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Abstract 

Titel: Körrekrytering i svenska kyrkan. Vilka faktorer bör man fokusera på för att vara 

framgångsrik när man rekryterar körsångare till Svenska kyrkan? 

 

Författare: Kerstin Ytterberg 

 

Bakgrund: I svenska kyrkan finns en lång tradition av att kören är en viktig del av 

gudstjänstlivet och församlingsverksamheten. För en körsångare kan kören vara den första 

kontakt man har med sin församling. Svenska kyrkan samlar ca 100 000 körsångare och dessa 

utgör kyrkans största frivilliggrupp. För att behålla svenska kyrkans körer måste man ständigt 

rekrytera framgångsrikt.  

 

Syfte och frågeställningar: Syftet i denna uppsats är att undersöka vilka faktorer man bör 

fokusera på för att vara framgångsrik när man rekryterar körsångare i Svenska kyrkan?             

De specifika frågeställningarna är: 

 Hur arbetar församlingarna med frågan kring rekrytering av framtida körsångare? 

 Hur får man information om att församlingen bedriver körverksamet? 

 Vilka faktorer är avgörande för en körsångare om den ska börja sjunga i en kör i Svenska 

kyrkan? 

 

Metod: Min undersökning bygger på enkäter. Jag har valt enkäter som metod för att kunna 

jämföra svaren mellan olika körer, kontexter och åldrar. Samma fråga har ställts till grupperna: 

Barn 6-12 år, Ungdom 13-20 år, Vuxna > 20 år i tre olika församlingskontexter: 

Landsortsförsamling, stadsförsamling och förortsförsamling. Körledarna för respektive kör har 

fått en körledarenkät. Körledarenkäten var med omfattande än körsångarenkäten.   

 

Resultat: Församlingarna använder traditionella kanaler för information t ex hemsidor, 

infofoldrar och utskick. Körledarna i undersökningen uttrycker dock att de saknar stöd från 

församlingarna när det gäller ansvar för rekrytering. Det är ofta via familjen eller en vän som 

man blir rekryterad och får information. Körens medlemmar är goda ambassadörer för sin kör. 

Ett gott rykte är rekryterande och ofta är det körsångarna som sprider och formulerar det.  

Rekryteringsgrunden är oftast musikalisk. I körsångarenkäten uttrycker man det på olika sätt: jag 

älskar, tycker om eller mår bra av musik. Att organisera körverksamheten för barn och unga i en 

körtrappa är framgångsrikt eftersom det eliminerar åldersglapp i verksamheten. Om man vill 

vara framgångsrik skall man satsa på relationer. Relationer via vänner, familjemedlemmar, lärare 

och anställda i kyrkan.  

Församlingarna bör satsa massivt på körsång för yngre åldrar. Att börja sjunga i barn eller 

ungdomskör främjar framtida körengagemang. Det är ett starkt samband mellan att sjunga i 

kyrkokör som vuxen och att börjat sjunga i barn- eller ungdomskör. Om Svenska kyrkan vill 

värna sina körer måste man bryta den vikande trenden vad gäller antalet barn och ungdomskörer.  
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Förord 

Att sjunga i kör, 

att bygga tillsammans  

en värld av sång för andra, 

att mitt i allvaret  

kunna leka med varandra  

i stämningar, i klanger, 

en själars gemenskap, 

klädd i sköna toner, 

det är att leva, 

det är harmoni.  

Bo Setterlind 

 

Det har varit inspirerande och lärorikt att få undersöka och skriva om vilka faktorer Svenska 

kyrkan bör fokusera på för att vara framgångsrik när man rekryterar körsångare. Genom hela 

processen har jag känt ett stort stöd från min omgivning.  

Varmt tack Elisabet Christiansson, prefekt och handledare, för dina goda råd samt konkret och 

värdefull handledning.  

Tack Anders Gustafsson Forslin för ditt engagemang som utbildningsledare vid 

kyrkomusikerutbildningen vid ESH. Tack alla suveräna lärare som har förmedlat kunskap och 

kompetens: Claes von Heijne, Lone Larsen och Ulf  Norberg.  

Tack alla studiekamrater för uppmuntran, vänlighet och det kreativa klimatet som finns på 

skolan.  

Tack till min mamma Marianne som har hjälpt mig på olika sätt bl a genom korrekturläsning och 

ovärderlig uppmuntran. Tack Gunnel Fagius och Jonas Bromander för att ni har delat med er av 

er forskning.   

Tack Lennart Stripple för allt du har betytt för mig och Sveriges kyrkomusiker. Din 

kyrkomusikaliska utbildningsmission som utbildningens grundare, har starkt bidraget till att 

Svenska kyrkans har haft möjlighet att anställa kompetenta körledare.  

Tack till körerna och körledarna i: Mellösa församling, Strängnäs domkyrkoförsamling, S:t Pauli 

kyrka och Lina distrikt.  

Till sist vill jag också rikta ett stort tack till alla unga körsångare som jag har haft förmånen att få 

arbeta med under min tid som körledare i Svenska kyrkan. Ni är flera hundra och ni har alla på 

olika sätt inspirerat mig att skriva den här uppsatsen.  

 

Södertälje 5 februari 2016 

Kerstin Ytterberg 
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1    BAKGRUND 

 

I den världsvida kyrkan och i den Svenska kyrkan finns en lång tradition av att kören är en viktig 

del av gudstjänsten och församlingsverksamheten. Det betraktas som en självklarhet att varje 

församling bedriver någon form av körverksamhet. Församlingen förväntar sig körsång vid 

kyrkans stora högtider och gudstjänster. För en körsångare kan kören vara den första kontakt 

man har med sin församling och kan också vara ett första steg in i församlingens övriga 

verksamhet och gudstjänstliv. Körens gemenskap skapar samhörighet och främjar delaktighet.  

Svenska kyrkans körer samlar ca 100 000 körsångare fördelat på 5 000 körer. Alla kan delta. 

Från norr till söder finns det körer på olika nivåer och för alla åldrar. Körsångarna utgör Svenska 

kyrkans största frivilliggrupp och borde vara en omistlig del av församlingens kyrkomusik och 

det övriga musiklivet i Sverige. Antalet körsångare ökade under 1990 talet och antalet barn som 

sjunger i kör har ökat markant sedan 1970…( Bromander 2002) 

 

Om Svenska kyrkan och dess församlingar vill värna körverksamheten så måste rekryteringen 

till den fungera. Man kan också uttrycka det så här: Vill man behålla körsången i Svenska kyrkan 

i en framtid så måste man ständigt rekrytera nya sångare! Finns det faktorer som påverkar 

rekryteringen positivt? Och vad bör man fokusera på för att vara framgångsrik? 

 

Efter att i över tjugo år tid ha verkat som körledare i Svenska kyrkan med fokus på barn och 

ungdomar har jag en hypotes om att rekrytering i yngre åldrar främjar framtida körengagemang. 

Jag tror att många av dem som sjunger i kyrkokörer i dag har börjat i någon av kyrkans 

barnkörer.  Jag har även en hypotes om att man gärna börjar sjunga i någon av kyrkans körer om 

någon familjemedlem eller nära vän redan sjunger där.  

 

För att få reda på om mina hypoteser stämmer kommer jag att fråga ett antal körsångare i olika 

åldrar vad det var som gjorde att man började sjunga i någon av kyrkans körer? Jag kommer 

också fråga hur gammal man var när man började i kören och hur lång tid man har sjungit.   

 

Ansvar för församlingarnas verksamhet ligger på den enskilda församlingens ledning. 

Församlingens kyrkoråd och kyrkoherde är ytterst ansvariga för verksamheten. Men vem tar 

ansvar i praktiken för att rekryteringen sker? Är det upp till enskilda körsångare eller körledare 

att sköta rekryteringen?  Genom att fråga körledare kommer jag även att försöka ta reda hur 

församlingarna tänker kring rekrytering av körsångare.  

 

Varje tid har ett ansvar för att förvalta det konstnärliga arvet och att skapa ny konst för samtiden 

och eftervärlden. Vem ska framföra de klassiska körverken, de svenska körkompositionerna från 

1950 – 2015 eller beställa och framföra nya verk av nu verksamma kompositörer. Om man inte 

kontinuerligt rekryterar och utbildar körkorister kommer detta inte vara möjligt. Det måste finnas 

körer som kan ta sig an den uppgiften. 
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2   SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

Syftet i denna uppsats är att undersöka vilka faktorer man bör fokusera på för att vara 

framgångsrik när man rekryterar körsångare i Svenska kyrkan?   

De specifika frågeställningarna är: 

 Hur arbetar församlingarna med frågan kring rekrytering av framtida körsångare? 

 Hur får man information om att församlingen bedriver körverksamet? 

 Vilka faktorer är avgörande för en körsångare om den ska börja sjunga i en kör i Svenska 

kyrkan? 

 

3   METOD 

 

3.1 Val av metod 

Min undersökning bygger på enkäter. Jag har valt enkäter som metod för att kunna jämföra 

svaren mellan olika körer, kontexter och åldrar. Körledare och körsångare har fått olika enkäter. 

Enkät till körsångare se bilaga 2-4. Enkät till körledare se bilaga 5. 

 

Samma fråga har ställts till körsångare i grupperna: Barn 6-12 år, Ungdom 13-20 år, Vuxna > 20 

år. Tre olika församlingskontexter: Landsortsförsamling, stadsförsamling och förortsförsamling. 

Enkäterna skickades ut under maj månad 2015 och besvarades juni 2015. De har delats ut under 

en körrepetition. De som inte var närvarande vid det aktuella repetitionstillfället har inte haft 

samma möjlighet att besvara den.  

 

Körledarna för respektive kör har fått en körledarenkät. Körledarenkäten var med omfattande än 

körsångarenkäten. Enkäten sändes under maj månad 2015 och besvarades i juni 2015.  

 

3.2 Urval 

Jag har valt ut 4 församlingar i Strängnäs stift där församlingsstrukturen varierar.  

 

Mellösa församling 

Mellösa församling är en landsortsförsamling. Det bor ca 2 800 invånare i Mellösa och 1 900 av 

dem är medlemmar i Svenska kyrkan. Församlingen består av Mellösa socken där Hälleforsnäs, 

Harpsund, Yxtaholm och Mellösa kyrkby ingår. Mellösa är en historiskt gammal byggd med 

anor från stenåldern. Grundskolor finns men gymnasieskola saknas på orten.  I Mellösa finns en 

kyrka och ett församlingshem och i Hälleforsnäs finns ett församlingshem med kyrksal. 5 % av 

församlingsmedlemmarna sjunger i kör. Jag har valt att fråga medlemmar ur två av 

församlingens fyra barnkörer, ungdomsomkören samt kyrkokören. Körsångarna är i åldrarna     

5-80 år …(Mellösa församling, 2012, 8 april) 



8 
 

Strängnäs församling 

Strängnäs församling är en stadsförsamling och en domkyrkoförsamling. Det bor ca 13 000 

invånare i Strängnäs och 11 400 av dem är medlemmar i Svenska kyrkan. I Strängnäs finns 

domkyrkan som är en katedral samt Aspö kyrka. Strängnäs är en historiskt gammal byggd. Runt 

kyrkan finns fornlämningar från 1000-talet och runt år 1280 fanns den första domkyrkan i sten.  

