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Syftet med den här studien är att utforska hur körsång kan fungera som ett redskap för att integrera 

och etablera asylsökande personer i det svenska samhället. Jag vill också ta reda på vilka konstnärliga 

samt sociala möjligheter och utmaningar ett sådant arbete kan innebära. Jag arbetar som 

kyrkomusiker inom Svenska kyrkan och har därför valt att bjuda in asylsökande till en av kyrkans 

körer. Jag har strävat efter en ömsesidig integration, där både de etablerade svenskarna och de 

nyanlända asylsökande kan lära av varandra och bidra till nya erfarenheter och synsätt. Förutom att 

själv beskriva hur processen har gått till med hjälp av ett löpande protokoll har jag även intervjuat 

fem personer som är kopplade till kören och försökt återge deras bild av hur arbetet fungerat. 

Studien visar bl.a. att kören kan vara en gemenskapsfrämjande plattform där alla får delta på lika 

villkor och att det finns goda chanser att utöva och praktisera det svenska språket. Studien visar 

också att det finns både konstnärliga möjligheter och utmaningar i att arbeta med körsång som 

integration. Studien har frambringat en del frågor som jag anser vara av värde att utforska vidare, 

t.ex. ”Hur kan svensk och arabisk musiktradition mötas?” och ”Hur kan musiken fungera i 

religionsdialog?” 
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Krig, konflikter och oroligheter i världen har i alla tider föranlett människor att fly sina hem och 

sammanhang för att söka en tryggare framtid på andra platser. I vissa tider har Sverige varit ett 

utvandringsland, särskilt under slutet av 1800-talet då en stor del av befolkningen utvandrade till 

Amerika (Migrationsverket, 2016). Efter andra världskriget har Sverige snarare varit ett 

invandringsland som tagit emot människor på flykt från krigsdrabbade länder. De senaste åren har 

tillströmningen av flyktingar till Sverige ökat med anledning av oroligheter i bl.a. Syrien, Irak och 

Afghanistan. År 2015 sökte drygt 160 000 människor asyl1 i Sverige, vilket var en fördubbling från 

året innan. När de flyende personerna väl har kommit till Sverige och sökt asyl inleds en ofta 

utdragen process om uppehållstillstånd. En del flyttar hem till släktingar eller bekanta som redan 

bor i Sverige, men de allra flesta bor på asylboenden under den tiden de väntar på besked om 

uppehållstillstånd. Väntetiden tar i dagsläget ofta längre än ett år och innan beskedet om 

uppehållstillstånd kan de asylsökande inte börja på SFI – Svenska för invandrare (ibid). Det innebär 

att möjligheterna att lära sig språket är tämligen begränsade under den första tiden i Sverige och att 

etableringsfasen i samhället ofta kan bli trögstartad. Det finns ändå många exempel på insatser och 

initiativ vad gäller civilsamhället; det startas språkcaféer, utbildningar, studiecirklar och många 

andra kontaktytor för de asylsökande – allt för att göra väntetiden kortare och för att underlätta 

mottagandet och etableringen i det svenska samhället.  

  Jag har funderat en hel del över hur jag själv skulle kunna bidra till att nyanlända asylsökande 

får ett bättre mottagande och snabbare etableras i samhället. Eftersom jag arbetar som kyrkomusiker 

i Svenska kyrkan och använder mig av musiken som redskap för att möta människor i olika 

situationer så kändes det naturligt att det skulle ske i form av musik. Den kyrka där jag arbetar 

ligger i närheten av ett asylboende och jag bestämde mig för att försöka bjuda in människor därifrån 

till en av körerna i kyrkan. Kanske skulle några personer vilja prova på att sjunga i kören och i bästa 

fall få tillfälle att lära sig svenska, knyta kontakter i det svenska samhället och få någonting att göra 

under väntetiden? Jag dristade mig alltså till att tro att körsång skulle kunna vara ett redskap för att 

asylsökande personer bättre skulle kunna etableras i det svenska samhället och bestämde mig för att 

ta reda på om det kunde fungera. Det är den processen som jag i det följande vill beskriva och 

analysera.  

                                                             
1 Att söka asyl innebär att söka skydd i ett annat land. Asylsökande är en person som sökt skydd i landet och ännu 
inte fått besked om uppehållstillstånd (Migrationsverket, 2016). 
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Jag vill i den här undersökningen dokumentera och analysera den process där jag har för avsikt att 

bjuda in nyanlända asylsökande personer till en av Svenska kyrkans körer. Jag tror att de 

asylsökande individerna bättre och snabbare skulle kunna etablera sig i det svenska samhället genom 

att gå med i en kör och dessutom få någonting ytterligare att göra under tiden de väntar på besked 

om uppehållstillstånd. Jag vill i och med denna studie ta reda på om det fungerar i praktiken. Jag 

vill också ta reda på vad det kan finnas för möjligheter och utmaningar i ett sådant arbete, både 

sociala och konstnärliga, för den asylsökande och för kören som kollektiv. 

Mina frågeställningar är alltså följande: 

• Hur kan körsång fungera som redskap för att integrera nyanlända asylsökande personer 

i det svenska samhället? 

• Vad finns det för konstnärliga och sociala utmaningar respektive möjligheter i en sådan 

process, för den asylsökande personen och för kören som kollektiv? 

 

Den kyrka där jag arbetar som kyrkomusiker ligger på en liten ort utanför en mellanstor svensk 

stad. På orten bor det omkring 6 000 invånare varav ca 93 procent är födda i Sverige eller ett annat 

nordiskt land (SCB, 2015). Tillsammans med min kollega leder jag en gospelkör i kyrkan. Kören 

består av 45 kvinnor2 i åldrarna 30-75 år. Många av körsångarna bor på orten, medan en del reser 

från närliggande områden. Kören sjunger mestadels trestämmig gospelmusik, medverkar på 

gudstjänster och konserter och samarbetar ofta med musiker och solister.  

  Under sommaren 2014 öppnades ett nytt asylboende i närheten av kyrkan och församlingen 

tog tidigt kontakt med personer på boendet. Många av de asylsökande personerna började delta i 

gudstjänster och verksamheter i kyrkan. När jag började fundera på om vi kunde bjuda in 

asylsökande till kören för att bättre ge människor en chans att lära sig svenska och komma in i 

samhället ställdes jag dock inför en del frågor. Hur skulle vi rekrytera sångare bland de nyanlända? 

Skulle vem som helst få börja, eller skulle vi ha en audition? Och i så fall, skulle det inte vara hårt 

att avvisa någon som kanske går igenom den tyngsta perioden i sitt liv? Å andra sidan ville jag inte 

                                                             
2 Kören är öppen för både kvinnor och män. 
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skapa en situation där någon kände att den fick vara med bara för att vi ”tyckte synd” om dem, 

utan för att de verkligen ville sjunga. Jag ville heller inte att det hela skulle bli ett så kallat 

«integrationsprojekt» där «dom» skulle bli som «vi» och begränsas till att vara representanter för en 

«kultur». Jag ville sträva efter en ömsesidighet där de nyanlända asylsökande skulle få bidra med 

sina personligheter och erfarenheter på samma villkor som de redan etablerade körsångarna. I det 

följande vill jag ge en bakgrund till begreppen ”integration” och ”kultur” samt hur jag har valt att 

förhålla mig till dessa i den här studien. 

 

Ofta benämns den typen av arbete som ska dokumenteras i den här uppsatsen som 

«integrationsprojekt». Men vad menar vi när vi säger att vi sysslar med ”integration” och vad vill vi 

åstadkomma? När riksdagen beslutade om en ny invandrarpolitik år 1975 tog den tydligt avstånd 

från den assimileringspolitik som förts under 60-talet och som innebar att nyanlända uppmuntrades 

att värna sitt modersmål men att staten i övrigt inte skulle bidra till att stärka enskilda gruppers 

kulturella identitet; invandrare skulle anamma det «svenska» och lägga undan den egna kulturen 

(Prop. 1997/98:16, s.16). Riksdagens beslut år 1975 innebar ett större stöd till invandrade grupper 

att bevara sitt kulturarv, men också att frågor gällande invandrare i övrigt skulle falla in under 

respektive myndighet för det aktuella ärendet. År 1997 lade regeringen fram sin proposition Sverige, 

framtiden och mångfalden – från invandrarpolitik till integrationspolitik (Prop. 1997/98:16) som till 

stora delar lade grunden till den integrationspolitik som bedrevs de följande åren. I propositionen 

framhålls vikten av att integration inte ska innebära en:  «ensidig anpassning till majoritets-

samhället» (Prop. 1997/98:16, s. 22). Regeringen ville göra upp med den gamla politiken som 

ansågs bidra till föreställningen om «invandrarna» som en homogen grupp som avvek från 

«svenskarna», invandrarpolitik skulle bli integrationspolitik (Prop. 1997/98:16, s. 20).  

  I propositionen föreslog regeringen att bilda ett statligt verk med syfte att ta ett grepp om 

den långsiktiga integrationspolitiken och särskilja dessa frågor från Invandrarverket (nuvarande 

Migrationsverket). Det ansågs nödvändigt att skilja frågor om integration och migration åt för att 

bättre kunna tillgodose behoven på dessa olika områden (Prop. 1997/98:16, s. 119). I 

propositionen talas det om integration på samhällsnivå och individuell nivå, där det i det senare 

fallet benämns som ett «livsprojekt» som bör styras av personen själv och dess vilja till integration 

(Prop. 1997/98:16, s. 22). Det är något som Masoud Kamali i sin utredning Den segregerande 
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integrationen anser vara problematiskt: «’de’ kommer att befinna sig i en ständig och långdragen 

process av strävan efter integration» (SOU 2006:73, s. 349). I samma utredning hävdar Kamali att 

regeringen i och med denna politik ville skapa ett samhälle som möjliggjorde «de andras» 

integration i det svenska samhället (SOU 2006:73, s. 341). Enligt Kamali antas det att «svenskarna» 

redan är integrerade och därför har till uppgift att integrera «invandrarna»: «Ett sådant 

integrationstänkande motverkar sitt syfte och förstärker paradoxalt nog ett vi-och-dem-tänkande» 

(SOU 2006:73, s. 341). Å andra sidan framhåller regeringen i propositionen år 1997 att: 

Integrationsprocesserna är ömsesidiga i den bemärkelsen att alla är delaktiga och medansvariga i dem 

och alla måste bidra […] I ett samhälle med etnisk och kulturell mångfald bör människor komplettera 

varandra och ömsesidigt bidra med sin kompetens och livserfarenhet för att den potential som finns 

i mångfalden skall frigöras och komma till användning (Prop. 1997/98:16, s. 23).  

