är denna uppsats författares egen hypotes.) 

 

Beslut att stanna kvar: Om individen känner sig bekväm i kören och har en önskan om att 

fortsätta som korist, kommer den att fatta ett beslut om att så ska bli och därför bli 

stadigvarande medlem. Detta förutsätter dock att beslutet förnyas inför varje 

repetitionstillfälle (också författares hypotes).  

 

 

4.5 Hälsoeffekter 

Utöver ovanstående vill vi även nämna att körsång har medicinskt dokumenterade positiva 

hälsoeffekter: 

Enligt en undersökning som utförts på Ersta-Sköndals folkhögskola av Christina Grape, har 

körsång en positiv effekt på hälsan. Studien genomfördes med två referensgrupper, en grupp 

med amatörer och professionella sångare som sjöng i kör, samt en grupp som hade 

diskussioner och föreläsningar om mag-tarm-problem. Personerna i båda grupperna hade en 

positiv hälsoutveckling, men de som sjöng i kör fick en klart bättre utveckling än de i 

diskussionsgruppen. Genom att studera dessa två olika grupper med magproblem, kom hon 

fram till att körsång ökade nivån av lugn- och ro-hormonet oxytocin i blodet
59

. Stressforskare 

Theorell säger även att man mår bra genom att sjunga i kör eftersom oxytocinhalten i blodet 

stiger under sångrepetitionerna, vilket gör att ångest och smärta sjunker i takt med det 

stigande oxytocinet
60

. Dessutom ökade nivåerna av hormonet testosteron som har en 

uppbyggande effekt på kroppens organ
61

. Testosteron är ett reparerande hormon som hjälper 

kroppen att reparera och ersätta slitna celler i till exempel huden, slemhinnorna, hjärnans 

stödsystem etcetera
62

. Enligt både Theorell och Dahl kan samverkan mellan andning och 

hjärtverksamhet förbättras i samband med sångträning
63

. Medlemmarna i Grapes studie fick 

                                                           
59 Grape, mfl. FMS Musikterapi. Förbundet för musikterapi i Sverige Stockholm, s.3-5 

60 Theorell, Töres. Noter om musik och hälsa, s.116 
61 Grape, mfl. FMS Musikterapi. Förbundet för musikterapi i Sverige Stockholm, s.3-5, Theorell, Töres. Noter om musik och hälsa, s.116 

62 Theorell, Töres. Noter om musik och hälsa, s.91 

63 Dahl, T. Bianca. Körkonst. Om sång, körarbete och kommunikation, s.98, Theorell, Töres. Noter om musik och hälsa, s.116 
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ökad energi och kom sig för att göra saker, till exempel fortsätta sjunga i kör. De fick även 

starkare immunförsvar och bättre självförtroende. Kort sagt upplevde de ett större 

välbefinnande
64

. Ett exempel på detta är att körsångaren i början kan känna sig osäker på att 

klara av en komplicerad sång, men efter några veckors repetitioner når han/hon ändå ett bra 

resultat med ett stärkt självförtroende som följd
65

.  

Theorell påstår att musiken är en viktig del under uppväxttiden. Genom att låta socialt 

inkompetenta personer med alexitymi sjunga i kör, kan man hjälpa dem att förbättra sin 

sociala förmåga. Körsjungandet kan också hjälpa individen att skilja på känslor. “I (…) 

undersökningar av hur körsångares emotionella tillstånd påverkas av körrepetition finner 

man mycket starka effekter på det känslomässiga tillståndet; de positiva känslorna ökar och 

de negativa minskar” skriver Theorell
66

. Han säger vidare att körsången gör individen mer 

motiverad att ta hand om sin hälsa rent allmänt. Dessutom känner individen gemenskap, och 

livsglädjen kan öka av att vara med och sjunga i kör
67

. Dahl stödjer detta påstående genom att 

nämna att en hel del vuxna människor väljer att sjunga i kör för att känna glädje och få 

inspiration
68

.      