Församlingen är en vanlig församling men präglas samtidigt av att den även är en 

domkyrkoförsamling med speciella ceremoniella uppgifter. Grundskolor samt gymnasieskolor 

finns på orten.1 % av församlingsmedlemmarna sjunger i kör. Jag har valt att fråga medlemmar 

ur två av församlingens tre barnkörer, ungdomskören samt domkyrkokören. I församlingen finns 

även en oratoriekör. Körsångarna är i åldrarna 5-81 år…(Strängnäs domkyrkoförsamling, 2012, 

21 juli) 

 

Eskilstuna församling, S:t Pauli kyrka 

Eskilstuna församling är en storstadsförsamling med flera kyrkor och församlingshem. Det bor 

ca 100 000 personer i Eskilstuna och 35 300 av dem är medlemmar i Svenska kyrkan. I 

Eskilstuna finns Kloster kyrka, Fors kyrka, Ansgarskyrkan, S:t Pauli kyrka, S:t Andreas kyrka 

samt Tomaskyrkan. Området kring S:t Pauli växte fram under 1960- och 1970.  Alla typer av 

skolor inklusive högskola finns på orten. Jag har valt att fråga medlemmar ur kyrkokören i S:t 

Pauli. I församlingen finns även två barnkörer. Körsångarna är i åldrarna 3-87 år…(Eskilstuna 

församling, 2011, 16 juli) 

 

Södertälje församling, Lina distrikt 

Södertälje församling är en stadsförsamling med flera kyrkor och församlingshem. Det bor ca 

93 000 invånare och ca 16 100 medlemmar i Södertälje församling.  I Södertälje församling finns 

S:t Ragnhilds kyrka, Hovsjö kyrka, Lina kyrka, Pershagens kapell samt Tveta kyrka. Kyrkorna 

Hovsjö och Lina ligger i områden som är mångkulturella. Förhållandevis låg andel av invånarna 

är med i Svenska kyrkan. Lina kyrka är ny och invigdes 1995. Kyrkan har kontakt med många 

nyanlända flyktingar. I Södertälje finns även Östertälje församling, Enhörna församling samt 

Södra Öknebo församling.  Alla typer av skolor finns på orten. I kyrkan finns en barnkör och en 

kyrkokör som är indelad i tre olika grupper. Jag har valt att fråga medlemmar ur barnkören samt 

kyrkokören Korallen. Körsångarna är i åldrarna 6-68 år…(Södertälje församling, 2015,                

7 januari) 
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3.3   Enkätens frågor 

 

Syftet i uppsatsen uppfylls på följande sätt: 

Att genom enkäter fråga körsångare: Vilken/vilka faktorer som gjorde att de började sjunga i 

kören samt vilken information som fanns kring församlingens körverksamhet?                                         

Att genom enkäter fråga körledaren i ovanstående församlingar hur de tänker kring rekrytering 

och hur de praktiskt utför rekrytering av framtida körsångare. 

 

3.3.1 Enkät till körsångare 

Först har jag frågat efter namn, ålder, körernas namn och antal år i kören.  För att få svar på 

frågan ”vilka faktorer är avgörande för en körsångare om den ska börja sjunga i en kör i Svenska 

kyrkan” har jag frågat barn, ungdomar och vuxna följande frågor: 

 

1 Varför man började sjunga i nuvarande kör? 

2 Hur man fick information om kören? 

 

Vuxna och ungdomar har även fått en fråga om tidigare körerfarenhet samt ålder för kördebut.  

 

3.3.2 Enkät till körledare 

 

Först ställer jag några frågor för att ge en bild av körledarnas erfarenhet samt hur många körer 

och vilka typer av körer som ingår i körledarens arbetsuppgifter: Ålder, antal år i yrket, antal 

körer som ingår i tjänsten samt körernas namn och åldersfördelningar. Fem körledare har fått och 

besvarat enkäten, en manlig och fyra kvinnor. Tre av körledarna har organistbehörighet och två 

har kantorsbehörighet. Deras ålder är 41, 47, 50, 51 respektive 60 år. De har i genomsnitt arbetat 

21 år som körledare.  

 

För att få svar på frågan ”Hur arbetar församlingarna med frågan kring rekrytering av framtida 

körsångare har jag frågat de fem körledarena i de aktuella församlingarna följande: 

 

1 Hur tänker församlingen kring rekrytering av körsångare? 

2 Hur informerar församlingen om körverksamheten? 

3 Hur ser återväxten ut? 

4 Vilka faktorer tror Du påverkar rekryteringen positivt? 

5 Vad upplever körledaren som ”lätt” när det gäller rekrytering? 

6 Vad upplever köreldaren som ”svårt” när det gäller rekrytering? 

7 Vilket stöd skulle körledaren behöva för att säkra återväxten i körerna? 
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3.3.3   Antal enkäter 

 

Nedan redovisas antal besvarade enkäter. 

Åldrar  Födda år   Antal enkäter   

81 – 70 år  1934 - 1945  13   

69 – 60 år  1946 - 1955  21 

59 – 50 år  1956 - 1965  14 

49 – 40 år  1966 – 1975  13 

39 – 30 år  1976 - 1985  8 

29 – 20 år  1986 - 1995  8 

19 – 16 år  1996 - 1999  8 

15 – 13 år  2000 - 2002  7 

12 – 6  2003 - 2011  80 

Körledarenkät 1955 - 1968  5 

 

3.3.4   Svarsfrekvens 

Nedan redovisas svarsfrekvensen för de utdelade enkäterna. 

Mellösa kyrkokör  20 av 24 83 % 

Mellösa ungdomskör  7 av 7 100 % 

Mellösa barnkör  14 av 14  100 % 

Hälleforsnäs barnkör  12 av 12 100 % 

Strängnäs domkyrkokör  19 av 29 66 % 

Strängnäs ungdomskör  12 av 16 75 % 

Strängnäs änglakör  25 av 30 83 % 

Strängnäs serafer  22 av 24 92 % 

S:t Pauli kyrkokör  22 av 34 65 % 

Lina kyrkokör  12 av 15 80 %  

Lina barnkör   7 av 10 70 % 

Körledare   5 av 5 100 % 

Kör vuxen   73 av 102 72 % 

Kör ungdom   19 av 23 83  % 

Kör Barn   80 av 90 89 % 
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3.3.5  Tolkning av enkät 

 

För att undvika att extremvärden påverkar redovisningen orimligt mycket redovisas 

medianvärden i stället för medelvärden.  

 

När de som har besvarat enkäten har angett halva år så har jag räknat med halva år. Om man har 

angett ett tidsintervall mellan två år t ex 5-6 år har jag tagit ett medelvärde av dessa år.  

 

Jag har inte velat styra svaren så det finns inga givna alternativ utan man får fritt svara på 

frågorna. Det innebär även att en fråga kommer att kunna generera fler svar.  

 

Om man i enkäten har angett flera svar t ex när det gäller anledning till att man började sjunga i 

kör eller hur man fick information, då har jag redovisat alla svar utan inbördes rangordning. 

 

Jag kommer ej att analysera skillnader mellan pojkar och flickor eller mellan män och kvinnor. 

13.6 % av svaren kommer från män (m) eller pojkar (p) och 86.4 % av svaren kommer från 

kvinnor (k) eller flickor (f).  

 

För att beskriva körsångens funktioner idag kommer jag även att ge några historiska 

bakgrundsfakta om hur körsången varit en del av kyrkan och gudstjänsten långt tillbaka i tiden.  

 

Jag kommer även beskriva kort hur körverksamhet för barn och vuxna har växt fram i Sverige 

under 1800 och 1900-talet. 
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3.3.6   Metodproblem 

 

Man har inte alltid svarat på enkätens frågor utan har skrivit det man troligen helst vill berätta 

om. Det gäller särskilt körledarenkäten. Svar som inte har besvarar frågan har jag bortsett ifrån. 

Om svaret är svar på någon annan fråga så har jag tagit med svaret där istället. De har varit 

lättast att analysera svaren från ungdomarna och barnen. Ungdomarna är de som har svarat mest 

korrekt på mina frågor.  

 

Jag noterar att några körsångare har haft svårt att fylla i enkäten p g a  bristande kunskaper i 

svenska språket.  

 

Ett par av enkäterna har varit svåra att tyda p g a oläslig handstil.  

 

Det finns svårigheter med att minnas långt tillbaka i tiden. Det kan vara svårt att ge exakta årtal 

för det som rör tidiga barndomsåren.  

 

Ibland tror jag att man har svarat på totalt antal år i någon av församlingens körer i stället för att 

svara på hur många år man har sjungit i nuvarande kör. Se Mellösa ungdomskör. Det kan bero på 

att man inte upplever att man har bytt kör. Man sjunger tillsammans med samma körsångare och 

repetitionstiderna är anpassade efter skolschemat.  

 

Det går inte helt att jämföra svaren mellan barn, ungdomar och vuxna när det gäller vilken ålder 

jag började sjunga i kör. Klart är att ju yngre jag är desto högre sannolikhet är att jag har börjat 

som barn eller ungdom oavsett andra faktorer. Detta beror på att om man är ung så har man 

befunnit sig större del av sitt liv som barn eller ungdom än om man är vuxen och är äldre.  
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3.4 Begrepp 

 

Nedan redogörs för begrepp som är centrala i redovisningen av resultatet.  

 

Körtrappa 

Att organisera körverksamheten enligt en körtrappa innebär att man har olika körgrupper för 

olika åldersgrupper. Som körsångare går man vidare till nästa grupp när man har rätt ålder. I 

körtrappan skall steg för barn, ungdom och vuxen finnas. Det får inte bli något åldersglapp utan 

man ska kunna gå vidare när man har uppnått rätt ålder. 

 

Åldersnivå av kör 

I undersökning ingår tre åldersnivåer: Barn, ungdom samt vuxen. 

 

Kategori av kör 

I undersökningen får körsångarena själva beskriva vilket slag av kör som var deras första kör. 

Jag har fogat samman svaren i olika kategorier. T ex kyrkokör, friskvårdskör eller företagskör. 

Vid beskrivning av kategori av kör är alternativet övrig en kategori som representerar de körer, 

där jag ej kan bedöma kategori.  

 

Anledning till att börja  

För att kunna analysera svaren har jag begränsat antal svarsgrupper. Svar som är någorlunda 

synonyma redovisas i samma grupp. T ex ”Jag gillar”, ”Det är kul”, ”Verkar roligt” och ”Jag 

älskar sång och musik”. Det är också svårt att värdera dessa uttryck och genom att redovisa dem 

i samma grupp så redovisas ingen värdering.  

 

Kördebut 

Hur gammal man var när man började sjunga i kör. Kördebutålder kommer att redovisas som ett 

medianvärde samt i vilken åldersnivå kören representerar. 

 

Rekryteringsgrund 

Jag kommer att använda mig att begreppet rekryteringsgrund i samband med slutsatser. 

Begreppet innefattar den samlade grund, resurser och rekryteringsunderlag som finns i en 

församling.  