Alberto Diaz kallar detta för den viktigaste aspekten av svensk integrationspolitik; föreställningen 

om en ömsesidig process som berör både den invandrade och mottagarsamhället 

(Integrationsverkets rapportserie 2004:03, s. 31). I regeringens proposition år 1997 fastställs de 

övergripande målen för integrationspolitiken; lika rättigheter och möjligheter för alla oavsett 

bakgrund, att samhällets mångfald ska stå som grund för samhällsgemenskapen och att ömsesidig 

respekt och tolerans ska känneteckna samhällsutvecklingen (Prop. 1997/98:16, s. 1). I Utredningen 

om makt, integration och strukturell diskriminering som överlämnades till regeringen år 2006 

hävdas att den dåvarande integrationspolitiken inte längre fungerade utan i själva verket skapade 

motsatt effekt – ökad segregering. Det menas i propositionen att integrationspolitiken gått från att 

vara en generell politik som byggde på omfördelande av resurser till att bli en politik för  «de andra» 

(SOU:2006:79, s. 257). I samma utredning föreslås att skrota den dåvarande integrationspolitiken 

och lägga ned Integrationsverket för att istället fokusera på det som kallas «de nyanländas 

etablering» (SOU:2006:79, s. 256). År 2006 tillträdde en ny regering och i regeringsförklaringen 

proklamerades: «Svensk integrationspolitik har misslyckats […] Utöver den första tiden i Sverige 

behövs det ingen särpolitik för invandrare utan en politik som frigör människors inneboende kraft 

och bryter det utanförskap som fått fotfäste i Sverige» (Regeringsförklaringen 6 oktober 2006). 

Regeringen verkställer så en avveckling av Integrationsverket år 2007 (Prop. 2006/07:1, s. 212) och 

formulerar i skrivelsen Egenmakt mot utanförskap – regeringens strategi för integration sitt mål för 

integrationspolitiken: «lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och 

kulturell bakgrund» (Skr. 2008/09:24, s. 33), vilket är samstämmigt med det första målet i 

propositionen 1997/98:16. I samma skrivelse slås också fast att en av inriktningarna i 
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integrationspolitiken ska vara att sträva efter: «en gemensam värdegrund i ett samhälle som präglas 

av en tilltagande mångfald» (Skr. 2008/09:24, s. 34). I budgetpropositionen år 2009 hävdar 

regeringen att: «arbete, utbildning och språkkunskaper utgör de viktigaste vägarna till en 

framgångsrik etablering i Sverige» (Prop. 2008/09:1, s. 45). Liksom i Kamalis utredning från år 

2006 talar regeringen nu om en etablering av nyanlända, vilket också återspeglas i den lag som 

träder i kraft år 2010 där det talas om att underlätta och påskynda en etablering i arbets- och 

samhällslivet för nyanlända invandrare (Lag [2010:197] om etableringsinsatser för vissa nyanlända 

invandrare). Vid Socialdemokraternas 37:e partikongress år 2013 slår partistyrelsen fast: «Den 

nuvarande integrationspolitiken har nått vägs ände […] Idén att bedriva en integrationspolitik som 

är skild från jobbpolitik och välfärdspolitik är föråldrad […] Alla steg i mottagandet ska syfta till 

att hitta jobb». Det övergripande målet för den samarbetsregering bestående av S och MP som 

tillträdde år 2014 när det gäller integrationspolitik är fortsatt: «lika rättigheter, skyldigheter och 

möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund» och det hävdas att: «arbete är den främsta 

nyckeln till etablering i Sverige» (Prop. 2015/16:1, s. 14). Både föregående och sittande regering 

talar alltså om en etablering av nyanlända och att sysselsättning är den främsta nyckeln för att det 

ska lyckas. Den nuvarande regeringen talar också om vikten av civilsamhällets engagemang för en 

lyckad etablering:  

I kommunerna och det civila samhället finns många goda idéer och en stark vilja att engagera sig och 

bidra positivt till nyanlända invandrares etablering. Genom ömsesidiga möten ges nyanlända chans 

att tala svenska och lära sig mer om det svenska samhället. Dessutom kan nya kontakter skapas som 

bidrar till utökade nätverk både för de nyanlända och för de som bott i Sverige en längre tid eller är 

födda här (Prop. 2015/16:1, s. 34). 

I propositionen riktas insatserna till nyanlända invandrare, alltså de som nyligen invandrat. Det 

talas om möjligheterna i civilsamhällets arena; genom ömsesidiga möten kan kontakter knytas, 

vilket leder till utökade nätverk för både nyanlända, de som bott här en längre tid och de som är 

födda i landet. 

När människor från olika grupper och länder interagerar med varandra talas det ibland om möten 

mellan olika kulturer. Andra gånger används begreppet kultur för att definiera konstnärliga och 

estetiska uttrycksformer. Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur 
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(UNESCO) definierar begreppet kultur som en grupp eller ett samhälles materiella, intellektuella, 

andliga och emotionella särdrag som tar sig uttryck i livsstil, värderingar, trosuppfattningar, 

traditioner och kulturella uttryck såsom konst, musik, litteratur o.s.v. (Universal Declaration on 

Cultural Diversity, 2001, s. 4). Yvonne Rock menar i den statliga utredningen Mångfald är 

framtiden att vi möts av två begrepp när det gäller kulturell mångfald; det antropologiska och det 

estetiska. Det antropologiska begreppet åsyftar de normer, traditioner, seder och värderingar som 

håller samman en grupp människor eller ett samhälle medan det estetiska begreppet avser 

konstnärliga uttryck såsom film, konst, musik o.s.v. (SOU 2007:50, s. 56). Det antropologiska 

kulturbegreppet definierades redan 1871 av den brittiske kulturhistorikern Edward Tylor:  

[Kultur är] den komplicerade helhet som innehåller erfarenheter, tro, moralbegrepp, rätts-

föreställningar, seder och alla övriga färdigheter och vanor en människa har förvärvat som samhälls-

medlem (Tylor, 1871, övers. NE, 2016). 

Ulrik Volgsten (Varkøy & Söderman, 2014) nämner ytterligare ett kulturbegrepp; det filosofiska 

(eller individuella), som han menar ligger nära det som i det antika Grekland kallades ”paideia”, 

d.v.s. varje fri medborgares skolning eller bildning. Kultur betyder odling och den individuella 

kulturen handlar om vår personliga bildning och identitet (Varkøy & Söderman, 2014, s. 58-59). 

Det går alltså att urskilja åtminstone tre olika kulturbegrepp; det filosofiska, det antropologiska och 

det estetiska. Volgsten menar att dessa är nära förbundna med varandra och kan ses som delaspekter 

av samma begrepp (Varkøy & Söderman, 2014, s. 57). Kan vi då hävda, när personer med olika 

etnicitet möts i en grupp, att det är fråga om ett möte mellan olika kulturer? I Styrelsen för 

internationellt utvecklingsarbetes (Sida) Policy för kultur och medier står att läsa:  

Individer och grupper kan bära flera olika kulturella identiteter. En kultur är under ständig 

förvandling och interagerar och överlappar med andra kulturer, oberoende av nationella eller andra 

artificiella gränser. Människor påverkar kulturer och blir samtidigt själva påverkade av dem (Sida, 

2006, s. 4).  

Enligt en sådan definition går det inte att dra en helt skarp gräns mellan olika kulturer; de 

överlappar varandra oberoende av nationella gränser. Sida hävdar här också att en individ kan vara 

bärare av flera kulturella identiteter. Att definiera en människa såsom att den skulle tillhöra en 

avgränsbar kultur och vara en representant för denna menar Pripp, Plisch och Printz Werner 

(Mångkulturellt centrum, 2004, s. 31) är uttryck för en antropologisk kultursyn som riskerar att 

homogenisera och betona skillnader mellan kulturer. Även Volgsten menar att det antropologiska 
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kulturbegreppet ofta används för att skilja olika grupper åt och hänvisar till Voltaires idéer om att 

naturen är det som förenar alla människor och kulturen är det som skiljer oss åt (Varkøy & 

Söderman, 2014, s. 58-59).  Musikern Ale Möller arbetade under kulturhuvudstadsåret 1998 med 

ett musikprojekt där 14 musiker med rötter från olika delar av världen möttes:  

Det finns en fara med att mångkultur likställs med etnicitet […] Det finns en förväntan att 

invandrarmusiker, från länder som svenskar tycker är exotiska, ska vara representanter. Det blir en 

välviljans förtryck där musiken förlorar sitt konstnärliga egenvärde […] men i vårt sätt att arbeta är 

musikerna inte representanter och det viktiga är inte varifrån de kommer, utan att de har olika 

erfarenheter (SOU 2007:50, s. 414). 

Möller menar att det finns en fara i att likställa mångkultur med etnicitet där enskilda personer 

återigen förväntas representera en hel grupp. Begreppet mångkultur har fått utstå en hel del kritik 

just för att det sägs fokusera allt för mycket på att skilja kulturer åt (SOU 2007:50, s. 59). 

Mångkultur förutsätter enligt musiketnologerna Dan Lundberg, Krister Malm och Owe Ronström 

(2000) att det går att tala om enheter som är så pass lika att de går att jämföra men så pass olika att 

de är åtskiljbara. Författarna ser, precis som Möller, en fara i att likställa mångkultur och etnicitet: 

En besvärande konsekvens av att såväl mångkultur som kulturell mångfald i praktiken så ofta knyts 

till etniska grupper är att skillnader mellan svenskar och icke-svenskar överbetonas […] etniska 

grupper homogeniseras och också  «svenskar» behandlas som en enhetlig kategori, antingen i motsats 

till etniska grupper, som i den vanliga frasen «svenskar och invandrare», eller som en etnisk grupp 

bland de andra (Lundberg, Malm & Ronström, 2000, s. 31). 

I den statliga utredningen Mångfald är framtiden lyfts begreppet interkultur fram som ett alternativ 

till mångkulturbegreppet: 

Begreppen interkultur och interkulturell har under senare år förts fram som alternativa synsätt till 

begreppet mångkultur. Med interkultur och interkulturell avses möten mellan individer med olika 

kulturell bakgrund, snarare än mellan olika kulturer. Begreppet tar därmed intryck av den kritik som 

framförts mot begreppet mångkultur på så sätt att den tydligt pekar på problemet med att se kulturer 

som avgränsbara från varandra (SOU 2007:50, s. 60). 