 

                                                           
64 Grape, mfl. FMS Musikterapi. Förbundet för musikterapi i Sverige Stockholm, s.3-5 

65 Theorell, Töres. Noter om musik och hälsa, s.91 
66 Theorell, Töres. Noter om musik och hälsa, s.89 

67 Theorell, Töres. Noter om musik och hälsa, s.90 

68 Dahl, T. Bianca. Körkonst. Om sång, körarbete och kommunikation, s.97 
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 5. Analys 

Låt oss börja med att titta på varför medlemmar lämnar kören utifrån givna teorier. Enligt 

Stryjans modell lämnar individen organisationen när missnöjet blir för stort, vilket benämns 

som Exit. Innan individen lämnar organisationen har han/hon försökt att påverka situationen 

till det bättre, men utan att någonting har hänt. När körmedlemmen känner att den är inne i en 

okreativ process och upplever organisationen som negativ, kommer han/hon att sluta. 

Missnöjet kan uppstå på grund av olika faktorer som har med organiseringen och ledningen 

av kören att göra, eller att man inte är nöjd med repertoaren. Som nämnts tidigare kan 

frånvaron bland körens medlemmar vara en anledning till missnöje. En annan anledning kan 

vara dirigentens sätt att leda, medan en tredje anledning kan vara att repertoaren är ihopsatt på 

en alltför låg nivå. Medlemmen kan påtala bristerna för dirigenten eller styrelsen, men 

upplever han/hon inga förbättringar, kommer medlemmen med stor sannolikhet att avsluta sitt 

medlemskap.  

 

Innan individen lämnar kören kan den enligt Stryjans modell börja opponera sig mot 

verksamheten och dess förutsättningar, i modellen nämnd Voice/Protest. Enligt Dahl vill 

individen känna sig hörd, sedd och uppskattad och/eller respekterad, och då gäller det att 

kören är lyhörd för medlemmens åsikter. Om så är fallet, kan det vara bra att diskutera 

igenom körens mål eller informera om vad som gäller i kören genom ett så kallat Presidenttal. 

Genom att vara tydlig med körens målsättning kan man slippa dispyter eftersom medlemmen 

accepterat målen redan när den valt att bli medlem. Dirigenten bör dock inta en lyssnande 

ställning gentemot kören för att ta reda på vad körsångarna har att säga, och om det finns 

saker som kan förbättras. Om det finns ett problematiskt förhållande mellan en körsångare 

och dirigenten, bör de två sitta ner för att prata om det för att försöka lösa situationen, vilket 

Dahl har tagit upp.  

 

När det gäller medlemmar som troligen stannar kvar i kören, antar Stryjans modell två 

kategorier; Loyalty och Involvement. Det bästa för kören är om den har engagerade 

medlemmar som känner sig involverade i verksamheten. Även medlemmar som är med av 

lojalitet gentemot kören är att föredra framför avhopp. Genom att delta på repetitioner och 

konserter är det dessa som tillsammans med körens övriga medlemmar kommer att utgöra 

rekryteringsbas för framtida korister. Involverade medlemmar kommer också med sin 

kreativitet försöka förbättra kören, vilket kan göra kören än mer attraktiv för utomstående. För 
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att försöka ha kvar medlemmarna på denna nivå, krävs det att styrelsen eller dirigenten 

regelbundet kontrollerar att medlemmarna trivs, och att det förs en dialog med medlemmarna 

som återkopplar till verksamheten. 

 

För att få medlemmar att känna sig sedda kan Dahls tips om den tomma stolen användas. 

Genom att ställa fram en tom stol kommer man att få medlemmen att känna sig sedd, vilket 

gör att den kommer att anstränga sig för att delta på repetitionerna. Då stolen ställs fram av 

någon annan medlem i kören, är detta att betrakta som yttre motivation enligt teorin om 

självbestämmande. Det är alltså någon annan som gör något för att öka motivationen hos 

individen. För den potentiellt ”skolkande” medlemmen handlar det om introjicerad kontroll. 