 

Körambassadörskap 

Körambassadörer och ambassadörskap kommer jag att använda i samband med slutsatser.  
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4 KÖRENS ROLL OCH FUNKTION 

 

4.1  Statistik 

Svenska kyrkan samlar varje år in statistik över församlingarnas körverksamhet. Statistiken är 

indelad stiftsvis och redovisar antal barnkörer, ungdomskörer och vuxenkörer samt antal 

medlemmar i dessa. Jämförbar statistik finns från år 2005…(Svenska kyrkans kyrkokansli, 2014) 

År 2005 var antalet barnkörer 2 280 st och har succesivt minskat med ca 15.8 % till år 2014 för 

att då vara 1 919 st. 

År 2005 var antalet ungdomskörer 639 st och har succesivt minskat med ca 29.3 % till år 2014 

för att då vara 452 st. 

År 2005 var antalet vuxenkörer 2 754 st och har succesivt minskat med ca 3 % till år 2014 för att 

då vara 2 671.  

Motsvarande siffor för Strängnäs stift är: 

År 2005 var antalet barnkörer 142 st och har succesivt minskat med ca 16.2 % till år 2014 för att 

då vara 119 st. 

År 2005 var antalet ungdomskörer 36 st och har succesivt minskat med ca 25 % till år 2014 för 

att då vara 27 st. 

År 2005 var antalet vuxenkörer 168 st och har succesivt minskat med ca 3.6 % till år 2014 för att 

då vara 162 st. 

 

Antal medlemmar i dessa. 

År 2005 sjöng 32 320 barn i barnkör. År 2014 sjöng 28 783. En minskning med 10.9 %. 

År 2005 sjöng 8 134 ungdomar i kör. År 2014 sjöng 5 195. En minskning med 36.1 %. 

År 2005 sjöng 59 500 vuxna i kör. År 2014 sjöng 60 476. En ökning med 1.6 %. 

Motsvarande siffor för Strängnäs stift är: 

År 2005 sjöng 1 891 barn i barnkör. År 2014 sjöng 1 664. En minskning med 12 %. 

År 2005 sjöng 445 ungdomar i kör. År 2014 sjöng 281. En minskning med 36.8 %. 

År 2005 sjöng 3 413 vuxna i kör. År 2014 sjöng 3 368. En minskning med 1.3 %. 

 

Av statistiken framgår att antalet körsångare har minskat sedan år 2005. Den största minskningen 

har skett bland ungdomarna. På nio år har antalet sjunkit med mer än 30 %. Antalet 

ungdomskörer har under motsvarnade tid minskat med ca 25 %. När det gäller barn som sjunger 

i kör så har antalet körsångare minskat med ca 11 % och det finns 2014 16 % färre barnkörer. 

Situationen för vuxenkörerna är mer stabil. Vi ser inte en lika drastiskt minskning. Antalet vuxna 

körsångare har t o m ökat något i riket. Körverksamheten i Strängnäs stift har generellt minskat i 

något högre omfattning än i övriga riket. Det är oroande att se en vikande trend för antalet körer 

och körsångare och vill man bryta den här trenden så måste man arbeta aktivt med rekrytering av 

körsångare i alla åldrar.  
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4.2  Historisk bakgrund till den kristna kyrkans körsång 

 

Musiken och körsången har alltid haft en central betydelse i den kristna gudstjänsten. Musik 

fanns i den judiska tempelgudstjänsten. Man sjöng sånger som var hämtade ur psaltaren. De 

tidigare delarna av psaltaren är från 300 talet f Kr. Där finns en skatt av sånger som 

ackompanjerades med hjälp av psaltare och lyra eller andra då förekommande instrument t ex 

trumpeter, cymbaler eller pukor. I fornkyrkan samlades man för bön och lovsång och reciterade 

ur bibeln. Man sjunger hymner, psalmer och andliga sånger…(Wilson & Dickson, 1996). 

 

När kristendomen breder ut sig fortsätter man att fira gudstjänst och lovsången fyller en viktig 

funktion. Sjungen tidebön var i bruk redan på 400-talet. Den Gregorianska enhetliga sången kom 

till under Gregorius tid mellan år 590 och 604…(Wilson & Dickson, 1996). 

 

På 1000-talet firas mässa med sjungna partier som är lik den liturgik vi använder i dag. Här fanns 

plats för körens medverkan och nu börjar utvecklingen av sången mot flerstämmighet. På 1200-

talet finns mässans ordinarie som flerstämmig sättning…(Wilson & Dickson, 1996). 

 

Nästa stora utveckling sker under reformationen. När Martin Luther gav ut sin psalmbok på 

folkspråk var samtliga koraler noterade i fyrstämmig körsats …(Wilson & Dickson, 1996, s 62). 

 

Under tiden som följer så får körerna nya uppgifter. Oratoriet, ett slags kyrklig opera som inte är 

scenisk utan konsertant, utvecklas under 1600-1700-talet…(Wilson & Dickson, 1996).       

Emilio Cavalieris, Claudio Monteverdi, Heinrich Schütz, Johann Sebastian Bach, Georg Frederic 

Händel komponerar oratorier. Bach skrev även ett flertal kantater för kör och instrument.  

 

Vid hoven i Europa under 1700-talet beställer man nya former av körmusik - motetter, Te Deum 

och Mässor. Under 1800-talet råder romantikens ideal om konstnärlig frihet och individualitet.  

Kyrkan och kristendomen marginaliseras och en del av kyrkans körverk framförs som 

konsertanta musikevenemang…(Wilson & Dickson, 1996). 

  

Väckelsen på 1800 och 1900-talet påverkar också körmusiken.  Nya psalmer och sånger skapas. 

Nationalromantiken för med sig att körerna även sjunger folkliga koraler och annan kyrkomusik 

med folkmusikanknytning…(Wilson & Dickson, 1996). 

 

Senare delen av 1900-talet har präglats av kyrkomusikalisk mångfald. Det blir t ex vanligt med 

sånger från den afrikanska kontinenten.  Rytmiska körsånger där trumman ackompanjerar och 

förstärker olika känslor. Gospelmusiken har skapat nya körer och ett nytt sätt att använda körens 

sång som bärare av det kristna budskapet. Gospeln har sitt ursprung i Negro spirituals… (Wilson 

& Dickson, 1996).  
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4.2.1   Svenska kyrkans körsång för barn och unga 

 

Den svenska situationen ser lite annorlunda ut. 1842 kom den allmänna folkskolestadgan som 

innebar att det blev lag på att alla flickor och pojkar skulle gå i skolan för att få vissa 

baskunskaper. Det fanns en stark koppling mellan skolan och dess huvudman, kyrkan. Ett av 

skolans ämnen var kyrkosång. 

 

Under början av 1900-talet sjöng barnen tillsammans i söndagsskolan. Söndagsskolan får sina 

egna sångböcker med blandade sånger. Kyrkosångens vänner börjar också ta de första initiativen 

för att så småningom bilda körer för barn…(Gunnel Fagius, 2013). 

 

Koppling mellan kyrka och skolan fortsätter långt in på 1900- talet och Musikaliska Akademin 

erbjuder kurser för lärare som ger behörighet att söka skolkantorstjänster i Svenska kyrkan. Den 

första kursen hålls i Uppsala 1930. Under 1930 och 1940-talet skrivs artiklar om barnkörsång 

och nya kompositioner för unga röster kommer till. De första barnkörerna dyker upp i Kumla 

och Hjorthagen. Organisten i Klara kyrka, Hugo Hammarström, är med och skapar sångklasser i 

Adolf Fredriks skola…(Gunnel Fagius, 2013). 

 

Sveriges kyrkosångsförbund driver frågan om barnkörsång och bjuder in till den första 

barnkyrkosångshögtiden 1951. Mot slutet av 1950-talet har antalet barnkörer i Stockholm ökat 

till 17 st…(Gunnel Fagius, 2013). 

 

Under 1970-talet sker en stark utveckling av antalet körer och repertoar.  

 

4.2.2   Svenska kyrkans kyrkokörer 

 

Redan under 1800-talet fanns enstaka kyrkokörer i Sverige. De flesta var manskörer. Det är först 

under 1920-talet som man börjar få blandade kyrkokörer…(Larsson, 2013).  

 

1925 bildas Sveriges kyrkosångsförbund som en samanhållande länk mellan kyrkans körer. Med 

hjälp av förbundet hålls kyrkosångshögtider där körsångare från hela landet träffas och sjunger 

tillsammans. Det är också ett tillfälle för kyrkosångarna att ta del av ny repertoar. Under 1940 till 

1960 sker en utveckling av kyrkans körmusik. Man lyfter fram bruksmusik från 1500- och 1600-

talet och gregorianiken får en renässans…(Ljunggren, 2001). 
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Christian Ljunggren beskriver 1960 och 1970 talet som en tid av expansion och konfrontation. 

Under den här tiden sker en enorm utveckling av kyrkans körer. Man tredubblar antalet 

medlemmar på tjugofem år. Konsertkörer och fristående körer växer fram och motsättningar 

finns om körerna skall vara konsertant eller liturgiskt inriktade.  Eric Ericsson, Anders Lindström 

och Anders Öhrwall kommer att betyda mycket för utvecklingen av nivå och 

repertoar…(Ljunggren, 2001).  

 

Under 1990 och 2000 talet bildas ”Jag kan inte sjunga körer”. Jerker Leijons mission att skapa 

körer även för de sångare som inte klarar av att sjunga i en vanlig kyrkokör.  

 

Jonas Bromander, forskare vid religionssociologiska institutionen vid Uppsala universitet, ser tre 

motiv för att börja sjunga i en kyrkokör: ett musikaliskt, ett trendbrytande motiv som innebär att 

motivet är att skapa nya vanor eller ett religiöst motiv…(Bromander, 2002). 

 

4.3 Körens liturgiska funktion  

 

Kören och körsångarna har en liturgisk funktion i gudstjänsten…(Tobin, 2001). Vissa texter t ex 

psaltaren bör sjungas. Körens sånger fördjupar och förklarar söndagens texter. Kören agerar även 

liturgiskt då den medverkar i processioner och på andra sätt visualiserar gudstjänstens olika 

riktningar. Kören kan även själv ta ansvar för vissa liturgiska moment.  

 

Kören är vidare församlingens musikaliskt tränade del…(Tobin, 2001). När den sjunger med i 

församlingens sångpartier stöttar kören automatiskt den övriga församlingens sång.  Kören 

berikar psalm och lovsången med att t ex sjunga växelsång eller stämsång tillsammans med den 

övriga församlingen.      

                                                                                                    

4.4   Körens konstnärliga funktion 

 

Kören har också en konstnärlig funktion. Musiken och sången har som konstform ett eget värde. 

Gud är skönhetens källa och skall ha det allra bästa som en mänsklig förmåga kan åstadkomma. I 

gamla testamentet står det t ex beskrivet att musiken ska eftersträva att återgiva gudomliga 

osynliga mönster. Kung David anställer 4 000 män för att sköta sången och musiken i 

templet…(Tobin, 2001).  Att få vara med och skapa musik kan också ha ett konstnärligt värde 

för sångarna.  
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4.5   Körens diakonala funktion 

 

Att vara med i en kör är att vara med i en gemenskap där man delar intressen och får 

gemensamma musikaliska upplevelser.  Att sjunga tillsammans får oss påtagligt att känna 

samhörighet och gemenskap med andra…(Theorell, 2011). 