Enligt utredningen tar definitionen interkultur inte sin utgångspunkt i synsättet att kulturerna är 

avgränsbara från varandra. När människor möts är det inte som representanter för olika kulturer 

utan som individer med olika kulturell bakgrund. 
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Mot bakgrund av det som nu har sagts om begreppen integration och kultur vill jag nu definiera 

hur jag kommer att förhålla mig till dessa och därmed vilken ansatsen är för studien. Jag väljer att 

använda begreppet integration och då i bemärkelsen interaktion, det som i propositionen från år 

1997 beskrivs som en ömsesidig process där alla är delaktiga och får bidra med sina erfarenheter. 

När det gäller vilka som ska integreras och till vad finns det i studien en avgränsning då det är just  

«nyanlända» invandrare som avses, d.v.s. nyanlända asylsökande, som aktivt rekryteras till kören. 

Målet för integrationen skulle då vara att nyanlända asylsökande snabbare lär sig svenska, etableras 

i det svenska samhället och ges möjlighet att bidra med sina personligheter, kompetens och 

erfarenheter. Ytterligare ett mål är att de etablerade sångarna i kören får möjlighet att lära sig ny 

musik och nya uttryckssätt och att mötet mellan nyanlända invandrare och etablerade svenskar 

förhoppningsvis kan skapa större förståelse och respekt mellan människor.   

  Begreppet kultur ska i den här studien förstås ur det estetiska perspektivet och när det talas 

om kulturmöten och kulturella uttryck är det alltså inte fråga om ett antropologiskt perspektiv med 

avgränsade etniska kulturer utan snarare fråga om konstnärliga uttryck. 

Musikvetaren Lars Lilliestam (2009) pekar på att kollektivt musikutövande har en social aspekt – 

ofta är det i bandet, orkestern eller kören som vännerna finns. Gemenskapen stärks av att ha en och 

samma strävan, att umgås och fika tillsammans, göra konserter, resor och dela starka upplevelser 

med varandra. Lilliestam menar också att musicerandet kan ge en känsla av sammanhang och ruta 

in i livet – övningar varje vecka, en chans att komma hemifrån en stund, möjlighet att få vara en 

del av ensemblens egen historia. (Lillestam, 2009, s. 79). Dirigenten Patrik Andersson menar att 

det sker en socialiseringsprocess när en ny medlem börjar i en grupp, vilket innebär att medlemmen 

utsätts för påtryckning av gruppens normer och värderingar, vilket fortgår till dess att medlemmen 

anammat dessa. Andersson ser socialiseringen som en ömsesidig inlärningsprocess där både gruppen 

och den nya medlemmen påverkar varandra (Andersson, 2015, s. 46-47).   

  När körsångare, förutom att framhålla körsångens sociala betydelse, hävdar att körsjungandet 

ökar välbefinnandet och att det är fullt möjligt att komma trött och sliten till en körövning för att 

vara fylld med energi på vägen hem, finns det då belägg för sådana uttalanden? Lilliestam (2009) 

menar att flera processer sätts igång i kroppen både när vi lyssnar till och utövar musik; adrenalin 
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utsöndras, hjärtfrekvensen höjs, endorfin aktiveras o.s.v. Kroppen påverkas alltså av musik och 

Lilliestam lyfter fram en studie från Karolinska institutet som visar på ett ökat välbefinnande hos 

körsångare i samband med sånglig aktivitet. Det verkar dock, menar Lilliestam, som att den sociala 

gemenskapen och kreativiteten till stor del påverkar dessa effekter (Lilliestam, 2009, s. 130-131). 

Lundberg, Malm och Ronström (2000) hävdar att kollektivt musikutövande inte förutsätter en 

homogen grupp:  «Genom att gemensamt utöva musik kan en grupp människor erfara starka 

känslor av samhörighet, utan att någonsin behöva upptäcka om de faktiskt har något gemensamt 

utöver dessa känslor». Samma författare menar också att musiken kan vara till hjälp för oss när vi 

studerar ett samhälle, i nutid eller historiskt sett – musiken kan bli vårt  «nyckelhål» för att få syn 

på vad som annars förblir dolt (Lundberg et al., s. 16-17).   

 

Jag har valt att dokumentera och analysera en process där jag själv i allra högsta grad är delaktig. 

Det är inte okomplicerat att förhålla sig objektiv och klarsynt till sin egen praktik och givetvis gäller 

det även i denna studie. Jag vill ta reda på hur deltagarna i kören, både etablerade och nyanlända 

har upplevt processen och vad de har för bild av hur vi har arbetat hittills och hur vi kan arbeta i 

framtiden. Studien är således kvalitativ och utgår från att människor upplever verkligheten olika 

(Hedin, 1996, s. 3). Undersökningsresultatet har jag delat i två avsnitt. I det första avsnittet beskrivs 

hur jag går tillväga med hela processen, praktiskt och konstnärligt. Jag har valt att göra det i form 

av ett löpande protokoll, vilket innebär att jag har skrivit ned mina tankar och iakttagelser under 

en avgränsad period. Att föra löpande protokoll är vanligt vid observation, men så som jag använt 

mig av metoden är det snarare att betrakta som en dagbok – så att läsaren ska få en bild av hur 

processen har sett ut (Hedin, 1996, s. 4).    

 

För att vidga perspektivet i studien och göra fler röster hörda har jag valt att göra fem intervjuer 

som presenteras i det andra avsnittet av resultatet. I intervjuerna har fyra körsångare och min kollega 

som är körledare fått ge sin syn på hur de har upplevt processen. Det rör sig om kvalitativa 

halvstrukturerade intervjuer, d.v.s. samma grundfrågor har ställts till alla informanter, intervjuerna 

är ungefär lika långa och frågorna har varit öppet ställda (Gillham, 2008, s. 104).   

 Gillham talar om vikten av förberedelsestadiet av intervjun för att få så bra och analyserbara svar 
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som möjligt (Gillham 2008, s. 104). Jag tog kontakt med de tilltänkta informanterna, vilka alla 

direkt ville medverka i studien, och bokade tid och plats för intervjuerna. Jag formulerade först ett 

stort antal frågor som jag ansåg relevanta för undersökningen för att sedan skala ned till ett fåtal 

större och mer öppna frågor. Jag spelade in mig själv när jag gjorde en fiktiv intervju, för att få syn 

på om något behövde justeras. Jag använde sedan tre för undersökningen oberoende personer som 

bollplank och lät dem besvara frågorna och komma med förslag på förändringar. Intervjuerna ägde 

rum efter den avgränsade periodens slut, mellan den 12 november – 1 december 2015. Intervjuerna 

är mellan 45-60 min långa.   

  Gillham (2008) delar in intervjuprocessen i fem steg. Det som jag beskriver ovan kallar 

Gillham för förberedelsefasen, nästa steg är den inledande kontakten. Jag inledde intervjuerna med 

en «mjukstart» där jag ställde frågor om informantens intresse för musik, hur länge informanten 

sjungit i kören o.s.v. Det tredje steget kallar Gillham för orienteringsfasen och syftar till att leda 

informanten i den riktning som jag vill att intervjun ska ha. Ganska snart kom vi i alla fem 

intervjuerna fram till vad Gillham kallar den substantiella fasen, vilken syftar till att leda in i 

intervjuns centrala frågeställning. Det femte och sista steget kallar Gillham för avslutningsfasen. 

Här fick informanterna tillfälle att ta upp frågeställningar som de saknat och knyta ihop säcken 

(Gillham, 2008, s. 111).  

 

Jag har valt att intervjua fem personer som är knutna till kören. För att få en så stor bredd i svaren 

som möjligt valde jag att intervjua två av de nyanlända sångarna och två av de körsångare som 

sjungit längre i kören. Eftersom jag leder kören ihop med en kollega valde jag att intervjua även 

honom för att få ytterligare ett perspektiv på processen. De två körsångare som redan är med i kören 

har valts utifrån aspekten att de har olika lång erfarenhet av körsång, olika ålder och bakgrund. De 

två nyanlända har jag valt utifrån att de har olika kön, olika stor musikalisk erfarenhet, olika 

utbildning och bakgrund. De grundläggande frågorna har varit samma till alla informanter även 

om jag givetvis har anpassat vissa frågor beroende på informanternas roll i kören. Jag väljer att i 

studien kalla informanterna för Anna, Beactrice, Carolina, David och Emanuel. 

Anna är i 60-årsåldern, född i Sverige och arbetar inom vården. Hon är en van sångare, har sjungit 

i kör större delen av livet och är uppväxt i en musikutövande familj. Hon har sjungit i den här 

kören i 3,5 år. 
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Beatrice är i 40-årsåldern och är född i Sverige. Hon arbetar inom vården. Beatrice har sjungit i 

kören i fyra år. Innan det sjöng hon i en annan kör ett par år, men i övrigt har hon inte sjungit i 

kör.  

Carolina är i övre tjugoårsåldern och är född i Syrien. Hon hade vid tiden för intervjun bott i 

Sverige i drygt ett år och kom hit från Förenade Arabemiraten. Hon är uppvuxen i en musikalisk 

familj och har sjungit en kort tid i barnkör i Syrien, men hon har i övrigt ingen körerfarenhet. Hon 

är utbildad inom media och studerar på SFI eftersom hon nyligen har fått uppehållstillstånd. 

David är i tjugoårsåldern och är född i Syrien. Han hade vid tiden för intervjun bott i Sverige i ca 

8 månader och kom hit från Syrien. Han har ingen körerfarenhet. David är utbildad inom vården 

och väntar på att få uppehållstillstånd. 

Emanuel är i fyrtioårsåldern och född i Mellanöstern. Han är en av två ledare för kören. Emanuel 

är utbildad kyrkomusiker i Sverige och har arbetat i församlingen i ca tolv år. Han har varit ledare 

för kören i tre år.  

 

Tre av intervjuerna ägde rum i kyrkan där jag arbetar, en på en restaurang i stan och en hemma hos 

den aktuelle informanten. Jag spelade in intervjuerna med ljudupptagning för att inte behöva ägna 

mig åt att föra anteckningar under tiden. Vid varje intervju informerade jag om de forskningsetiska 

principer som Vetenskapsrådet (2002) ställt upp för den här typen av kvalitativa intervjuer och som 

berör informanternas anonymitet, deras rätt att avbryta intervjun och att inte längre delta i studien. 