Medlemmen kommer att agera på ett sätt som minimerar dess dåliga samvete som uppstår då 

den sviker sina medkorister genom frånvaro, då detta blir tydligare uppmärksammat. Knepet 

med stolen kommer dock bara fungera om medlemmen befinner sig på Loyalty-nivån i 

Stryjans modell, vilken säger att medlemmen känner lojalitet mot organisationen och vill följa 

regler och normer. Regler och normer i en kör måste ändå antas vara att man ska delta på 

repetitionerna. Om medlemmen struntar i att medkoristerna känner sig svikna, är han/hon inte 

längre på Loyalty-nivån utan snarare i Voice/Protest. I värsta fall förnyar inte medlemmen sitt 

beslut att delta på repetitionerna överhuvudtaget, vilket gör att medlemmen nu befinner sig på 

Exit-nivån. 

Som framkom i resultatdelen är det mycket viktigt med hög närvaro på repetitionerna. Om 

närvarodisciplinen är alltför slapp, kommer medlemmar att börja “skolka” i större 

utsträckning då man ändå har möjlighet att ta igen det man missat vid nästa tillfälle. Vid 

provsjungningstillfällena är det extra viktigt med hög närvaro bland befintliga medlemmar. 

Eftersom eventuellt nya medlemmar deltar vid dessa tillfällen, måste kören visa upp sig från 

sin bästa sida. Som Lundgren resonerade; nya medlemmar är mindre intresserade av 

repertoaren, det är hur kören låter som är det viktiga. Är det bara ett fåtal erfarna korister som 

deltar vid provsjungningarna är risken stor att det låter dåligt om kören, vilket riskerar att 

skrämma bort de nya medlemmarna. 

 

För att motivera medlemmar till att delta på repetitionerna, kan man precis som Dahl har tagit 

upp, kräva en viss närvaro för att få delta på konserterna. Detta ligger i linje med vad teorin 

om självbestämmande avser med yttre kontroll. Genom att kontrollera vad medlemmen får 

delta i eller inte, kan man öka motivationen till ansträngning hos individen. Att känna sig sedd 
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är en motivationsfaktor såväl som någonting annat. Om en medlem känner sig sedd, ökar det 

motivationen att delta på repetitionerna, då den känner att dess närvaro faktiskt gör en 

skillnad. Eftersom medlemmen behöver ta ett beslut inför varje repetitionstillfälle om den ska 

delta eller inte, är det viktigt att den känner sig sedd varje gång. För att från körens sida visa 

att medlemmens närvaro är uppmärksammad, kan dirigenten markera mot sen ankomst 

genom att låsa dörren vid repetitionens början. När uppvärmningen sedan är över släpps 

eventuella senkomlingar in. På så sätt kan den sena ankomsten komma att bli extra 

uppmärksammad, och medlemmen kommer därför fortsättningsvis att anstränga sig för att 

komma i tid till varje repetitionstillfälle. Genom att sätta detta i system kommer medlemmen 

att känna press på sig att delta samt ta ansvar för sina åtaganden. Detta tyder på att 

medlemmen gör något för att den måste, vilket avser yttre motivation enligt 

självbestämmandeteorin. Kravet på handling kommer från någon annan, i detta fall dirigenten. 

Normer och värderingar intolkas av medlemmen själv på så sätt att handlingen bestäms av 

omgivningen (introjicerad kontroll). Koristen som ignorerar ett repetitionstillfälle kan få 

dåligt samvete efteråt, vilket leder till ett upplevt socialt tryck vid nästa tillfälle.  