 

De regelbundna repetitionerna kan hjälpa till att skapa en struktur och en rytm i körsångarnas liv. 

Kören blir en fristad men också en grupp där krav på delaktighet och närvaro ger medlemmarna 

mål och mening. Kören blir ett viktigt socialt nätverk.  Två flickor i en av undersökningens 

barnkörer beskriver varför de började sjunga i kör på olika sätt. En flicka säger ”Jag älskar att 

sjunga och nästan alla mina kompisar sjunger i kören” En annan flicka berättar ” Jag älskar att 

sjunga och det var en chans att få nya vänner” 

 

Anne Haugland Balsnes beskriver det meningsfulla ” Att skapa samklang i gemenskap med 

andra människor med hjälp av sångrösten – som något existentiellt”…(Haugland, 2011). Kören 

blir inte bara en samlingspunkt för körens medlammar utan även för andra i den lokala närheten.  

Kören blir en brobryggare närsamhället och en integrationsskapare för nyinflyttade i 

lokalsamhället.  Kören kan, menar jag, sägas ha en socialt diakonal funktion. 

 

4.6   Körens socialiserande funktion  

 

I avhandlingen Rum för röster redovisas sociologiskta analyser av musiklivet i Svenska kyrkan 

bl a ur kyrkokoristens perspektiv. Jonas Bromander beskriver religiöst humankapital 

ackumuleras under hela livet. Bromander framhåller vikten av att börja tidigt i en människas liv 

…( Bromander 2002) 

 

Han antar dessutom att genom att delta i kyrklig aktivitet (t ex körsång) under barn och 

ungdomsåren kommer det ge upphov till att man bygger relationer och vänskapsband till andra 

människor i den kyrkliga verksamheten. Att tidigt i livet få kontakt med kyrklig verksamhet ger 

inte endast tidig kontakt med kyrkans ideologi och ritualer, som ger kyrklig kompetens, utan 

också kontakter och relationer till kyrkans sociala liv. …( Bromander 2002, s 73) 

 

Vidare hänvisar Bromander till Iannaccone forskning om religiöst humankapital. Allmänreligiös 

kunskap, förtrogenhet med den egna kyrkans ritual och lära samt att man har vänskapsband inom 

den egna församlingen.  
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4.7 Konstnärlig reflexion  

 

Den amerikanske körforskaren professor Richard Sparks brukar benämna körlivet i Sverige som 

”Det svenska körundret”. Sverige är en av världens ledande körnationer med ovanligt många 

körer som håller hög internationell nivå. Trots att vi är en liten nation sjunger många människor i 

kör. Det finns ca 600 000 körsångare i Sverige och 100 000 av dem sjunger i någon av kyrkans 

körer…(Ericson choralcenter, 2011).  

 

Det ”Svenska körundret” har sitt ursprung i folkrörelserna, Svenska kyrkan, Adolf Fredriks 

musikklasser samt i studentlivet i Lund och Uppsala. Över hela världen har man förundrats över 

hur Sverige, efter andra världskriget, har lyckats med att få så många professionella körer. 

Svenska kyrkan har aktivt bidraget genom att anställa utbildade körledare i alla församlingar. 

Det är internationellt helt unikt att en nation har så många professionella kördirigenter anställda 

som dessutom är geografiskt jämnt fördelade. Genom Radiokören, OD och kammarkören har 

Eric Ericsson bidraget till att höja den konstnärliga nivån på svenska körer och skapat ett nytt 

klangideal: ”Den svenska körklangen” 

 

Den berömda svenska körklangen kännetecknas av exakthet vad gäller intonation och rytm i 

kombination med en rak och slank röstklang med ett litet och naturligt vibrato. Det svenska 

språket är ett sångbart språk som främjar huvudklang. A cappella-sången har bidraget till 

förmågan att intonera rent och det finns en rik skatt av naturinspirerad körlyrik som kräver en 

skir körklang för att kunna utföras. Sverige har haft tillgång till många skickliga kompositörer 

som har komponerat konstmusik för a cappella-kör.    

 

Finns det ett samband mellan ”Det svenska körundret” och körrekrytering i Svenska kyrkan?      

I så fall, finns det konstnärliga aspekter på sambandet? Jag menar att det finns tydliga samband. 

Instrumentet kör består ”levande pipor”. Det är människor som med sina egna röster skapar en 

klang som är så unik att den aldrig går att kopiera. En kör består av ett antal individer som 

tillsammans bildar en klangkropp. Dirigenten kan med hjälp av rätt teknik och gestaltning få 

kören att låta på oändligt många olika sätt. Det är ett instrument som dessutom klingar helt olika 

beroende på vilket sätt kören är formerad eller i vilken lokal som sången ljuder i. Kvaliteten på 

körsången beror t ex på vilken kompetens de enskilda sångarna har, hur balansen är mellan de 

olika stämmorna och vilken kunskap och förmåga dirigenten har.  

 

Kören är ett instrument som ständigt förändras. När en körkorist börjar eller slutar påverkas hela 

kören och dess klang. Klangen påverkas också av att rösterna utvecklas och åldras. Det är ett 

ständigt arbete alla hålla instrumentet kör i gott skick och man måste kontinuerligt rekrytera nya 

sångare. I Sverige är det generellt svårare att rekrytera pojkar och män än flickor och kvinnor.  
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Som körledare måste man välja om alla är välkomna att sjunga i kören eller om kören har 

speciella krav på kompetens.  Att sjunga i kör innebär inte alltid konstnärlig verksamhet. Man 

kan dela in körerna i två grupper där den ena gruppen representerar det konstnärliga 

musikutövandet och den andra är mera av gemenskap och välbefinnande. Det finns kyrkokörer, 

”Jag kan inte sjunga-körer” och friskvårdskörer där körens mål är välbefinnande.                         

I dessa körer brukar alla vara välkomna att delta. Musiken har en diakonal eller terapeutisk 

funktion. Fokus ligger inte på att sjunga konstmusik på hög konstnärlig nivå utan på gemenskap, 

förkunnande av budskap och är på en nivå som möjliggör att alla kan delta. Det innebär inte att 

körer som sjunger konstmusik på hög konstnärlig nivå inte upplever gemenskap och 

välbefinnande eller att körer med diakonala mål inte kan sjunga avancerad repertoar utan mer att 

målen är olika för de båda grupperna.  Att få vara med och skapa musik i sig har för det mesta ett 

konstnärligt värde för körkoristerna.  

 

Många unga har genom att börja i en kyrklig barn- eller ungdomskör inte bara socialiserats in i 

kyrkans liv utan också i sångens och musikens värld. Att börja tidigt innebär nästan alltid 

positiva effekter på inlärning och samlad kompetens. Att bli en bra körkorist tar lång tid. 

Utbildning av professionella körkorister sker vid musiklinjer, folkhögskolor och 

musikhögskolor. Svenska kyrkan har genom att satsa på körer för alla åldrar körskolat ett stort 

antal barn och unga som varje vecka samlas för att sjunga i kör. Den erbjuder ofta barnkör redan 

från 6- eller 7-åldern. Ungdomar som söker till gymnasieskolornas musiklinjer har ofta 5-10 års 

erfarenhet och utbildning tack vare kyrkans körverksamhet. De som sedan söker vidare till 

musikhögskolor eller folkhögskolor kan ha upptill 15 års erfarenhet. 

 

I kompetensen ingår t ex förmågan att kunna sjunga, intonera och artikulera, behärska olika 

sångsätt beroende på genrer, framförandeteknik, scenisk närvaro, repertoarkännedom, musikalisk 

gestaltning, musikhistorisk kunskap, musikteori och konstnärliga uttryck o s v. Rösten är fullt 

utvecklad först i 25 -års åldern. Den tydligaste förändringen sker i samband med tonårens 

målbrott.  

 

Vid ett tillfälle under min anställning som musiker i svenska kyrkan fick jag frågan om jag bara 

skulle arbeta med barn och ungdomar eller om jag också ville ha en kör som jag skulle kunna 

arbeta professionellt med! Jag svarade då att jag var nöjd med att ”bara” ha barn och 

ungdomskörer och att jag arbetar professionellt med dem. Att lyssna till en barnkör som sjunger 

med hög kvalitet är enligt mitt tycke oerhört vackert och har ett högt konstnärligt värde.  

 

Barn och ungdomars främsta uppgift är att skapa körmusik i den kör de är med i. Men en bieffekt 

är att de också är en plantskola för körkorister. Det är därför oroande att ta del av kyrkans 

statistik som visar att antalet barn i barnkörerna har minskat med 11 % mellan 2005 och 2014 

och antalet ungdomar med hela 36 %. När antalet barn och ungdomskörer minskar,  minskar 

samtidigt kommande rekryteringsunderlag för ungdomskörer och vuxenkörer. Om jag genom 

min undersökning kan hitta framgångsrika faktorer när det gäller rekrytering till kyrkans körer så 

kan det få positiva konstnärliga effekter.  
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År 2000 skiljdes kyrkan från staten och blev ett fritt trossamfund. Svenska kyrkan fick en ny 

kyrkoordning och förlorade rätten till skattemedel. I samband med beslutet att kyrkan skulle 

skiljas från staten diskuterades vilka konsekvenser det skulle komma att få för kyrkan och dess 

församlingar. Det fanns en oro för vad som kunde hända om/när resurserna skulle minska i en 

framtid. Vilka konsekvenser skulle det få för t e x musiken? 

 

Kyrkan tillsatte en utredning: Kyrkan mitt i musiklivet 2003:3. En utredning om kyrkomusikens 

ställning som en del av det offentliga musiklivet i Sverige. Man skulle bl a ta reda på: ”Vad 

händer med musiklivet i kyrkan och samhälle om resurserna till Svenska kyrkans 

musikverksamhet minskar? Vilka skulle bli de kulturpolitiska konsekvenserna?  Hur kan 

Svenska kyrkan och samhällets kulturinstitutioner gemensamt bära ansvaret för det klingande 

kulturarvet”…(Svenska kyrkans utredningar, 2003:3)? 

 

Utredningen beskriver t ex att  Svenska kyrkan står för en omistlig del av det svenska musiklivet. 

När musikerna själva får frågan om vilken verksamhet som de tror kommer att prioriteras bort 

om/när resurserna minskar så svarar de: Beställning av nykomponerad musik samt framförande 

av större verk och konserter. Utredningen kommer fram till en rad förslag bl a att kyrkan ska 

samarbeta med den kommunala kulturskolan bl. a genom att erbjuda körsång för barn och unga.  

 

Utredningen lyfter fram behovet av att satsa på barn och ungdomar och att det är svenska kyrkan 

som skall hjälpa kulturskolorna med det. Jag vet inte om man har genomfört utredningens 

förslag. Jag har inte funnit någon utvärdering av utredningen.  

 

Tillbaka till frågan om det finns konstnärliga aspekter på rekrytering av körsångare. Utredningen 

slår fast att kyrkans musikliv är omistligt och att stor del av den konstfulla körmusiken framförs i 

någon av Svenska kyrkans kyrkor. Det råder viss koncentration till storstadsregionerna men att 

det finns körer och kompetenta körledare jämt fördelade i hela Sverige. Den konstnärliga 

konsertverksamheten där körkonsten ingår är så viktig att staten, enligt utredningen, är beredd att 

delfinansiera verksamheten.  