Jag erbjöd alla informanter att läsa igenom intervjuerna när jag transkriberat dessa. Två av 

intervjuerna skedde på engelska men jag har efter transkriberingen översatt dem till svenska. När 

jag citerar dessa informanter gör jag det på svenska.  

 

Jag transkriberade intervjuerna, skrev ut dem och sökte efter teman och kategorier för att försöka 

blottlägga mönster i informanternas svar (Gillham, 2008, s. 189-192). Genom att läsa igenom 

transkriptionerna flera gånger och söka efter det som Gillham kallar för de substantiella delarna, 

d.v.s. frågeställningens kärna har jag kunnat kategorisera informanternas svar (ibid). Jag har försökt 
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att komma åt informanternas livsvärld för att sträva efter att förstå och tolka deras svar för att kunna 

jämföra dem med varandra och med tidigare forskning. Det är alltså fråga om en hermeneutisk 

tolkning (Thurén, 2007, s. 95).   

Jag kan i efterhand se att jag borde varit tydligare i mina frågor till informanterna vad gäller 

definitionen av kultur. En fråga som var specifik för de nyanlända informanterna lydde:  «Upplever 

du att dina kulturuttryck och svenska kulturuttryck har kunnat mötas i kören?». Här kan jag se att 

formuleringen  «svenska kulturuttryck» är olycklig, åtminstone när jag som i detta fall åsyftar det 

estetiska perspektivet på kulturbegreppet.    

  En alternativ metod hade kunnat bestå i att dela ut en enkät till hela kören där de fick svara 

på frågor om hur de upplevt processen, då hade jag möjligtvis fått en större helhetsbild. Att jag 

väljer att göra intervjuer beror dels på att jag inte vill göra de nyanländas inträde i kören till föremål 

för allmänt tyckande och dels på att jag vill få tid för personliga och mera uttömmande svar där det 

ges tillfälle till djupgående frågor och möjlighet till förtydliganden. 
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Jag kommer nu att redovisa det löpande protokoll jag fört under den avgränsade perioden 15 

augusti 2015 – 18 oktober 2015. Detta för att beskriva hur processen har sett ut, både praktiskt 

och konstnärligt. Givetvis finns det fler detaljer att återge både före och efter den avgränsade 

perioden, det rör sig om en långsiktig process som än så länge är i ett startskede. Utdraget återspeglar 

därmed «igångsättningsfasen». 

15 augusti 2015. Tar kontakt med en av de boende på asylboendet som ligger i närheten av kyrkan. 

Vi känner varandra sedan en tid och han är duktig på engelska. Han lovar att försöka sprida bland 

de boende att jag söker sångare till kören och ska hålla ögonen öppna för eventuella intressenter. 

Jag bestämmer mig för att inte göra någon audition eller speciell uttagning, utan att låta de som är 

intresserade komma och prova på kören.  

21 augusti 2015. Deltar i ett symposium på festivalen  «Musik & Medmänsklighet» i Stockholm. 

Ingrid Hammarlund, lektor i musikterapi och Ola Johansson, musiker och psykoterapeut talar om 

sina erfarenheter av att arbeta med flyktingar ur ett musikaliskt perspektiv. Jag rådfrågar dem om 

hur jag borde göra för att bjuda in asylsökande till kören och båda är överens om att det bästa är 

att knyta personliga kontakter, att helt enkelt åka till asylboendet och sjunga med en och en för att 

kanske gå vidare med dem som är intresserade. På eftermiddagen samma dag åker jag ut till 

asylboendet. Jag har varit där många gånger tidigare, men inte för att värva körsångare. Jag blir 

bjuden på middag av en syrisk familj och frågar de som närvarar vid bordet om någon är intresserad 

av att sjunga i kör. Det verkar vara ganska främmande för just dessa personer att sjunga i kör som 

en veckobaserad aktivitet. Jag får förklarat för mig att i deras sammanhang är det vanligare att träffas 

spontant för att umgås och göra saker tillsammans, inte som det kan vara här i Sverige i organiserad 

form flera kvällar i veckan. En kille verkar i alla fall nappa och bestämmer sig för att följa med till 

kören och prova. Han är i 20-årsåldern och säger att han tänker komma nästa övning. 

7 september 2015. Den här kvällen är första övningen då jag bjudit in nyanlända att sjunga i kören. 

Det dyker upp tre personer – killen från asylboendet, en ung kille i gymnasieåldern som bor i stan 

och en tjej i övre 20-årsåldern som också bor på asylboendet och som jag träffat tidigare i kyrkan. 

Efter övningen pratar vi om hur de har upplevt kvällen. Någon tyckte att det var väldigt svårt med 

både text och melodi, men alla verkar ha fått mersmak. Det verkar som att körsångarna tar väl hand 

om de nya och ser till att de förstår vad vi gör och vad sångerna betyder. Jag har letat reda på en 
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arabisk melodi och frågar om de känner igen den. Alla tre nynnar med och jag får också tillfälle att 

lyssna på deras röster. Det verkar som att en av killarna har svårt att hitta tonerna och vi bestämmer 

oss för att ses och sjunga på tu man hand för att öva upp sången. 

14 september 2015. Till den här körövningen har jag frågat den nya tjejen om hon kan tänka sig att 

sjunga den arabiska melodin som vi provade veckan före. Hon har letat reda på texten och jag lär 

ut melodin som går i ¾-takt till kören på  «oh». Till detta sjunger hon den arabiska texten och vi 

översätter texten till svenska så att kören förstår vad den handlar om. Det märks att vi har lite olika 

uppfattning om rytmen, hon är mera fri i sin sångrytm medan jag och kören vill hålla en tydligare 

¾-takt. Vi provar att låta kören  «oa» en vända och att hon sedan sjunger på arabiska en vända o.s.v. 

Det fungerar bra och det känns häftigt att få sjunga till den arabiska texten. Jag frågar henne om 

hon vill sjunga sången på en konsert som vi ska medverka på om en dryg vecka och hon tackar ja. 

Jag inser att det kan vara problematiskt när jag ger muntlig information till kören som de nyanlända 

inte förstår. Det ställer nya krav på oss som körledare och även körsångarna – att de kan tänka sig 

att översätta viktig information till de nyanlända. Jag bestämmer mig för att skicka ut e-post med 

informationen översatt till engelska till de nyanlända körsångarna.  

23 september 2015. Jag träffar den nya killen som hade lite svårt att träffa tonerna. Vi ses i ca en 

timme, i lugn och ro i en kyrka ute på landet. Jag sjunger en ton och låter honom härma. Han har 

svårt att hitta samma ton och vi försöker på samma sätt ett tag. Jag ber honom sedan att ta vilken 

ton han vill och försöka hålla den en stund. Till detta spelar jag ackord som passar och efter ett tag 

säger han att han börjar känna det som att han är  «in the tune». Det verkar som att han har fått en 

aha-upplevelse, att hans röst producerar toner som passar med dem jag spelar. Vi pratar om att han 

har en hel del arbete framför sig för att hitta rätt toner och kunna sjunga melodierna ”rent”. Han 

säger att han gärna vill försöka med det och lägga ner tid och arbete på att det ska fungera. 

Efter detta tillfälle ses vi kontinuerligt, ca en gång i veckan och jag märker en tydlig utveckling. 

Från att inte ha hittat tonerna alls till att kunna sjunga melodier i rätt rytm och med rätt tonhöjd. 

Han får till att börja med sjunga ihop med tenorstämman, men efter några veckor ber jag honom 

sjunga med sopranerna istället, detta för att bättre hitta melodin – att sjunga i tenorstämman blir 

förvirrande och svårt.  
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24 september 2015. Idag medverkar kören på en konsert i en kyrka i stan. Konserten hålls till förmån 

för människor på flykt från kriget i Mellanöstern. Det är många artister, sångare, dansare, 

konstnärer och musiker som medverkar. Före konserten har jag en känsla av att det är något som  

«vi» gör för «dem» och det är ju i och för sig ett gott syfte, men det verkar inte som att de människor 

vi vill stödja finns representerade varken bland medverkande eller i publiken. Samtidigt som vi gör 

en trevlig konsert i kyrkan sitter flera hundra människor på asylboenden runt om i kommunen och 

väntar – en väntan som ingen egentligen vet hur lång den kan bli. Jag har bett den nyanlända tjejen 

i kören att sjunga den arabiska sången tillsammans med kören. Hon sjunger den oerhört fint, ihop 

med kören och kompmusiker. Det känns som att vi kommer mycket närmare själva anledningen 

till varför vi är där. Samtidigt funderar jag på hur hon upplever det att ensam «representera» ett 

folk, att representera en av «dom», en av flyktingarna. Jag har bestämt mig för att göra intervjuer 

med några av de nyanlända i kören och nu inser jag att jag borde fråga om det, om hur hon ser på 

att vara en representant för en kultur eller folkgrupp.  

27 september 2015. Jag har funderat en hel del på hur det ska lösa sig praktiskt med transport för 

de nyanlända mellan asylboendet och kyrkan eftersom det inte finns någon busslinje mellan kyrkan 

och asylboendet och det är för långt att gå. Varken jag eller min kollega hinner skjutsa innan kören 

börjar eftersom vi måste vara på plats och förbereda övningen. Jag vill gärna att det ska lösa sig av 

sig självt, att några av körsångarna ska erbjuda sig att hjälpa till med skjuts. Idag har vi en kördag 

med kören och till min glädje har det ordnat sig så att några körsångare har ställt upp med skjuts 

för de nya sångarna. Vi har en fin dag tillsammans, där de nyanlända sångarna får tillfälle att lära 

känna de «gamla» körsångarna bättre och vi gör övningar tillsammans där det hela tiden bildas nya 

par så att alla får tillfälle att ”nätverka” med varandra. Efter den här dagen ordnar det sig med skjuts 

genom att körsångarna hjälps åt varje vecka. De nyanlända sångarna verkar trivas och prata mycket 

med de flesta i kören. 