 

Dahl nämner att medlemmen kan bli sedd och uppmärksammad genom upprop vid varje 

övning. Detta gör att både dirigenten och körsångare känner till de som är frånvarande. De 

som inte kan närvara bör nämnas vid namn, och det bör frågas om de har meddelat orsak till 

frånvaron. Detta kan göra att även de närvarande medlemmarna engagerar sig för att ta reda 

på varför en medlem är frånvarande (Involvement). De kontaktar varandra och meddelar 

övriga i kören och dirigenten var de frånvarande medlemmarna befinner sig, samt 

anledningen till varför de är borta. Dirigenten kan även efter repetitionstillfället ringa till den 

frånvarande för att tala om att han/hon var saknad, och att man ser fram emot att ses vid nästa 

tillfälle. Då deltagandet märks i längden, kommer medlemmen själv att vilja delta utifrån sin 

inre motivation. Därmed ökar chansen att medlemmen inför varje repetition kommer att ta ett 

nytt beslut om att fortsätta delta i körarbetet. Den inre motivationen bottnar i positiva 

sinnesupplevelser, exempelvis förbättrad hälsa, ökat självförtroende, samt nyfikenhet att lära 

sig nya saker.  

 

Värt att nämna är att precis som Dahl skrev så kan närvaron öka genom att höja arbetstempot i 

kören. Om man kommer in i en positiv spiral där fler och fler deltar på repetitionerna, 

kommer det att märkas tydligt för den som hoppade över en repetition att den faktiskt missade 

något. Därmed får individen starkare incitament att delta vid nästa tillfälle. Detta tar 



29 

 

självbestämmandeteorin upp som introjicerad kontroll, vilket avser att individens 

handlingssätt påverkas för att undvika dåligt samvete. Koristen kommer därmed att försöka 

minimera sin frånvaro.  

 

Enligt Dahl måste nya rekryteringar ske direkt efter att medlemmar slutar i kören, annars 

kommer kören att dö ut om nyrekryteringen dröjer längre tid. Lundgren skriver att det är 

viktigt att ständigt rekrytera nya medlemmar och inte börja affischera efter folk först när 

medlemsantalet redan blivit för lågt. För att attrahera och locka fram nya medlemmar är det 

viktigt att kören genom olika marknadsföringskanaler skapar så stor kännedom om kören som 

möjligt. Det är av stor betydelse att dra potentiella koristers uppmärksamhet till kören 

(Attention), som AIDA-modellen beskriver. På så sätt känner de till att en kör vill rekrytera 

nya medlemmar och att kören existerar.  Dahl nämner att koristerna kan vara ambassadörer 

för den egna kören, vilket är en effektiv metod för att skapa kännedom om kören. Alltså 

behöver det är inte bara vara den marknadsföringsansvariga personen som jobbar med att 

sprida kännedom om kören. Ju fler som känner till kören, desto större är chansen att några får 

ett intresse för den. Intresset hos individen, särskild den som är intresserad av att koppla av 

med musik efter en lång och stressig arbetsdag men inte har varit med i någon kör tidigare, 

kommer att väckas när den ser och hör hur kören låter. Ju fler som är intresserade, desto fler 

kan tänka sig att komma till provsjungningstillfällena. De intresserade medlemmarna tar 

kontakt med kören och kommer på provsjungning för att få en uppfattning om hur det faktiskt 

är att sjunga i den aktuella kören. Om de är nöjda med repertoar, körledare med mera, 

kommer de att stanna kvar i kören och bli stadigvarande medlemmar genom att varje vecka 

besluta sig för att delta i repetitionen. Genom att kontinuerligt få in nya medlemmar tryggas 

körens fortsatta existens. Utifrån AIDA-modellen tillfredställer individen sitt behov när 

han/hon vill och önskar något (Desire) där känslor och uppfattningar spelar in. Individen tar 

sitt beslut (Action), det vill säga den vidtar åtgärder och agerar på det den önskar. Det gäller 

för kören att få medlemmen att vilja delta vid nästa repetition. 

Som nämnts tidigare är det viktigt att det låter bra om kören, både på konserter och på 

provsjungningar. Ibland kan det därför bli nödvändigt för körledare och styrelse att tvinga en 

medlem som inte längre fungerar i kören, att sluta. Gör man inte detta riskerar intaget av nya 

medlemmar att påverkas negativt, liksom att befintliga medlemmar börjar tycka att det låter 

dåligt om kören. Detta kan ta sig i uttryck genom Voice/Protest eller rentav Exit för att 

använda Stryjans begrepp. Genom att be en medlem sluta kan man därför på sikt lyckas 
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behålla fler medlemmar, samt att man ökar chansen att få in nya. Man kan även låta den icke-

fungerande medlemmen välja mellan att sluta eller ta sånglektioner, och den kan därmed 

stanna kvar i kören såsom Dahl har beskrivit. Väljer medlemmen att sluta, kan man i vilket 

fall som helst konstatera att han/hon inte var så motiverad att fortsätta. Väljer medlemmen det 

senare alternativet, har han/hon blivit motiverad att fortsätta genom yttre motivation enligt 

självbestämmandeteorin. 