 

Utan en kontinuerlig rekrytering går det inte att bedriva körverksamhet och att det tar lång tid att 

lära sig bli en kompetent körkorist, så är sambandet klart och tydligt. Om kyrkan vill värna ”Det 

svenska körunderet” är det därför mycket viktigt att den bedriver ett aktivt rekryteringsarbete och 

stöttar den anställde kyrkomusikern i dennes viktiga uppgift.  

 

För att bibehålla det ”Det svenska körundret” har också Svenska kyrkan ett ansvar för att 

underlätta rekryteringen av kyrkomusiker och körledare. Tyvärr har man agerat tvärtom och gått 

emot sin egen utredning när man tvingar blivande kantorer och organister att gå 

utbildningsinstitutets profilutbildning. Ett av Musikutredingens förslag var att kantorer inte 

skulle behöva gå Svenska kyrkans grundkurs (den utbildning som ersattes av 

utbildningsinstitutets profilutbildning).  I stället införde man ett obligatorium även för organister!  
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5  RESULTAT 

 

I det följande kommer jag att redovisa mina resultat, genom vilka jag antar att man kommer få 

värdefull information om vilka faktorer som påverkar rekrytering av körsångare.  Vilka faktorer 

är gemensamma för alla körsångare och finns det skillnader i åldrar och församlingsstruktur? 

Hur tänker församlingarna kring rekrytering och finns det p g a undersökningen anledning till att 

revidera hur man praktiskt rekryterar körsångare? 

 

Vilka nya frågor kan mitt resultat komma att ge? 

När man väl har rekryterat körsångare – vilka faktorer är då avgörande för att man fortsätter att 

sjunga i någon av Svenska kyrkans körer?  Vilken typ av körledare kommer svenska kyrkan att 

behöva rekrytera för att kunna bevara kyrkans körverksamhet? 

 

5.1  Resultat körledarenkät 

 

Två av körledarna svarar att körerna är viktiga för församlingen. Vidare går det att läsa att 

församlingarna når en målgrupp då körerna sjunger i gudstjänst samt att körerna har hög status. 

Samtidigt beskriver körledarna på olika sätt att ansvaret för rekrytering av körsångare ligger på 

den enskilde körledaren. En köreldare svarar ”inget gemensamt tänkande” och en annan säger att 

”vi är lyckosamma. Folk ringer och vill vara med…” 

 

Inget av svaren uttrycker att församlingarna har en medveten strategi för rekrytering av 

körsångare samt att hela ansvaret delegeras till den enskilde körledaren. 

 

När det gäller information om verksamheten svarar körledarna att församlingarna informerar via 

hemsidor. Församlingarna informerar även genom diverse trycksaker: Affischer, bänkblad, 

reklam i församlingsblad och personliga inbjudningar till förskolebarn. 

 

Man tar även tillfället att informera i samband med musikgudstjänster och konserter, och en av 

körledarna som arbetar i kyrkan med många nyanlända beskriver att man aktivt bygger relationer 

till människor och på så sätt rekryterar. Körmedlemmarna informerar även själva. Barnkörsbarn  

 

På frågan hur återväxten ser ut svarar man men att den kan bli bättre. En körledare beskriver att 

rekryteringen är god men att det är svårt att behålla ungdomar för att skolor inte finns på orten. 

En annan körledare betonar vikten av ”att ”fylla på ” i körtrappan”.  
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Följande faktorer, anser körledarna, påverkar rekryteringen positivt:  

 

 Att det finns möjlighet för tidig socialisering genom att ha musikverksamhet för barn från 

0 år och deras föräldrar. 

 Att det finns skolor på orten så att barn och ungdomar kan tillbringa sin fritid i kyrkan. 

 Att körverksamheten har ett gott rykte, hög status samt att körens medlemmar talar gott 

om sin kör och aktivt rekryterar bland vänner.  

 Att man som körledare måste man vara aktiv och bygga relationer med skolan, 

körsångare, blivande körsångare samt andra musikutövare.  

 Att det finns körer på olika nivåer samt val av repertoar. 

 Att kunna erbjuda vacker kyrkolokal. Byggnaden kan i sig vara rekryterande 

(domkyrkan). 

 

Körledarna har även svarat på vad de upplever som lätt när det gäller rekrytering och då svarar 

man att rekrytera bland yngre åldrar samt när körmedlemmarna själva rekryterar. Det är lätt om 

man har goda relationer och kontakter där man verkar. Att verksamheten kan rekrytera sig själva 

genom att det ”rullar på”.  

 

Det är svårare att rekrytera äldre barn, pojkar och män. Det är också svårt att rekrytera på 

beställning. Det är ett ständigt arbete för ingenting är för evigt! Folk slutar av olika anledningar. 

Man måste också arbeta på föräldraengagemanget.  

 

Till sist har de fått beskriva vilket stöd de skulle behöva för att säkra återväxten i körerna. Två av 

körledarna beskriver att man skulle behöva vara fler vuxna som arbetar med körerna.  Andra 

resurser som skulle behövas är: Tid, egen budget, långsiktigt tänkande, kontinuitet samt att 

körerna har möjlighet att åka på läger och göra utflykter. Att körtrappan täcker alla åldrar. Om 

övrig församlingsverksamhet fungerar samt att människor kommer till kyrkan är det ett stöd 

särskilt om de är intresserade av sång och musik.   
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5.2.1 Redovisning av enkät till körsångare, ålder samt ålder för kördebut. Mellösa 

 

I Mellösa församling finns en stark körtradition. Ca 5 % av medlemmarna i svenska kyrkan 

sjunger i någon av församlingens sex körer. Här är körerna organiserade enligt körtrappan.  

 

Mellösa kyrkokör  

Antal M K Åldrar Median År i kören Median 

20 st 6 st 14 st 27 – 77 år 59 år 2 - 60 år 12 år 

Ålder för kördebut/åldersnivå på kör 

Barnkör Median ålder Ungdomskör Median ålder Vuxenkör Median ålder 

7 st 7 år 4 st 14 år 9 st 40 år 

 

I Mellösa kyrkokör har många sångare sjungit länge. Det är stor spännvidd i hur många år man 

har sjungit i kören. Det varierar från 2 till 60 år. Medianvärdet för antal år i kören är 12 år. 11 av 

20 har börjat sjunga i kör som barn eller ungdom.  

 

Mellösa ungdomskör 

Antal P/M F/K Åldrar Median År i kören Median 

7 st - 7 15 – 25 år 20 år 3 – 20 år 10 år 

 

Ungdomarna i kören har sjungit i kör under lång tid.  Medianvärdet är 10 år. 

 

Mellösa barnkör 

Antal P F Åldrar Median År i kören Median 

14 - 14 10 -12 år 11 år 1 – 7 år 5 år 

 

Barnen i barnkören har sjungit i kör under lång tid. Medianvärdet är 5 år. 

 

Hälleforsnäs barnkör 

Antal P F Åldrar Median År i kören Median 

12 1 11 9 – 12 år 11 år 1 – 6 år 4 år 

 

Barnen i barnkören har sjungit i kör under lång tid. Medianvärdet är 4 år. 
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5.2.2 Redovisning av enkät till körsångare, ålder samt ålder för kördebut Strängnäs 

 

I Strängnäs församling finns en stark körtradition. Ca 1 % av medlemmarna i svenska kyrkan 

sjunger i någon av församlingens sju körer. Här är körerna organiserade enligt körtrappan.  

 

Strängnäs domkyrkokör 

Antal M K Åldrar Median År i kören Median 

19 st 7 12 23 – 81 år 47 år 0.5 – 40 år 10 år  

 

Ålder för kördebut/åldersnivå på kör 

Barnkör Median ålder Ungdomskör Median ålder Vuxenkör Median ålder 

9 st 7.5 år 9 st 16 år 1 st 39 år 

 

I Strängnäs domkyrkokör har många sjungit länge. Det är stor spännvidd i hur många år man har 

sjungit i kören. Det varierar från 0.5 till 40 år.  Medianvärdet för i kören är 10 år. 18 av 19 har 

börjat sjunga i kör som barn eller ungdom.  

 

Stängnäs ungdomskör/sjungdomskören 

Antal P/M F/K Åldrar Median År i kören Median 

12 - 12 12 – 23 år 16 år 0.5 – 5 år 2.5 år 

Jämn spridning över hur många år man har sjungit i kören. Medianvärdet i kören är 2.5 år. 

 

Änglakören 

Antal P F Åldrar Median År i kören Median 

25 1 24 10 – 12 år 11 år 0.5 – 6 år 3 år  

 

Jämn spridning över hur många år man har sjungit i kören. Medianvärdet i kören är 3 år. 

 

Seraferna 

Antal P F Åldrar Median År i kören Median 

22 1 21 7 – 10 år 9 år 0.5 – 4 år 2 år 

 

Jämn spridning över hur många år man har sjungit i kören. Medianvärdet i kören är 2 år. 
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5.2.3 Redovisning av enkät till körsångare, ålder samt ålder för kördebut. S:t Pauli 

 

I S:t Pauli kyrka är körtraditionen inte lika stark som i Mellösa och Strängnäs. Kyrkan invigdes 

för ca 50 år så sedan. Körmedlemmarna har flyttat hit från andra svenska församlingar eller är 

utrikesfödda. Här finns ingen körtrappa. I församlingen finns även en barnkör.  

 

S:t Pauli kyrkokör 

Antal M K Åldrar Median År i kören Median 

22 4 18 44 – 76 år 64 år 0.5 – 30 år 4 år 

 

Ålder för kördebut/åldersnivå på kör 

 

Barnkör Median ålder Ungdomskör Median ålder Vuxenkör Median ålder 

8 st 10 år 6 st 16 år 8 st 60 år  

 

I S:t Pauli har de flesta sjungit i kör innan man började i kyrkokören.  Det är stor spännvidd i hur 

många år man har sjungit i kören. Det varierar från 0.5 till 30 år. Medianvärdet för antal år i 

kören är 4 år. 14 av 22 har börjat sjunga i kör som barn eller ungdom.  
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5.2.4 Redovisning av enkät till körsångare, ålder samt ålder för kördebut Lina  

 

I Lina kyrka är körtraditionen inte lika stark som i Mellösa och Strängnäs. Kyrkan invigdes för 

20 år sedan och är relativt ung. Körmedlemmarna har flyttat hit från andra svenska församlingar 

eller är utrikesfödda. Här finns ingen körtrappa. I församlingen finns två körer. En barnkör och 

kyrkokören som är indelad i tre grupper. Gruppen Korallen har varit med och besvarat enkäten.  

 

Lina kyrkokör 

Antal M K Åldrar Median År i kören Median 

12 2 10 19 – 68 år 54 år 1 – 8 år 5 år 

 

Ålder för kördebut/åldersnivå på kör 

 

Barnkör Median ålder Ungdomskör Median ålder Vuxenkör Median ålder 

4 8 år 2 15 år  6 47.5 år 

Det är inte en lika stor spännvidd i hur många år man har sjungit i kören. Det varierar från 1 till 8 

år. Medianvärdet för antal år i kören är 5 år.  4 av 12 har inte angett ålder för kördebut. 6 av 12 

har börjat sjunga i kör som barn eller ungdom. 