18 oktober 2015. Idag sjöng kören tillsammans med andra körer i stan på en ekumenisk gudstjänst 

i en syrisk-ortodox kyrka. En av de nyanlända berättar för mig att några arabisktalande medlemmar 

i den ortodoxa församlingen som sett honom sjunga i kören var väldigt förvånade över att han sjöng 

med en svensk kör. Det är en intressant reflektion och jag bestämmer mig för att det får bli en 

frågeställning i intervjuerna senare under hösten. 
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Här redovisar jag intervjumaterialet under de teman som framträdde vid analysen av materialet.  

Alla informanterna uttrycker att det har varit positivt med de nyanländas inträde i kören. Emanuel 

(körledaren) berättar att han inte varit helt beredd på att det skulle komma nyanlända till kören. 

Visserligen hade jag berättat om min idé, men Emanuel upplever att processen inte varit helt 

”transparent”. Han är ändå positiv och tycker att det hela har fungerat bra. Anna och Beatrice som 

redan sjunger i kören säger båda två att de inte reflekterade så mycket kring att det kom nyanlända 

till kören, det var naturligt för dem båda. Beatrice säger att hon är uppvuxen i ett område med 

många invandrare och att alla hennes kompisar hade utländsk härkomst.  

Jag tror inte vi har tänkt på att vi jobbar med integration i kören, jag tror inte vi är medvetna om det, 

jag tänkte nog inte lika mycket på det heller förrän jag fick de här frågorna, utan för mig är det mer 

naturligt. När det kommer nya människor till kören så går jag alltid fram och presenterar mig; ’Hej 

jag heter Beatrice, välkommen, vad roligt att du är här’ (Beatrice) 

Beatrice funderar över hur de nyanlända själva kan ha upplevt att börja i kören. Hon tycker att de 

verkar trivas men resonerar kring hur utsatt en ny körsångare är när den börjar i kören, särskilt om 

den inte behärskar svenska språket. De två informanterna som är nyanlända och kommit nya till 

kören berättar att körsång i den här formen är en ny upplevelse för dem. En av dem, David, säger 

att han vid sin första körrepetition var nervös och kände sig lite udda som ensam kille bland alla 

kvinnliga sångare. Han berättar att han funderade på om jag bara ville skoja med honom när jag 

bjudit in honom till kören. När repetitionen var slut kände han sig dock uppfylld och glad. Han 

säger att det var en känsla av att göra någonting bra och stort och som att vara en del i en större 

gemenskap.  

Det här är inte bara musik, det är en kontakt med samhället. En kvinna i kören kom fram och frågade 

om min familj, jag sa att dom är kvar i Syrien. Hon sa: ’du har lämnat din mor i Syrien men nu har 

du 35 mammor här’. Det var stort, en ära. Jag är bland vänner (David). 

Även Carolina, en av de nyanlända informanterna, vittnar om att hon har blivit vänligt bemött och 

känner att hon är bland vänner. Både David och Carolina återkommer flera gånger under 

intervjuerna till att de känner sig som en del av något större och att det känns professionellt att vara 

med i kören.  
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Alla informanterna vittnar om att de känner sig som en del av någonting större, en gemenskap 

och ett «work in progress». David och Carolina säger båda två att de är måna om att inte sjunga 

fel eftersom de anser att det förstör för resten av körsångarna. Carolina berättar att en anledning 

till att hon ville fortsätta i kören var de positiva upplevelserna från den första konserten hon 

medverkade på. Hon säger att det kändes som att hon gjorde publiken glad, att hon fick energi 

från körsången och att hon dessutom vill ge tillbaka av sin energi till kören. 

Det känns som att vi gör nånting viktigt, inte bara att vi går dit, övar och sen hem. Vår körledare, 

han vill ha det perfekt, så du måste alltid anstränga dig extra och när du utmanar dig själv, då blir 

det roligare. Det är inte på ett stressigt sätt, det är på ett bra sätt, så det känns som att du gör ett 

viktigt jobb, ett uppdrag, som att du vill göra det för alla, det känns som att du är en del av nånting. 

Om du gör fel så påverkar det alla, du är beroende av dem och de av dig – så du vill göra det så bra 

det går (Carolina). 

Även Beatrice och Anna talar om att körsången ger energi, dels genom gemenskapen men också 

genom själva musiken och texterna. Anna pratar om värdet av att träffa andra personer med samma 

intresse och känslan av att utvecklas och utmanas. 

Just att sjunga, att träffa andra med samma intresse. Att känna att man utvecklas. Att utmanas. Det 

är jätteroligt. Det är så härligt, hela kören är ju så härlig, alla människor, fast det är skilda åldrar så är 

det ändå en sådan härlig gemenskap. Och så mycket kärlek mellan alla på något sätt och så mycket 

positivt. Alla kommer och kramas och frågar «hur mår du» och alla bryr sig om varandra (Anna).  

 

Alla informanterna är överens om att det finns utmaningar i att arbeta med körsång för att integrera 

nyanlända. Det alla belyser är just svårigheten med språket. Särskilt körledaren Emanuel reflekterar 

över hur språket påverkar det konstnärliga arbetet. Han menar att körklangen påverkas mycket av 

hur orden uttalas och säger att kören tenderar att låta oren om vokalerna formas olika när de sjungs. 

Även Beatrice nämner vokalljuden och att det kan vara en utmaning att uttala orden rätt. Hon 

tycker ändå att det är en bra utmaning. «De kan ju inte få en bättre svensklektion. Det är ju superbra 

att få sjunga till sig svenskan». David uttrycker att det bitvis är väldigt svårt att hitta rätt toner och 

text, i synnerhet när kören sjunger på svenska. Han återkommer till att han inte vill sjunga fel och 

«stjälpa» de andra. 
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Ibland blir jag trött och nere när jag inte hittar rätt, men det kanske är bra att de ser att det här är 

svårt för mig – folk älskar utmaningar i det här landet (David). 

Carolina säger att den västerländska sångstilen skiljer sig från den arabiska som hon är van vid. Hon 

menar att det inom den arabiska musiken är viktigare med «soundet» och «känslan» än att rytm 

och tonhöjd följs helt strikt. Carolina berättar att hon lyssnar mycket på hur de andra körsångarna 

och körledaren sjunger, snarare än att strängt försöka följa notbladet.   

  Emanuel tycker att det är viktigt att inte körövningen «stannar av» för att uttal och ord ska 

förevisas och förklaras speciellt för de nyanlända sångarna – det kan läras ut enskilt efter 

körövningen anser han. Även Anna uttrycker att hon tycker det är viktigt att det flyter på under 

övningen.  

Det är ju språket som är svårt, när vi sjunger på engelska går det ju bra. Sen vill han (en av de 

nyanlända sångarna, min anm.) ju gärna fråga under tiden när du pratar och då sa vi: ’vänta, var tyst 

nu, vi kan berätta sen’ och han sa: ’ni blir så arga på mig’. ’Nej, vi blir inte arga på dig, men du måste 

vara tyst nu när körledaren pratar så vi hör vad han säger så kan vi förklara för dig sen’. Och det kan 

ju vara lite frustrerande när han inte förstår vad vi ska göra (Anna).  

Om konstnärliga utmaningar snarare berör själva musicerandet och processen där vi skapar 

tillsammans så avses här snarare frågor kring oskrivna regler, det sociala samspelet och liknande. 

När jag frågade informanterna om vad det kan finnas för sociala utmaningar med att arbeta med 

körsång för att försöka integrera nyanlända asylsökande så var det flera som talade mer hypotetiskt 

om hur det skulle kunna vara ett problem, men att det inte ansågs vara det i det här fallet. En av 

informanterna nämner t.ex. religion som en utmaning ur en social aspekt. 

Det beror väl lite på vilken religion dom har också, jag menar är det kristna som kommer så att man 

har samma tänkesätt, då är ju inte det samma utmaning som om det är muslimer men dom kanske 

inte kommer till kyrkan på det viset. Då är det ju andra frågor, jag tänker med kultur med kvinnosyn 

och sådana saker också (Anna). 

Carolina, en av de nyanlända informanterna, menar att religionen är väldigt viktig i hennes 

hemland oavsett vilken religion som utövas. Hon tror inte att någon som utövar en annan religion 

än kristendom skulle söka sig till en kör i kyrkan och ser det alltså inte som en utmaning i den 

bemärkelsen. 
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Carolina tycker att det viktigaste när människor med olika bakgrund möts är en ömsesidig respekt. 

Hon menar att det är en förutsättning för att det ska lyckas bra. Carolina säger att hon än så länge 

bara mötts av respekt och förståelse i kören och i Sverige. 

Det är inga problem att blanda kulturer när du vet att människor respekterar din kultur. Och det är 

något bra med Sverige, svenskar respekterar andras kulturer – de har sin kultur, vi har vår kultur. 

Utmaningen är att förstå kulturen, du kommer ensam och känner ingen, men när du börjar få vänner 

och lära känna människor då förstår du kulturen och då är det din plikt att respektera den. Vi kommer 

hit och kan inte börja säga att «nej det är tråkigt, så brukar vi inte göra, jag gör såhär istället…». Om 

andra människor tycker om något i din kultur då kommer de lära av det, komma närmre och försöka 

ta till sig det. Jag har inte problem att möta andra kulturer eftersom jag respekterar dem och än så 

länge har alla jag mött respekterat min kultur (Carolina) 

 

Under hösten 2015 talades det ofta i media och samhällsdebatten om hur många asylsökande 

Sverige hade kapacitet att ta emot. Jag valde att ställa den frågan till informanterna, men 

omformulerat till hur många nyanlända asylsökande vår kör hade kapacitet att ta emot. Svaren 

skiftade ganska kraftigt. Någon menade att det borde kunna vara lika många svenskar som 

asylsökande i kören, då skulle varje svensk körsångare kunna ta på sig att hjälpa den nyanlände in i 

kören. Flera andra uttryckte att det är bättre med en liten grupp till att börja med, för att sedan ta 

in någon då och då.  

Tar man in för många så kanske det blir att kören i sig börjar ruckas lite. Är det därför vi är här, för 

att lära dem svenska? Man kanske bara vill komma hit på måndag och sjunga och slappna av och det 

är ens eget fritidsintresse, inte att jag ska jobba med integration (Beatrice). 