När det gäller hälsoeffekterna kan man konstatera att körsång har en positiv inverkan, och 

vetskapen om detta kan i sig vara en motiverande faktor för individen att delta. 

Självbestämmandeteorin benämner detta som inre motivation, den inre drivkraften, det vill 

säga motivationen kommer från individens egen vilja att göra något. Då individen känner sig 

mer fylld av energi, får lägre stressnivåer och ett ökat välbefinnande av att sjunga i kör, är det 

lätt för honom/henne att förnya sitt beslut varje vecka om att delta på repetitionerna. Vem 

säger nej till mer glädje i livet?  
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6. Slutsats 

För att en kör överhuvudtaget ska överleva är det viktigt att den tryggar sin återreproduktion, 

det vill säga intaget av nya medlemmar. Den måste också se till att medlemmarna som redan 

finns i kören trivs, för att undvika avhopp. Faktorer som kan vara avgörande för om en individ 

är villig att vara med i en kör eller inte, är bland annat den sociala samvaron, resultatet 

(konsertkvalitén), grupptryck, samt förmågan att utvecklas och lära sig nya saker. 

Hälsoaspekter är också att beakta. Dessa påverkar individens inre drivkraft och motivation, 

vilket gör att motivationen att delta i kören kommer från individen själv. Analysen visar att 

både inre och yttre motivation spelar en viktig roll. Bristande motivation gör att personen 

känner sig omotiverad och saknar ändamål med sysselsättningen. Individen har ingen 

målsättning med sitt deltagande. På sikt kan detta leda till att personen till slut väljer att sluta i 

kören (Exit). Ju mer individen kan ha uppsikt över sina val, desto mer benägen är den att 

fortsätta i kören.    

 

Det finns flera sätt att öka antalet medlemmar i kören. Antingen kan man öka inflödet av nya 

medlemmar så att detta är större än utflödet, eller så kan man minska utflödet så att detta är 

mindre än inflödet. Båda sätten ger samma resultat, men skiljer sig beroende av vad kören 

väljer att fokusera sina åtgärder på. Det bästa är om man åstadkommer en kombination av 

båda. Då den här uppsatsen utgår ifrån Södertörns studentkör, kommer här nedan åtgärder 

anpassade specifikt för denna kör: 

 

Öka inflödet 

Genom att öka den allmänna kännedomen om kören bland Södertörns högskolas studenter, 

utvidgas körens rekryteringsbas. Detta kan ske genom till exempel affischering, kårens 

hemsida eller terminsstartsevent. Det är också tänkbart att några representanter från kören i 

början av varje termin, skulle kunna gå runt till olika föreläsningssalar och muntligen 

informera om körens existens. Detta inte är världens roligaste metod, men det är ett effektivt 

sätt att öka kännedomen om kören på skolan. När väl intresserade människor kommer på 

provsjungning, gäller det att kören låter så pass bra att de nya väljer att stanna. Dessutom är 

det bra att informera de nyantagna tidigt om vad som gäller och vad som förväntas av dem, 

för att de direkt ska kunna besluta sig för om medlemskapet är något för dem. Vidare är det 

viktigt att det råder en god kamratanda, så att de nya känner sig välkomna eftersom 

gruppgemenskapen påverkar individens beslut. Det är bra om den nyrekryterade medlemmen 
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snabbt känner sig involverad i verksamheten (Involvement), och relativt snart får känna att 

kören är en del av dennes identitet. Då kommer även den nya medlemmens lojalitet gentemot 

organisationen (Loyalty) att utvecklas. Först och främst gäller det dock att de nya 

medlemmarna väljer att stanna kvar. Då kommer det att låta bra om kören vid nästa 

repetitionstillfälle, och de nya koristerna kommer då att förnya sitt beslut om att stanna i 

kören. En kedjereaktion har uppstått som fortlöper från vecka till vecka, och kören har 

därigenom ökat sitt medlemsantal. 