 

Lina Barnkör 

Antal P F Åldrar Median År i kören Median 

7  2 5 5 – 10 år 9 år 0,5 – 3 år 0.5 

 

Barnkören har endast funnits i tre år. Samtliga barn har börjat i Lina barnkör som första kör. . 

Medianvärdet för antal år som körsångare är 0.5 år 
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5.3.1 Kategori av debutkör Mellösa 

 

Mellösa kyrkokör 

Antal M K Åldrar Median År i kören Median 

20 st 6 st 14 st 27 – 77 år 59 år 2 - 60 år 12 år 

 

                  Kyrkokör    Skolkör    Kulturskolan    Manskör    Studieförb    Företagskör    Kammarkör 

Barn          5                   2 

Ungdom    2                   1                                         1 

Vuxen       5                                                                                 2                  1                     1 

 

15 av 20 har sjungit i en annan kör innan kyrkokören. 12 av 15 i kyrkokör. 

 

Mellösa ungdomskör 

Antal P/M F/K Åldrar Median År i kören Median 

7  - 7 15 – 25 år 20 år 3 – 20 år 10 år 

 

Samtliga har följt körtrappan. Två har sjungit i skolkör. Kördebut i kyrkokör för samtliga.  

 

Mellösa barnkör 

Antal P F Åldrar Median År i kören Median 

14 - 14 10 -12 år 11 år 1 – 7 år 5 år 

 

12 av 14 har följt församlingens körtrappa. Samtliga har börjat i kyrkans kör.   

 

Hälleforsnäs barnkör 

Antal P F Åldrar Median År i kören Median 

12 1 11 9 – 12 år 11 år 1 – 6 år 4 år 

 

 9 av 12 har följt församlingens körtrappa. Samtliga av barn har börjat i kyrkans kör 
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5.3.2 Kategori av debutkör Strängnäs 

 

Strängnäs domkyrkokör 

Antal M K Åldrar Median År i kören Median 

19 st 7 12 23 – 81 år 47 år 0.5 – 40 år 10 år  

 

                     Kyrkokör    Frikyrkokör    Skolkör    Kulturskolan   Övrig kör       

Barn             4                  1                      2               1  1 

Ungdom       3                                          3               2                      1 

Vuxen          1     

 

19 av 19 har sjungit i en annan kör innan kyrkokören. 9 av 19 i kyrkokör. 

 

Strängnäs ungdomskören 

Antal P/M F/K Åldrar Median År i kören Median 

12 - 12 12 – 23 år 16 år 0.5 – 5 år 2.5 år 

 

5 av 12 har följt körtrappan. 7 av 12 har sjungit i en eller flera barnkörer. En har gått musikklass. 

11 av 12 har börjat i kyrkokör. En i kulturskolans kör och en i NUK. 

 

Änglakören 

Antal P F Åldrar Median År i kören Median 

25 1 24 10 – 12 år 11 år 0.5 – 6 år 3 år 

 

20 av 25 barn har följt församlingens körtrappa. 

 

Seraferna 

Antal P F Åldrar Median År i kören Median 

22 1 21 7 – 10 år 9 år 0.5 – 4 år 2 år 

 

18 av 22 barn har följt församlingens körtrappa. 
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5.3.3 Kategori av debutkör S:t Pauli 

 

S:t Pauli kyrkokör 

Antal M K Åldrar Median År i kören Median 

22 4 18 44 – 76 år 64 år 0.5 – 30 år 4 år 

 

                   Kyrkokör    Frikyrkans kör    Skolkör    Politisk kör    Friskvårds kör    Övrig 

Barn           2                  1                            4                                                                1                                     

Ungdom    1                   1                            2          1      1 

Vuxen       6        2 

 

18 av 22 hade sjungit i en annan kör innan de började i S:t Pauli kyrkokör. 11 av 22 har sjungit i 

kyrkokör.  
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5.3.4 Kategori av debutkör Lina distrikt 

 

Lina kyrkokör 

Antal M K Åldrar Median År i kören Median 

12 2 10 19 – 68 år 54 år 1 – 8 år 5 år 

 

                     Kyrkokör    Kulturskolan    Radions kör      Föreningskör  

Barn   2     2                                                                    

Ungdom       2 

Vuxen          3                                                                      1    

 

10 av 12 har sjungit i någon annan kör innan man började i Lina kyrkokör. Det går inte att utläsa 

om 4 har sjungit i vuxenkör men jag har valt att redovisa det under vuxenkör eftersom de inte har 

angett ålder för kördebut. 5 av 12 har börjat sjunga i en kyrkokör.  

 

Lina barnkör 

Antal P F Åldrar Median År i kören Median 

7  2 5 5 – 10 år 9 år 0,5 – 3 år 0.5 

 

Inget av barnen anger att de har sjungit i kör tidigare. 7 av 7 har börjat i kyrkokör.  

  



32 
 

5.4.1 Informationskanal Mellösa 

 

Mellösa församling 

Körsångare, 14 st barn Mellösa = BM 

Körsångare, 12 st barn Hälleforsnäs = BH 

Körsångare, 7 st ungdom = U 

Körsångare, 20 st vuxna = V 

 

 

   BM BH U V 

Från körledaren    1 1 

Genom en familjemedlem/släkt 8 3 7 4 

Genom en vän/kompis  7 7 1 

Lyssnat till kören     1 

Blev tillfrågad/personlig kontakt    1 

Via skolan    2 1 1 

Via kyrkan      1 

Affisch, annan trycksak eller tidning  1 1 1 

Kören är välkänd     1 

Vet ej    1  5 

    

 

Från körledaren    14  % 5  % 

Genom en familjemedlem/släkt 57 % 25 % 100 % 20 % 

Genom en vän/kompis  50 % 58 % 14 % 

Lyssnat till kören     5 % 

Blev tillfrågad/personlig kontakt    5 % 

Via skolan    17 % 14 % 5 % 

Via kyrkan      5 % 

Affisch, annan trycksak eller tidning  8 % 14 % 5 % 

Kören är välkänd     5 % 

Vet ej    8 %  25 % 
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5.4.2 Informationskanal Strängnäs 

 

Strängnäs domkyrkoförsamling 

Körsångare, 22 st barn Serafer = BS 

Körsångare, 25 st barn Änglar = BÄ 

Körsångare, 12 st ungdom = U 

Körsångare, 19 st vuxna = V 

 

 

   BS BÄ U V 

Från körledaren   1 3 6 

Genom en familjemedlem/släkt 14 12 2 1 

Genom en vän/kompis  8 11 6 4 

Genom en arbetskamrat     3 

Lyssnat till kören   2  1 

Blev tillfrågad/personlig kontakt    3 

Via skolans musiklärare     1 

Via församlingens hemsida   1 1  

Info via personlig inbjudan  1 1 

Kören är välkänd    1 

 

 

   BS BÄ U V 

Från körledaren   1 % 25 % 32% 

Genom en familjemedlem/släkt 64 % 48  % 17 % 5 % 

Genom en vän/kompis  32 % 44 % 50 % 21 % 

Genom en arbetskamrat     16 % 

Lyssnat till kören   8 %  5 % 

Blev tillfrågad/personlig kontakt    16 % 

Via skolans musiklärare     5 % 

Via församlingens hemsida   8 % 8 % 

Info via personlig inbjudan  5 % 4 % 

Kören är välkänd    8 % 
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5.4.3 Informationskanal S:t Pauli 

 

S:t Pauli kyrka 

Körsångare, 22 st vuxna = V   

 

Från körledaren   1  

Från övrig anställd i kyrkan  1 

Genom en familjemedlem/släkt  3 

Genom en vän/kompis   12 

Genom en arbetskamrat   1 

Lyssnat till kören   4 

Blev tillfrågad/personlig kontakt  2 

Via församlingens hemsida  1 

Affisch eller annan trycksak eller tidning 2 

Genom en annan kör   1 

 

Från körledaren   5 %  

Från övrig anställd i kyrkan  5 % 

Genom en familjemedlem/släkt  14 % 

Genom en vän/kompis   55 % 

Genom en arbetskamrat   5 % 

Lyssnat till kören   18 % 

Blev tillfrågad/personlig kontakt  9 % 

Via församlingens hemsida  5 % 

Affisch eller annan trycksak eller tidning 10 % 

Genom en annan kör   5 % 
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5.4.4 Informationskanal Lina Distrikt 

 

Lina kyrka 

Körsångare, 7 st barn = B 

Körsångare, 12 st vuxna = V 

 

     

B V 

Från körledaren    5 

Genom en familjemedlem/släkt  4 1 

Genom en vän/kompis    5 

Via skolans lärare   2 

Kommunens info    1 

Kyrkan    1 1 

 

Från körledaren    42 % 

Genom en familjemedlem/släkt  57 % 8 % 

Genom en vän/kompis    42 % 

Via skolans lärare   29 % 

Kommunens info    8 % 

Kyrkan    14 % 8 % 
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5.5.1 Rekryteringsgrund.  Mellösa  

 

Mellösa församling 

 

Körsångare, 14 st barn Mellösa = BM 

Körsångare, 12 st barn Hälleforsnäs = BH 

Körsångare, 7 st ungdom = U 

Körsångare, 20 st vuxna = V 

 

    

BM BH  U V 

 

Att en vän/kompis sjunger i kören 8 4 1 2 

Att någon i familjen sjunger i kör 3  3 2 

Att man har blivit tillfrågad    4 

Att man tycker om sång och musik 9 11 6 10 

Att man vill lära sig att sjunga 1 

Att man mår bra av sång    1 1 

Att kören finns nära hemmet    3 

Det lokala utbudet     1 2 

För att man är i rätt ålder    2 1 

Tidigare erfarenhet av kör     3 

Nyinflyttad      2 

Kör är en kyrklig aktivitet     1 

Kören har ett gott rykte     2 

Vill bli känd   1 
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5.5.2 Rekryteringsgrund.  Strängnäs  

 

Strängnäs domkyrkoförsamling 

 

Körsångare, 22 st barn Serafer = BS 

Körsångare, 25 st barn Änglar = BÄ 

Körsångare, 12 st ungdom = U 

Körsångare, 19 st vuxna = V 

   BS BÄ  U V 

 

Att en vän/kompis sjunger i kören 5 2 4 

Att någon i familjen sjunger i kör 4 4  1 

Att man har blivit tillfrågad    5 

Att man tycker om sång och musik 16 22 7 2 

Att man vill lära sig att sjunga   1 

Att man mår bra av sång/god atmosför   1 1 

För att man är i rätt ålder   1 3 

Tidiagre erfarenhet av kör    3  

Nyinflyttad     1  

Kör är en kyrklig aktivitet    1 4 

På grund av körledaren     9 

Kören har ett gott rykte/låter bra  2  2 

Tycker om repertoaren     1 

Prova något nytt    1 2 

Vet ej   1 1 
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5.5.3 Rekryteringsgrund.  S:t Pauli 

 

Körsångare, 22 st vuxna = V 

   V 

 