Beatrice resonerar i texten ovan kring hur de svenska körsångarna skulle kunna reagera på om det 

började väldigt många nyanlända asylsökande i kören på en gång. Även Carolina, en av de 

nyanlända informanterna funderar över vad som kan fungera bäst i sammanhanget:  

Det här är en svensk gospelkör och den ska ju inrikta sig på den musiken, men med fem-sex ytterligare 

nyanlända kan du göra något annorlunda men fortfarande svenskt. Jag vill att det fortfarande ska vara 

svenskt, vi kan inte förvänta oss att bli i majoritet eller så. Men kanske i en sång då och då kan vi 

använda dessa röster. Men inte fyrtio araber och inga svenskar, då vill araberna göra sin musik istället, 

det blir inte alls samma sak (Carolina).  
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Körledaren Emanuel säger att det viktigaste är att den som börjar i kören är en duktig sångare och 

en resurs för kören, inte om sångaren är asylsökande eller inte. David, en av de nyanlända 

informanterna, menar att det är lättare att smälta in i gruppen om det inte är så många: 

Det är bäst att börja med en liten grupp och arbeta lite i taget, om du är ensam är det lättare att smälta 

in, är det en grupp blir det svårare (David).  

 

Alla informanterna såg i olika utsträckning konstnärliga möjligheter med att arbeta med körsång 

som integration. Flera av informanterna ansåg att det kunde vara svårt att blanda t.ex. arabisk musik 

med den afro-amerikanska gospelmusik som kören till stor del utövar, men uttryckte ändå att det 

skulle vara intressant att pröva det någon gång ibland.  

Någon av oss i kören skulle kanske kunna ta på oss att sjunga något från dem och de kanske sjunger 

någonting på svenska. Det kan ju vara samma sång fast man sjunger en vers bara, en på deras språk 

och en på svenska, det är väl integration om något. Vi får ta del av deras kultur och deras musik som 

vi kanske inte har träffat på förut. Och jag tänker att man kan göra musikarrangemang eller musikaler 

på ett nytt sätt också med det här (Beatrice). 

Beatrice talar om den ömsesidiga integrationen, där både den nyanlände och den etablerade 

sångaren har något att bidra med och kan dela med sig av sin musikalitet och erfarenhet. Hon 

menar att det till och med kan uppstå något nytt i mötet mellan olika musikkulturer och 

erfarenheter. Den åsikten delas också av Carolina, som menar att det finns en stor potential i själva 

mixen av olika estetiska erfarenheter och bakgrunder: 

Ja, visst går det blanda – det finns många sånger som är en mix av arabiska och engelska, så det borde 

gå med svenska också. Det låter väldigt bra, men det måste vara lite mera västerländskt tonspråk. 

Musiken är ett globalt språk, så om någon lyssnar på din musik kan de förstå något av vem du är även 

om de inte kan språket. Om någon berättar för dig att den gillar klassisk musik så förstår du något av 

dennes personlighet och det är samma sak här. När jag lyssnar på syrisk musik kan jag se att «jaha, då 

tänkte vi såhär», alltså musiken speglar samhället. Om jag låter dig lyssna på bara arabisk musik så 

tråkar jag ut dig, men om det är lite av varje, en mix, då förmedlar du ett budskap. Det skulle vara 

väldigt fint med en svensk sång i orientalisk stil. Om du tänjer på musiken och kan mötas på mitten 

så uppstår något nytt (Carolina). 
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Flera av informanterna gav i sina svar på frågan om konstnärliga möjligheter också exempel på 

sociala möjligheter med körsång som integration. Frågorna är givetvis nära sammankopplade, även 

om jag med frågan om konstnärliga möjligheter snarare ville undersöka vad som ovan beskrivits – 

ett ömsesidigt utbyte av konstnärliga erfarenheter. Med sociala möjligheter har jag snarare avsett 

möjlighet att lära sig svenska språket, hur föreningslivet fungerar, tillfälle att lära känna nya 

kontakter, möjlighet att bättre förstå den asylsökandes situation o.s.v. 

Alla informanterna är överens om att det finns sociala möjligheter i att arbeta med körsång som 

integration. Det gäller både den nyanlände och den etablerade körsångaren. Flera av informanterna 

menar att de svenska körsångarna får möjlighet att lära känna nyanlända asylsökande som individer, 

inte bara höra och läsa om dem i media. Någon uttrycker att det för en del av de svenska 

körsångarna kanske är enda tillfället att träffa asylsökande, eftersom det på orten i övrigt inte bor 

särskilt många människor med utomeuropeisk bakgrund. Flera av informanterna menar att detta 

är något som främjar integrationen mellan etablerade och nyanlända och bryter ned klyftor och 

fördomar.  

Jag tror också att det kan få svenskar att acceptera nyanlända bättre, när de får se hur de är, deras 

attityd, hur de pratar. «Det är en man från Eritrea i vår kör, han är så trevlig» och då bidrar det till en 

positiv bild av Eritrea, eller Irak, eller vilket land som helst. Om svenskarna aldrig träffar nyanlända 

så får de aldrig veta något om oss, det är viktigt att vi möts och lär oss om och av varandra (Carolina). 

Carolina ser alltså kören som en möjlighet för svenskar att lära känna nyanlända på ett personligt 

plan. Hon uttrycker också att det finns möjligheter för den nyanlände att lära sig om det svenska 

samhället: 

Det är verkligen bra av så många anledningar. För det första så lär du känna nya vänner, sen är det en 

möjlighet att bara sitta där och se hur svenskar beter sig, du lär dig om kulturen och samhället, de 

berättar saker för dig, det är jätteviktigt. Vi har inte så många möjligheter att träffa svenskar annars, 

särskilt när du har flyttat ut från asylboendet, då umgås du bara med människor från samma land. 

Hur ska du lära dig något då? Det jag har hört om Sverige i Syrien är detsamma som mina landsfränder 

har hört. För att lära dig något måste du blanda om. Kören är en väldigt bra plats för det, här finns 

så många olika personligheter, du sitter med dem, du pratar med dem och lär dig (Carolina). 
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Carolina ser kören som en möjlighet för den nyanlände att bara «iaktta» hur människor i det svenska 

samhället beter sig och interagerar med varandra. David som också är nyanländ och kan beskriva 

processen utifrån den aspekten, pekar också på värdet av att få iaktta det sociala samspelet: 

Jag sjunger ju med 35 svenskar. Jag lär mig hela tiden nya saker, hur vi pratar med varandra, hur vi 

respekterar varandra och andra «småsaker». Men det är svårt att förstå allt, hur man säger hej till 

varandra, respekterar tider – det är väldigt viktigt att passa tider i Sverige. När du ställer en fråga får 

det inte vara i mun på någon annan. Jag respekterar svenskarna och de respekterar mig (David). 

Beatrice är inne på samma resonemang; hur den nyanlände kan lära känna ett urval av svenskar och 

se hur deras liv ser ut i den här delen av Sverige: 

Kören representerar vår lokalbefolkning här och dom får se lite vilka vi är och hur vi svenskar är, det 

kanske gör att de stannar kvar lite här i vårt område. En sådan här liten grupp gör att man får lite 

inblick i hur vi lever och hur vi är som personer. Sen är ju inte alla som vi är här i våran kör, men 

man kan på något sätt slussas in lite lättare (Beatrice). 

Körledaren Emanuel nämner att det eventuellt kan uppstå yrkesrelaterade kontakter mellan 

nyanlända och etablerade körsångare. Han menar att det kan vara en väg in på den svenska 

arbetsmarknaden för en nyanländ. Emanuel vet inte om det finns exempel på det i kören, men han 

menar att det mycket väl skulle kunna förhålla sig så. Han nämner framförallt språket som en viktig 

social möjlighet i integrationsprocessen. Emanuel ser det som ett problem att de nyanlända 

asylsökande får vänta så länge på att börja på SFI, men menar att kören då kan vara en viktig resurs 

för att höra och få möjlighet att prata svenska. Anna nämner också körgemenskapen som ett 

alternativ till SFI och menar att det i vissa fall kan vara ett naturligare sätt att lära sig språket: 

Ett gemensamt intresse. Och att man gör något som är roligt tillsammans. Då är det inte krav på 

samma sätt, tänker man typ SFI då är det ett krav att man ska lära sig, att man ska komma framåt 

och kunna saker. Här är det ju mer ett roligt inlärande, att man lär sig både språk och annat på ett 

annat sätt. Att inte sitta och lära sig bara ord utan man får ett sammanhang på ett annat sätt och att 

man får förklarat vad det här betyder (Anna). 

David berättar att han tycker det är mera givande att träffa svenskar på en jämbördig nivå än att 

känna sig som del i ett «integrationsprojekt»: 

Ja, det passar i alla fall mig. Språkcaféet och fotbollsklubben är mera som integrationsprojekt, det är 

bara för nyanlända för att lära dem svenska. Då möter jag bara sådana som mig själv och då är jag 
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liksom lite utanför samhället, men nu när jag gick med i kören, då ser jag Sverige inifrån, jag lär känna 

svenskar (…) folk får en chans – du gör något gott, sätter dem i ett svenskt sammanhang med svenska 

traditioner och folk kommer lära känna varandra och upptäcka saker tillsammans (David). 

 

Jag har i studien önskat ta reda på hur de nyanlända sångarna själva har sett på att representera en 

hel grupp människor. Vill de helst smälta in i gruppen och inte behöva utmärka sig genom att 

sjunga på sitt hemspråk och visa på kulturuttryck från hemlandet? I intervjuerna med de två 

nyanlända sångarna har det inte framkommit något som pekar på det. Båda två uttrycker att de 

gärna representerar sin kultur (sett ur estetiskt perspektiv) och att de vill signalera till andra 

nyanlända invandrare att de är välkomna i kören. 

Jag lyssnade på en konsert med kören för ett år sedan och drömde om att själv få sjunga med den här 

fantastiska kören, men jag visste inte att jag kunde vara med. Det bara kändes så, om jag skulle gå till 

Emil och fråga, skulle jag få vara med då? Men nu om någon ser oss så ser de att inte alla är svenskar 

i kören och kanske tänker att då kan jag också. De ser ju genom mig att de också kan (Carolina). 

Både David och Carolina menar att deras medverkan i kören kan bidra till att andra nyanlända ser 

att de är välkomna i kören, att den inte bara är till för infödda svenskar. David säger att han försöker 

berätta för andra asylsökande hur bra han tycker det är att sjunga i kör. Han vill gärna att det ska 

komma med fler nyanlända i kören. 

Några dagar efter en gudstjänst i kyrkan kom en person fram till mig på gatan och frågade «vad gjorde 

du i kören, kan du verkligen vara med där?». Ja, det kan jag, alla får vara med – bara du tror på dig 

själv och vågar lära känna nya människor, då fungerar det (David). 