 

Minska utflödet 

För att få medlemmar att trivas bättre och stanna kvar i kören är det bra med tydliga 

väldefinierade mål, samt regler för närvaron. Genom att skärpa kraven kommer det att låta 

bättre om kören vilket blir en morot för att stanna kvar som medlem. Dessutom kommer man 

att kunna hålla ett högre arbetstempo, vilket i sig kan vara motiverande och utvecklande för 

medlemmarna. Analysen visade att det är viktigt för medlemmarna att känna sig sedda och 

uppmärksammade. Detta kan ske genom att tydliggöra frånvaro med hjälp av tomma stolar, 

eller att dirigenten ringer upp medlemmen vid frånvaro. Om arbetstempot är högt kommer 

medlemmen dessutom känna att den missar något redan vid första frånvarotillfället, vilket kan 

leda till dåligt samvete gentemot de andra koristerna. Då kommer en önskan om att delta på 

nästa repetition att vara starkare, vilket ökar chanserna för att individen beslutar sig för att gå 

dit igen. Om detta appliceras på flera medlemmar som har funderingar på att sluta i kören, 

ökar chansen att fler väljer att stannar kvar. Detta påverkar medlemsantalet i positiv riktning. 

Med ett högre medlemsantal blir det lättare att attrahera nya medlemmar. 

 

 

6.1 Konkreta förslag för att öka medlemsantalet i Södertörns Studentkör 

 Affischera på anslagstavlor och informera om kören på föreläsningar.  

 Skriv reportage om kören i kårtidningen SODA.  

 Skriv ner mål och förväntningar och delge dessa till nya medlemmar. 

 Skärp närvarokraven. 

 För en diskussion i storgrupp om körens målsättning och repertoar minst en gång per 

läsår, förslagsvis på vårens körläger eftersom årsmötet hålls på hösten. Årsmötet kan 

också användas till diskussion. 

 Utifrån punkten ovan, se till att dirigent och kör har samma målsättningar. 
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 Följ upp frånvaro. Ring till medlemmar som inte dyker upp och tala om vad de har 

missat på veckans repetition. På så sätt blir de medvetna om att de varit saknade vilket 

förhoppningsvis gör att de dyker upp nästa gång. 

 Ta hand om nya medlemmar genom till exempel fadderverksamhet.  

 

Ovanstående åtgärder är förslag som utifrån teorier och empiri kan antas öka medlemmarnas 

motivation att delta på repetitionerna, och därmed på sikt höja medlemsantalet. Genom att öka 

körens attraktionskraft har man större chans att behålla nya medlemmar, samtidigt som det 

troligen slutar färre gamla medlemmar. Genom att vara många i kören låter det bättre, och det 

blir ännu lättare att få in nya friska krafter. Kören hamnar i en positivt uppåtgående spiral. Det 

mest positiva med en sådan uppåtgående spiral är att det inte kommer att behövas några 

pådrivningsmetoder i form av yttre motivation. När kören blir tillräckligt bra kommer den att 

sälja in sig själv till sina medlemmar och de kommer att tycka att det är en förmån att få vara 

delaktig i den. Medlemmarna har helt enkelt fått en inre motivation till att vara med i kören, 

och kommer därför att dyka upp så ofta de kan på repetitionerna. Körens möjligheter att leva 

vidare ökar därmed dramatiskt.  

 

 

 

  

                                                                                                                     Ännu bättre konserter 

 

                                                                                                              Ännu fler medlemmar 

 

                                                                                                      Bättre konserter 

 

                                                                                                 Nya medlemmar 

 

 

 

Figur 6. Positiv spiral 
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