Att en vän/kompis sjunger i kör 6 

Att någon i familjen sjunger i kör 2 

Att man har blivit tillfrågad 5    

Att man tycker om sång och musik 10   

Att kören finns nära hemmet 4    

Nyinflyttad   1    

Kör är en kyrklig aktivitet  1    

Tycker om repertoaren  1    

Har tid som man vill fylla  1 
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5.5.4 Rekryteringsgrund.  Lina distrikt  

 

Körsångare, 7 st barn = B 

Körsångare, 12 st vuxna = V 

    B V 

Att en vän/kompis sjunger i kör   3   

Att man har blivit tillfrågad/körens behov  2  

Att man tycker om sång och musik  7 5   

Körledaren      2   

Kören har ett gott rykte/låter bra  1    

Man får åka på utflykt   1   

Spännande att sjunga i kör   1 

Praktisera Svenska Kyrkan    1   

Vet ej     1 
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6 RESULTAT DISKUSSION 

 

För de olika församlingarna finns resultat som är gemensamma och andra som skiljer sig åt. När 

det gäller körtradition så är den starkast i den lilla landsortsförsamlingen Mellösa. Där sjunger 5 

% av församlingen i någon av kyrkans körer. Det kan vara flera orsaker till det. Kyrkan har en 

stark ställning i samhället. Antalet fritidsaktiviteter på orten är begränsat. Det finns ett visst 

socialt tryck att engagera sig i det lilla samhället.  De avgörande faktorerna är med stor 

sannolikhet är att det finns en församling som prioriterar körsång, en engagerad musiker som har 

byggt upp en väl fungerande körtrappa, där man talar väl om verksamheten och att det finns en 

historisk tradition av körsång att relatera till. Det är också i Mellösa som antalet år som medlem i 

kören är högst. Dam som sjungit i 57 år. Började som 14-åring i den här kören.” Min far blev 

tillfrågad men skickade mig i stället.” 

 

Om man ser på Strängnäs domkyrkoförsamling finner man liknande resultat även om antalet 

körsångare inte är fullt så många procentuellt. 1 % av församlingen sjunger i kör. Traditionen 

tillbaka är stark i en domkyrkoförsamling där samma kyrka har funnits sedan 1200 talet. 

Församlingen prioriterar körsång och körverksamheten är organiserad enligt körtrappan.  

 

S:t Pauli och Lina distrikt saknar den historiska traditionen som finns på landet eller i 

domkyrkan. Området kring S:t Pauli och Lina är relativt nya och många har flyttat in på senare 

år. Man har inte sjungit i kör under lika lång tid och det finns ingen heltäckande körtrappa. 

Körledaren blir en viktig person som kan bygga nya relationer när traditionen saknas. 

 

Om man ser på antalet som har börjat i en kyrkokör är det barnen och ungdomarna som till 

största delen har börjat i kyrkokör. Tydligast i Mellösa där 100 % av barnen och ungdomarna har 

börjat i en kyrkokör samt i Lina där samtliga barn börjat i den kyrkokör de sjunger i idag. När 

det gäller de vuxna varierar det mellan 42 – 60 %. Högst andel av de vuxna som har börjat i 

kyrkokör finner vi i Mellösa och lägst i Lina. Mellösa har en tradition som saknas i Lina.  

 

Körsångarenkäten visar att många som sjunger i kör har börjat i barn eller ungdomskör. I 

Mellösa har 55 % av kyrkokörens medlemmar börjat sjunga i en barn- eller ungdomskör. 

Motsvarnade siffror för Strängnäs är 95 %, för S:t Pauli 64 % och för Lina 50 %.                     

Det är ett starkt samband mellan att sjunga i kyrkokör som vuxen och att börjat sjunga i barn- 

eller ungdomskör. Sambandet är starkast i de yngre ålderskategorierna och det beror naturligtvis 

på  att ju yngre jag är desto större del av mitt liv har jag varit barn eller ungdom om jag är ung 

jämfört med om jag äldre. En annan orsak är att barn och ungdomskörer var relativt sällsynta 

innan 1970-talet. I ålderskategorin 40 – 49 anger 54 % av det har börjat som barn och 23 % som 

ungdom. I ålders kategorin 50 – 59 är siffran 29 % respektive 36 %. Endast 8 % av de som är 

mellan 70 – 81 har börjat sjunga i barnkör.  
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Jonas Bromander hänvisar till Iannaccone som menar att de första levnadsåren är viktigast när 

det gäller kyrklig socialisation. Att börja sjunga i unga år främjar inte bara sjungandet i kyrkokör 

utan också kontakten med kyrkan och församlingen i stort. Att tidigt i livet komma i kontakt med 

kyrkan och dess värderingar och ritualer ökar den kyrkliga komptensen eller kyrkans 

humankapital. Det är också under de åren man bygger relationer och vänskapsband till andra 

människor i den kyrkliga verksamheten. Se kapitel 4.6 sidan 18. Körledarna uttrycker även att 

det är lättast att rekrytera yngre barn.  

 

Samtidigt visar Svenska kyrkans statistik över församlingarnas körverksamhet en vikande trend 

när det gäller antalet barnkörer och antalet medlemmar i dessa. Från år 2005 till 2014 minskade 

antalet barnkörer med 16 % och antalet medlemmar med 11 %. För ungdomskörerna är 

minskning ännu högre. Antalet ungdomskörer minskade under motsvarande period med 30 % 

och antalet medlemmar med 25 %. Förutom att det är oroväckande att antalet barn- och 

ungdomskörer minskar kommer det med stor sannorlikhet även att få konsekvenser för antalet 

medlemmar i framtida kyrkokörer och för den yngre generationens kontakt med svenska kyrkan 

som organisation. 

 

Endast 13 % av de som har svarat på enkäten är pojkar eller män. Körledarna uttrycker att det är 

svårare att rekrytera pojkar och män än flickor och kvinnor. Det måste man ta på allvar när man 

planerar för återväxten.  

 

I Mellösa och Strängnäs har man en väl fungerande körtrappa. Det är också två församlingar 

med många barn och ungdomar som sjunger i kör och har gjort det under lång tid. Medianvärdet 

för antal år som körsångare är för ungdomar i Mellösa 10 år. 7 av nio ungdomar har följt 

körtrappan. I barnkörerna har 100 % följt körtrappan och där är medianvärdet 5 och 4 år.  

Motsvarnade siffor för Stängnäs går inte att jämföra rätt av. I enkäten har man redovisat antal för 

respektive kör och inte totalt antal år oavsett kör som man har redovisat i Mellösa. Ungdomarna i 

Strängnäs har i genomsnitt sjungit i 2,5 år, för Änglakören är 3 år och för Seraferna 2 år. 75 % av 

ungdomarna har följt körtrappan, för Änglakören är det 84 % och för Seraferna 92 %. Det visar 

att om församlingen satsar på att ha grupper för olika åldrar utan några åldersglapp så är det en 

rekryterande faktor. Flicka i Strängnäs: ”Jag har hela tiden vetat att jag skulle komma till den här 

kören när jag blev 13”.  

 

Den vanligaste informationskanalen är inte kyrkan eller körledaren utan familjen tätt följd av 

vänner. ”Mamma visste att kören fanns här det är vell inte så konstigt – då frågade mamma om 

jag ville börja”. Eller ”mamma såg det på datorn”. ”Min kompis sjunger i kören” I Strängnäs 

domkyrkokör samt i Lina kyrkokör har även körledaren varit en informationskanal för 32 

respektive 42 %. I Strängnäs hänvisar många att de har börjat i kören eftersom de har blivit 

tillfrågade. Det skulle kunna tyda på att de har blivit tillfrågade av körledaren i samband med att 

den har fått information om kören. I Lina där traditionen inte är lika stark som i Mellösa och 

Strängnäs blir körledaren en viktig länk då familjen saknar svensk körtradition. Övriga kanaler är 

skolan, egna erfarenheter av kören, kommunen eller övrig personal i kyrkan.  
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För att kunna finna de faktorer som påverkar rekryteringen positivt frågade jag körsångarna hur 

de hade fått information om kören och jag frågade även körledarna hur församlingen arbetar med 

information om körverksamheten. Flera av körledarna uttrycker att de själva är aktiva när det 

gäller rekrytering, särskilt när det gäller vuxenkör.  De försöker bygga relationer med andra 

musikintresserade, den gudstjänstfirande församlingen och bland konsertbesökande. 

Församlingarna informerar även via trycksaker, personliga brev och affischer.  

 

Körledarna uttrycker att de saknar stöd från sin församling när det gäller ansvar för rekrytering. 

Jag kan tänka mig att församlingarna tycker att de tar ansvar eftersom de har anställt körledare 

och informerar via församlingarnas hemsidor och annonser.  

 

Vill kyrkan nå ut med information så är det mest effektivt att gå via de som redan är med i kören 

eller vända sig till hela familjen. Kyrklig körverksamhet bygger på goda relationer.” Min kompis 

tipsade mig om kören fast nu har hon slutat”. Det är särskilt vanligt bland de yngre åldrarna att 

man relaterar till vänner.  Det finns goda körambassadörer i dessa grupper. Körmedlemmar talar 

gott om kören och rekryterar aktivt bland sina vänner. Jag är inte säker på att man i kyrkan är 

medveten om detta körambassadörskap. Det fungerar dock väl oavsett om det är känd eller ej. 

”Det var en kompis som gjorde så att jag började kören”. ”Fick information genom en 

körmedlem som jag träffade på ett kommunalt julbord”.  Eller som en körledare i 

undersökningen uttrycker det: Att körsångarna tar initiativ själva och pratar med sina kompisar. 

På frågan hur församlingen rekryterar svarar en annan av körledarna ”Barnen själva”. 

 

En annan faktor för att det överhuvudtaget skall finnas körverksamhet i församlingen är 

naturligtvis det att det måste finnas en körledare. Eller som Maria Schottenius skriver i DN ” Tro 

inte på körundret, tro på kyrkomusikerna i stället”. ”Det är de som får hundra tusen människor i 

Sverige att sjunga i kör”…(Scottenius, 2015, 6 november). Stora pensionsavgångar de närmaste 

åren i kombination med minskat antal utbildningsplatser kommer att ge en brist på 

kyrkomusiker. Det är därför obegripligt att Svenska kyrkan drar in bidragen till kyrkomusiker-

utbildning vid Ersta Sköndal högskola eller inte engagerar sig när Musikhögskolorna i 

Stockholm och Piteå inför ”nollintag” på grund av ansträngd ekonomi. Att satsa pengarna på en 

profiltermin, som få eller ens ingen vill gå, vid utbildningsinstitutet i Uppsala gör inte saken 

bättre.  

 

Jonas Bromander såg tre motiv för att börja sjunga i en kyrkokör: ett musikaliskt, ett 

trendbrytande motiv som innebär att motivet är att skapa nya vanor och ett religiöst 

motiv…(Bromander, 2002, s 177).  