Jag har inte ställt frågor om trosuppfattning eller värderingar till informanterna, men alla har ändå 

kommit in på frågor som berör det. Flera av informanterna nämner egna upplevelser av andlighet 

och ett slags gudsnärvaro som är kopplat till körsången; «det känns som du är närmre Gud, allt 

annat försvinner och du är ensam i bön» eller «det känns bra för du sjunger för Gud, du är nära 

Gud». Flera av informanterna säger också att de ser kören som en kristen kör; alla delar kanske inte 

samma trosuppfattning men kören bör styras av kristna värderingar: 



27 
 

Det är en kör i kyrkan som ska ha kristna värderingar tycker jag och vi sjunger ju ett kristet budskap 

och då tycker jag ändå att man ska ha det förhållningssättet på något sätt. Det är väl ingenting man 

måste, men för mig är det naturligt att det är så, att man ställer upp på varandra och att man bryr sig 

om varandra och att man är kärleksfull mot varandra, att man inte pratar skit om varandra, att man 

är snäll. Sen kanske det kan finnas dom som bara vill gå dit och sjunga och inte bry sig om något mer 

heller och då får dom väl göra det då (Anna). 

För körledaren Emanuel är det viktigt att kören fortsätter med sin profil som gospelkör. Han menar 

att kören bör sjunga afro-amerikansk gospelmusik. Både Emanuel och Anna menar att det kanske 

kan vara enklare för en kör som inte är så knuten till en musikstil att blanda in andra 

musiktraditioner i repertoaren. Även Carolina tycker det är viktigt att inte körens profil som 

gospelkör ändras. 

Är det en bred kör som sjunger både klassiskt, visor och gospel, då kan man säkert anpassa musiken 

lättare, man kan ta in nya låtar som har med andra kulturer att göra. Men jag tycker personligen att 

det kan vara lite svårt att behöva ändra i vad jag ser som en gospelkörs kärna, att sjunga gospel. Men 

bara för att vi sjunger svart gospel betyder det inte att vi inte kan sjunga arabisk gospel, jag vet inte 

vad som finns, men finns det så skulle det vara roligt att göra, men jag tror att de flesta förknippar 

gospel med svart, amerikansk musik (Emanuel). 

Ska det vara en gospelkör som vi har nu, ja då vill man ju kanske ha lite mera gospelstuk på det, men 

om det är en vanlig blandad kör som har en annan repertoar då tror jag absolut att man kan lära sig 

lite annat och få in lite annan inspiration (Anna).  

Det här är en svensk gospelkör och den ska ju inrikta sig på den musiken (Carolina). 

Jag har frågat alla informanter om hur de ser på att jobba med körsång som verktyg för integration 

av nyanlända i framtiden. Alla har haft tankar om hur det skulle kunna fungera och är överens om 

att de önskar att kören fortsätter med att försöka bjuda in nyanlända asylsökande. Flera av 

informanterna tycker att det viktigaste är att de som börjar i kören är bra på att sjunga. Någon 

nämner att det skulle kunna vara en resurs att få in fler nyanlända män i kören. Ett par nämner 

språket som det viktigaste och tycker att den som börjar bör kunna behärska engelska. Emanuel 

tycker att kören bör införa sångprov för alla nya som börjar i kören, oavsett om de är nyanlända 

eller svenskar. Flera av informanterna tycker att kören borde göra konserter på de asylboenden som 
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ligger i kyrkans närhet, eller uppträda i något bostadsområde där det bor många nyanlända. Beatrice 

har en idé om att det skulle kunna finnas faddrar i kören som tar hand om de nyanlända 

körsångarna. Hon nämner att det redan finns stämvärdar i kören som tar hand om den som är ny 

i kören, men det här skulle kunna bli mera personligt, säger hon. Hon föreslår att det skulle kunna 

startas en språkkurs för de nyanlända, där sångtexterna översätts och förklaras och uttalet övas. 

  David vill gärna hjälpa nyanlända asylsökande in i kören och ser sitt modersmål som en resurs 

för att nå dem som pratar samma språk. Först vill han bli mera säker på sin sång och på svenska, så 

att han kan översätta till dem som kommer nya i kören.  

  Emanuel föreslår först att det skulle kunna startas en kör för bara nyanlända asylsökande. 

Han ändrar sig dock direkt och menar att det i så fall inte skulle bli någon integration och att det 

bästa skulle vara om alla körer satsade på att bjuda in några nyanlända. 

Min frågeställning i den här studien gäller hur körsång kan fungera som redskap för att integrera 

nyanlända asylsökande i det svenska samhället, samt vilka konstnärliga och sociala utmaningar 

respektive möjligheter det kan innebära för den nyanlände och kören. Jag har i studien försökt 

beskriva hur jag har gått tillväga för att sätta igång en sådan process. I det första avsnittet av resultatet 

beskrev jag mitt arbete under en avgränsad period, fasen då processen satte igång. I det andra 

avsnittet av resultatet försökte jag fånga in några röster från kören och hur de upplevt processen.  

  Jag kan konstatera att den här processen har varit en resa för både mig, kören och för de 

nyanlända körsångarna som nu är en del av kören. Initiativet till processen var mitt eget, men som 

jag skriver i det löpande protokollet så ville jag involvera kören och göra dem delaktiga. En av 

informanterna nämner att hon upplever att kören inte varit medveten om att det fanns en tanke 

från min sida att vi skulle arbeta aktivt med integration av nyanlända asylsökande. Hon såg det 

dock som en chans att på ett enkelt sätt få möjlighet att hjälpa till. I efterhand kan jag tänka att det 

var bra att inte göra en för stor sak av att jag ville att vi skulle arbeta med integration. Om jag hade 

sagt till kören att «nu ska vi integrera asylsökande» hade det kanske funnits en risk för att processen 

inte känts naturlig. Jag tror att integrationen fungerar som bäst när det känns spontant och 

ömsesidigt – jag lär av dig och du lär av mig. En alltför organiserad process hade kanske riskerat att 

kännas påtvingad och konstruerad både för den etablerade och den nyanlände körsångaren.   
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De två nyanlända informanter som jag intervjuat vittnar om att de snabbt kom in i gemenskapen 

och kände sig hemma i kören. Det verkar som att en bidragande orsak till detta är vad både 

Lilliestam (2009) och informanten Anna beskriver när dem talar om körsången som 

gemenskapsstärkande; möjlighet att träffa andra med samma intresse, utvecklas och utmanas 

tillsammans.   

  Alla informanter tar upp både utmaningar och möjligheter med körsång som verktyg för att 

integrera nyanlända. Jag valde att dela dessa teman; konstnärliga respektive sociala. Jag kan 

konstatera att de gärna flyter samman i informanternas svar, kanske för att jag inte tillräckligt tydligt 

lyckas definiera vad som skiljer dem åt – eller för att de helt enkelt är så tätt sammanflätade. Till 

exempel är ju språket både en konstnärlig och social faktor – det påverkar körklangen och det 

påverkar samtidigt kommunikationen mellan människor. Konstnärliga faktorer, såsom att en 

körsångare kan ha svårt att anpassa sig till körklangen och sjunga rent, kan ju i förlängningen bli 

en social faktor – hur bemöts dessa svårigheter av de andra körsångarna?  

  Alla informanterna har belyst både utmaningar och möjligheter vad gäller språket. Det är 

självklart att det ställer andra krav både på körsångarna och körledaren när inte alla förstår vad som 

talas och sjungs på körövningarna, något vi tidigare inte behövt fundera på i samma utsträckning. 

Men även om det kan ställa till bekymmer med språkförbistringar och en del merarbete för att nå 

ut med informationen så att alla förstår så vittnar informanterna om att körsjungandet är ett bra 

sätt att lära sig svenska på. Lilliestam (2009) säger om det gemensamma musicerandet att det finns 

en gemensam strävan och en social aktivitet runt musicerandet. Det leder till många spontana 

pratstunder och sådant «småprat» som kan vara svårt att ta del av på t.ex. SFI.     

  En av de nyanlända informanterna säger att den västerländska sångstilen skiljer sig från 

hennes egna sätt att sjunga. Det här är ett område som jag tror går att utforska betydligt mera 

utförligt även om det inte finns utrymme för det i den här studien. Jag kan dock konstatera att det 

finns en utmaning i att mixa den arabiska sångstilen med den västerländska. Det kan säkerligen, 

som informanten hävdar, uppstå ett nytt «sound» om vi djupare utforskar hur dessa sångsätt kan 

förenas. Det verkar dock som att det finns en viss förväntan hos flera av informanterna, däribland 

körledaren, att kören ska ägna sig åt den afro-amerikanska gospelgenren. Kanske fungerar det bäst 

om kören någon gång ibland ägnar sig åt sådana experiment även om repertoaren i huvudsak är 

afro-amerikansk? Andersson (2015) hävdar att socialiseringsprocessen – när en ny medlem ansluter 

till gruppen – är en ömsesidig inlärning. Det är något som också jag har haft för avsikt att ta fasta 

på i den processen som beskrivs i studien – integrationen som en ömsesidig process. Gruppen bör 
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i mitt tycke formas av dess medlemmar – och det förefaller vara en konst att balansera olika intressen 

och personligheter så att det skapas en trygghet i gruppen.   

  Jag har under arbetet med studien strävat efter nå det Diaz (2004) kallar för en ömsesidig 

process. Den nyanlände asylsökande ska vara med i kören på samma villkor som den etablerade 

körsångaren. I regeringens proposition (Prop. 1997/98:16) talas också om en integration som 

bygger på att ömsesidigt bidra med sin kompetens och erfarenhet. I propositionen från år 2015 

(Prop. 2015/16:1) betonar regeringen vikten av civilsamhällets insatser och engagemang vad gäller 

nyanländas etablering. Det talas även här om ömsesidiga möten, nyanländas chans att få prata 

svenska och utökade nätverk för både nyanlända och etablerade svenskar. Jag tror att körsången 

kan fylla just en sådan funktion – alla får bidra med sin röst och sin musikalitet på lika villkor – i 

musicerandet frågas inte efter bakgrund. Lundberg, Malm och Ronström 2000) menar att: «genom 

att gemensamt utöva musik kan en grupp människor erfara starka känslor av samhörighet, utan att 

någonsin behöva upptäcka om de faktiskt har något gemensamt utöver dessa känslor».  

  De flesta informanterna anser att det är bäst att några nyanlända åt gången kommer med i 

kören, så att de kan integreras i gruppen på ett bra sätt. Jag tror att det framför allt handlar om den 

socialiseringsprocess som Andersson (2015) talar om; individen blir ett med gruppen och gruppen 

blir ett med individen. Det handlar nog inte första hand om individens bakgrund, utan att det 

alltid sker en process när en ny medlem ansluter till en grupp.  

  Jag har i studien utgått från det estetiska kulturperspektivet, d.v.s. kultur definierat såsom 

estetiska uttryck och i detta fall främst i form av musik. Som jag nämnt tidigare kan jag i efterhand 

konstatera att jag inte var tillräckligt tydlig med mitt valda perspektiv i intervjuerna, utan 

sammanblandade stundvis det estetiska perspektivet med det antropologiska. Det har dock, som 

jag ser det, inte påverkat studiens resultat. När jag frågade de nyanlända körsångarna om de tyckte 

att deras kulturella uttryck hade fått utrymme i kören svarade de närmast utifrån ett estetiskt 

perspektiv och det var också det jag sökte efter. De två nyanlända körsångarna hade som tidigare 

konstaterats ingenting emot att vara representanter för estetiskt kulturella uttryck. De menade att 

de heller inte hade något emot att representera en folkgrupp. Här tror jag dock att det bör göras 

skillnad på att representera en folkgrupp inför sina egna landsmän, d.v.s. «jag kan vara med i kören 

– alltså kan du också vara med» och att vara representant för en folkgrupp för representationens 

skull. I det senare fallet tror jag att risken är större att det fenomen inträffar som Möller (2007) 

beskriver: «Det finns en förväntan att invandrarmusiker, från länder som svenskar tycker är 

exotiska, ska vara representanter. Det blir en välviljans förtryck där musiken förlorar sitt 
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konstnärliga egenvärde». Min körledarkollega gav uttryck för samma tankar i redovisningen ovan 

när han menade att det viktigaste för honom när nya medlemmar börjar i kören är att de är duktiga 

sångare och resurser för kören – inte vilken bakgrund de har. Att de nyanlända informanterna ändå 

gav uttryck för att de gärna representerar sin kultur och då förstått ur ett estetiskt perspektiv är inte 

samma sak, menar jag. När de nyanlända körsångarna framför «sin» musik i gruppen så är det fråga 

om estetiskt kulturuttryck och säger ju inte nödvändigtvis något om individens trosuppfattning, 

moral, eller livsstil – såsom Tylor (1871) beskriver kulturen – ur ett antropologiskt perspektiv. 

  

  Å andra sidan talar en av informanterna om att vi genom musiken kan lära oss att bättre 

förstå varandra och oss själva. Hon menar att musiken kan spegla samhällets skiftningar – ja, den 

blir vad Lundberg, Malm och Ronström (2000) kallar för «vårt nyckelhål» till det som annars kan 

vara svårt att få syn på. Jag menar att den viktigaste aspekten i mötet mellan människor med olika 

kulturell bakgrund (SOU 2007:50) bör vara att gå in i det med öppna ögon och ömsesidig respekt.     

  Flera av informanterna har gett uttryck för en önskan att kören inte ska ändra sin profil som 

gospelkör i och med integrationen av nyanlända. När jag i resultatdelen har talat om «flera av 

informanterna» eller «de flesta av informanterna» har det inte varit ett uttryck för några kvantitativa 

slutsatser från min sida – jag är fullt medveten om att urvalsgruppen utgör bara en liten del av hela 

kören. När det gäller körens profil kan jag dock ana att det finns en förväntan från kören i stort att 

repertoaren ska bestå till största delen av afro-amerikansk gospelmusik. Enligt mitt sätt att se det 

behöver det inte vara ett motsatsförhållande i att ta emot nyanlända körsångare från exempelvis 

Mellanöstern och att sjunga afro-amerikansk gospelmusik. Om kören har en profil och repertoar 

som de flesta i kören tycker om så är det nog lättare att som ny körsångare välja att vara en del av 

det eller inte. Om kören är trygg i sin profil och repertoar så bör det finnas utrymme för att någon 

gång ibland ta in repertoar från t.ex. den arabiska folkmusiken. Visserligen är jag själv intresserad 

av att utforska den arabiska musiken ytterligare – och att försöka förena den med traditionell svensk 

musik, men det är möjligt att det är något som får ske i ett annat forum än i gospelkören.  

  Alla informanterna hade tankar om hur kören skulle kunna fortsätta att arbeta med att 

integrera nyanlända invandrare. Någon föreslog att göra en konsert i ett bostadsområde där det bor 

många nyanlända. I den här studien har jag avgränsat målgruppen till nyanlända asylsökande – 

alltså den första tiden i Sverige, då den nyanlände fortfarande väntar på uppehållstillstånd eller 

precis har fått det. Givetvis slutar inte den nyanländes etablering vid själva beslutet om 

uppehållstillstånd – snarare är det där som fasen börjar, när det finns ett beslut om att få bygga upp 



32 
 

en framtid i det nya landet. Jag håller med den informanten som uttryckte att det är särskilt svårt 

att komma in i samhället när den nyanlände har lämnat asylboendet och ska försöka etablera sig i 

ett nytt bostadsområde och sammanhang. Här tror jag att körsångsverksamheten kan ha en viktig 

uppgift, av alla de anledningar som tidigare nämnts i studien. Även om den här studien har beskrivit 

den process som gäller att integrera asylsökande den första tiden i Sverige så tror jag att vi i 

framtiden kan utöka det till att rikta oss mot personer som bott här även under en lite längre tid.  

  De två nyanlända informanterna har som jag nämnt tidigare uttryckt att de gärna vill försöka 

nå ut till sina kontakter bland nyanlända svenskar. Om kören vill ta ytterligare ett steg för att nå ut 

till nyanlända personer så tror jag att det är ett bra sätt att arbeta på. Istället för att gå ut med en 

allmän inbjudan så kan nya personer bjudas in personligen av sångare i kören. Jag tror att det kan 

skapa en trygghet i gruppen, samtidigt som den nya sångaren då redan har en kontakt i kören som 

kan fungera som en «fadder».   

  I den här studien har jag redovisat den process där jag till en befintlig kör har bjudit in 

nyanlända asylsökande för att på så sätt kunna integrera dem i det svenska samhället och dessutom 

låta det ske en ömsesidig integration, där de svenska körsångarna får lära sig något nytt och vidga 

sina perspektiv genom möten på lika villkor. I studien redovisar jag en avgränsad period, men 

arbetet har fortsatt även efter periodens slut. Den redovisade perioden kan snarast ses som den fas 

där processen startade. Jag vill fortsätta med att aktivt rekrytera nyanlända invandrare till kören och 

kan konstatera att den här studien har hjälpt mig att dokumentera och analysera den första fasen 

av processen. Jag har fått tillfälle att reflektera över mina och andras attityder och föreställningar 

kring integration, kultur, konstnärlighet och gemenskap och har fått en bra grund att arbeta vidare 

ifrån. 
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Hur kan körsång vara ett redskap för att integrera nyanlända i det svenska samhället och vad finns 

det för konstnärliga och sociala utmaningar och svårigheter i en sådan process? Dessa frågor ställde 

jag i början av denna studie, för att sedan redovisa hur jag gått tillväga i för att utröna det. Den här 

studien visar hur vi har gått tillväga i den kör som jag arbetar med. Alla körer har sina egna 

förutsättningar och ambitioner och jag gör i och med den här studien inte anspråk på att ha en 

universallösning som fungerar för alla.  

Här sammanfattas det jag anser vara studiens viktigaste slutsatser: 

• För att nå en ömsesidig integration behöver alla i kören mötas på lika villkor och 

processen vara spontan, alltså inte alltför organiserad. 

• Att rekrytera nyanlända sångare fungerar bäst genom personliga möten, där den som 

rekryteras blir tagen på allvar och ses som en resurs. 

• Tillfälle att lära känna nya människor, prata svenska, lära av varandras erfarenheter och 

göra något gemenskapsstärkande är några av körsångens sociala möjligheter vad gäller 

integration.  

• De konstnärliga möjligheterna vad gäller körsång som integration är t.ex. tillfälle att få 

skapa ny musik tillsammans och att ta del av en annan musikkultur. 

• Den största utmaningen ur både konstnärlig och social aspekt är språket. Det skapar en 

del merarbete både för körledaren och för körsångare som översätter. När orden inte 

uttalas och sjungs lika av alla kan det vara svårare att sjunga rent.  

 

Jag vill avslutningsvis presentera några frågor som den här studien har väckt och som jag ser som 

intressanta att undersöka vidare i framtiden: 

• Hur kan svensk musiktradition och t.ex. arabisk musiktradition förenas? Vad uppstår när 

vi blandar dessa olika stilar och sångsätt? 

• Att starta en kör med mångfalden som grund: hur kan det fungera och vilken repertoar 

skulle en sådan kör sjunga? 

• Svenska kyrkan och andra religiösa samfund – går det att mötas genom musiken?  
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Vissa frågor har av naturliga skäl ställts bara till de nyanlända informanterna respektive de 
informanterna som sjungit i kören en längre tid/körledaren. 
 

 Hur upplever du att det kommit nyanlända till kören? 
 

 Hur tror du de nyanlända upplever sin start i kören? 
 

 Hur har du upplevt din start i kören? 
 

 Vilka konstnärliga utmaningar ser du med körsång som integration? 
 

 Vilka konstnärliga möjligheter ser du med körsång som integration? 
 

 Vilka sociala utmaningar ser du med körsång som integration? 
 

 Vilka sociala möjligheter ser du med körsång som integration? 
 

 Kan du se att kören har fått ut något av att det har kommit nyanlända till kören? 
 

 Kan du se att dina kulturuttryck och svenska kulturuttryck har kunnat mötas i kören?  
 

 Har ditt sätt att se på flyktingar påverkats sedan de började nyanlända i kören? I så fall 
hur? 

 

 Upplever du att du har haft möjlighet att bidra med något till de nyanlända i kören? Om 
inte hur skulle det bättre kunna ske? 

 

 Hur skulle ett arbete för att integrera nyanlända genom körsång kunna fungera i 
framtiden? 

 

 Sammanfattningsvis: Hur vill du beskriva att körsång kan användas i 
integrationsprocessen? 
 

 Övrig kommentar eller något du tycker jag missat? 

 

 