 

I min undersökning ser jag att den största gruppen är den som har ett musikaliskt motiv som 

rekryteringsgrund. Att man tycker om sång och musik är den enskilt största anledningen till att 

man börja sjunga i en kör. ” Tycker om att sjunga”, ”Vill lära mig att sjunga” eller ”Jag mår bra 

av sång och musik”, ”Jag gillar att sjunga och ”På en kör sjunger man tillsammans”, ”Det var 

tråkigt att sjunga själv”.   
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I barnkörerna anger 73 % - 100 % att man har börjat p g a ett musikaliskt motiv. Motsvarande 

procent för de två ungdomskörerna är 58 % och 86 % och bland vuxna kyrkokören anger 11 % - 

50 %. I den sista gruppen är också svarsalternativen flest. Jag blir förvånad över att endast 11 % 

av medlemmarna i domkyrkokören anger att man sjunger i kör för att man tycker om att sjunga. I 

samma kör har 47 % svarat att det är på grund av körledaren man sjunger i kören. Är det så att 

traditionen bjuder att man ska ställa upp? Är man ärlig när man besvarar frågan?  Eller är det så 

att det är så självklart att man inte har angett det?  

 

Gruppen som anger att skapa nya vanor är betydligt mindre. Där finns de som börjar i kören på 

grund av att man vill prova något nytt, man är nyinflyttad, har tid att fylla eller vill bli känd.  

 

Den tredje gruppen som anger religiösa motiv finns också med. Här är skälen för 

rekryteringsgrund att kör är en kyrklig aktivitet, ” tycker om den kyrkliga repertoaren”, ”önskar 

praktisera svenska kyrkan” och viljan att förkunna med hjälp av sången. ”Mest för att ”predika” 

med toner”. 

 

Jag ser även ett fjärde motiv där relation via traditionen eller vänskap är avgörande motiv. Man 

börjar sjunga i kör för att någon i familjen eller släkten redan gör det. Tradition i familjen eller 

församlingen blir en rekryteringsgrund. Där traditionen inte är lika stark eller saknas blir 

körledaren en viktig person som själv får bygga upp relationer och skapa en struktur för körsång 

som så småningom kommer att bli tradition. En 11-årig flickas svar på frågan varför hon började 

”Ingen aning”. Flickans mamma sjöng i kör i samma församling…57 % av barnen i Mellösa och 

33 % i Hälleforsnäs anger att de har börjat i kören p g a att en kompis sjunger i kören. I 

Strängnäs har 33 % av ungdomarna börjat i kören av samma orsak. I de olika vuxenkörerna är 

det i S:t Pauli som högst andel har angett vänskap som rekryteringsgrund.  

 

Om vi historiskt ser tillbaka på körens betydelse för den världsvida kyrkan och i den Svenska 

kyrkan samt om vi tar till oss alla olika funktioner kören har i dag och vill värna den så måste 

rekryteringen fungera. Den socialiserande funktionen kommer att vara avgörande för Svenska 

kyrkan som organisation.  Svenska kyrkans körer samlar ca 100 000 körsångare som kommer att 

ha en högre kyrklig kompetens än de som bara besöker t ex en musikgudstjänst.  Alla kan delta 

och finns det körer på olika nivåer och för alla åldrar.  

 

Körsångarna utgör Svenska kyrkans största frivilliggrupp och är omistlig del av musiklivet i 

kyrkan och det offentliga Sverige.  
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7              SLUTSATSER  

 

Syftet i denna uppsats är att finna de faktorer man bör fokusera på om man vill vara 

framgångsrik när det gäller rekrytering av körsångare till Svenska kyrkan vilket jag undersökt 

utifrån följande frågeställningar. 

 

De specifika frågeställningarna är: 

 Hur arbetar församlingarna med frågan kring rekrytering av framtida körsångare? 

 Hur får man information om att församlingen bedriver körverksamet? 

 Vilka faktorer är avgörande för en körsångare om den ska börja sjunga i en kör i Svenska 

kyrkan? 

 

Församlingarna använder traditionella kanaler för information t ex hemsidor, infofoldrar och 

utskick. Det viktigaste är med stor sannolikhet att församlingen prioriterar körverksamheten 

genom att tillsätta resurser för att anställa körledare som kan bygga upp en fungerande körtrappa. 

Körledarna i undersökningen uttrycker dock att de saknar stöd från församlingarna när det gäller 

ansvar för rekrytering. Jag kan tänka mig att församlingarna anser att de tar ansvar eftersom de 

har anställt körledare samt att de informerar via hemsidor och trycksaker. Här måste 

församlingarna stötta sina körledare så att de slipper känna att de är ensamma om ansvaret. 

 

Det är ofta via familjen eller en vän som man blir rekryterad och får information. Körens 

medlemmar är goda ambassadörer för sin kör. Ett gott rykte är rekryterande och ofta är det 

körsångarna som sprider och formulerar det. Om man är medveten om detta ambassadörskap så 

kan man som körledare och församling vara med och påverka vilka värden och budskap som 

körambassadörerna ska förmedla. Det mest effektiva sättet att informera är att gå via de som 

redan är med i kören. Att vilja umgås med sina vänner på fritiden är ett gott argument för att 

börja sjunga i kör. Man börjar sjunga i kör för att någon i familjen eller släkten redan gör det.  

 

Rekryteringsgrunden är oftast musikalisk. I körsångarenkäten uttrycker man det på olika sätt: jag 

älskar, tycker om eller mår bra av musik. I vissa körgrupper har samtliga körkorister angett ett 

musikaliskt motiv. Man anger också att vänskap och relationer är viktiga. Man blir rekryterad av 

en vän eller familjemedlem.  Man börjar för att man har vänner eller familj som sjunger i kören 

eller i någon av församlingens körer. Körtraditionen är starkare på landsbyggden och staden än i 

förorten. Körledaren kan bli en länk till kyrkan om tradition saknas och på så sätt skapar 

förutsättningar för att en tradition att kunna växa fram.  
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Att organisera körverksamheten för barn och unga i en körtrappa är framgångsrikt eftersom det 

eliminerar åldersglapp i verksamheten. På så sätt kommer det alltid att finnas ett köralternativ för 

alla olika åldrar. För att körverksamheten ska kunna organiseras i en körtrappa så krävs det att 

församlingen satsar resurser i form av körledartid. Svenska kyrkans satsning på barnkörer från 

1970 har bidragit till flera sångare.  

 

Om man vill vara framgångsrik, när det gäller rekrytering, skall man satsa på relationer. 

Relationer via vänner, familjemedlemmar, lärare och anställda i kyrkan. I en av undersökningens 

körer anger hela 42 % att det började p g a körledaren. Där traditionen inte är lika stark eller 

saknas blir körledaren en viktig person som själv får bygga upp relationer och skapa en struktur 

för körsång som 

 

Församlingarna bör satsa massivt på körsång för yngre åldrar. Att börja sjunga i barn eller 

ungdomskör främjar framtida körengagemang. Det är ett starkt samband mellan att sjunga i 

kyrkokör som vuxen och att börjat sjunga i barn- eller ungdomskör. Sambandet är starkast i de 

yngre ålderskategorierna.   

 

De första levnadsåren är viktigast när det gäller kyrklig socialisation. Att börja sjunga i unga år 

främjar inte bara sjungandet i kör utan också med kyrkan som organisation. Ju tidigare man 

börjar desto större koppling. Det är också lättare att rekrytera i de yngre åldrarna. 

 

Endast 13 % av de som har svarat på enkäten är pojkar eller män. Körledarna uttrycker att det är 

svårare att rekrytera pojkar och män än flickor och kvinnor. Det måste man ta på allvar när man 

planerar för återväxten. 

 

Rekrytering är en färskvara! Om Svenska kyrkan i en framtid vill värna sina körer och stolt 

kunna vara en del av det ”Svenska körunderet” så måste man agera nu för att bryta den vikande 

trenden vad gäller antalet barn och ungdomskörer samt antalet medlemmar i dessa.  

 

Svenska kyrkans körsångare är en länk i en kedja av körsångare, som världen över, har förgyllt 

gudstjänster med sång och musik i långt mer än 1000 år. De korister vi rekryterar i dag kommer 

att vara en länk till morgondagens körsångare som förhoppningsvis kommer att fortsätta denna 

tradition i minst 1000 år till.  
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2015-05-05     Bilaga 1 

 

Hej! 

Jag heter Kerstin Ytterberg och jag skriver en uppsats om rekrytering av 

körsångare i Svenska kyrkan.  

I Svenska kyrkan finns en lång tradition av att körverksamheten är viktig. 

Svenska kyrkans körer samlar ca 100 000 körsångare varje vecka och körerna 

är en omistlig del av det svenska musiklivet. Det är viktigt att säkra återväxten 

av körsångare.  

Uppsatsen är på kandidatnivå och kommer att läggas fram vid institutionen för 

diakoni och kyrkomusik vid Ersta Sköndal högskola.  

För att undersöka faktorer kring rekrytering av körsångare så kommer jag att 

samla in enkäter. Jag kommer att fråga barn, ungdomar och vuxna som sjunger i 

några av Strängnäs stifts kyrkokörer.  

Enkätsvaren kommer att behandlas anonymt. Man behöver inte ange namn och 

vill man ange namn så räcker det med förnamn.  

 

Har Du frågor så är Du välkommen att ta kontakt med mig: 

Kerstin.ytterberg@svenskakyrkan.se 070-618 39 17 

 

Tack för din medverkan.  

 

Vänligen 

 

Kerstin Ytterberg 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Kerstin.ytterberg@svenskakyrkan.se
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Rekrytering av körsångare – underlag för kandidatuppsats   Bilaga 2 

BARN i åldrarna ca 7 – 13 år 

 

Min kör heter ________________________________________ 

 

Jag heter  ________________________________________  

Jag är _______ år gammal 

 

Jag har sjungit i kören ______ år 

 

Jag började sjunga i kören för att 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Jag fick reda på att kören fanns genom 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Tack för din hjälp!   
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Rekrytering av körsångare – underlag för kandidatuppsats   Bilaga 3 

UNGDOMAR i åldrarna ca 13 – 20 år 

 

Namn ________________________________________ 

Ålder ______  

Körens namn _____ 

Antal år i kören _____ 

Andra körer som jag har sjungit i ___________________________ 

___________________________________________________________ 

Hur gammal var du när du började sjunga i kör _____ 

 

Varför började du sjunga i den här kören? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Hur fick du information om kören? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Tack för din hjälp!  
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VUXENKÖR 

Namn ________________________________________ 

Ålder ______  

Körens namn _____ 

Antal år i kören _____ 

Andra körer som jag har sjungit i ___________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Om du har sjungit i flera körer. Vilken var din första kör            och 

hur gammal var Du då du började sjunga i den? 

___________________________________________________________ 

 

Varför började du sjunga i den här kören? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

  

Hur fick du information om kören? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Tack för din hjälp!   

 

 

 

 



51 
 

Rekrytering av körsångare – underlag för kandidatuppsats   Bilaga 5 

KÖRLEDARE 

 

Namn ________________________________________ 

Ålder ______  

Antal år i yrket _____ 

Antal körer som ingår i körverksamheten _____ 

Körernas namn samt åldersfördelning i dessa 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Hur tänker församlingen kring rekrytering av körsångare? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Hur informerar församlingen om körverksamheten? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

Hur ser återväxten ut i dina körer? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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Vilka faktorer tror Du påverkare rekryteringen positivt? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Vad upplever du som lätt när det gäller rekrytering? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Vad upplever du som svårt när det gäller rekrytering? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Vilket stöd skulle Du behöva för att säkra återväxten i dina körer? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

Tack för din hjälp!  

 

 

 

 

 

 

 

 


