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Sammanfattning  
Syftet med studien är att undersöka körledares uppfattningar om och arbete med icke-verbal 

kommunikation med kör. I bakgrundskapitlet belyses tidigare forskning och områdesorienterad 

litteratur som handlar om icke-verbal kommunikation. Datamaterialet består av tre ostrukture-

rade kvalitativa intervjuer där tre körledare fått reflektera över begreppet icke-verbal kommu-

nikation, hur de uppfattar begreppet och hur de arbetar med icke-verbal kommunikation i kör-

sammanhang. Det teoretiska perspektiv som ligger till grund för studien är det tolkande herme-

neutiska perspektivet. I resultatet framkommer att körledare använder sig av olika icke-verbala 

kommunikationsformer såsom pianot, olika kroppsliga uttryck och rösten. Dessa icke-verbala 

kommunikationsformer används för att förmedla affekter och undertexter samt för att tolka 

notbilder. Det framkommer även i resultatet att de tre körledarna har olika syn på dirigering. 

Vad som är viktigast skiftar från att dirigering är ett otyg till att dirigeringen och tekniken är 

det viktigaste verktyg en körledare har. Avslutningsvis diskuteras resultatet i förhållande till 

tidigare forskning och litteratur.  

 

Nyckelord : icke-verbal kommunikation, kroppsspråk, tyst kommunikation, körledare, herme-

neutik 
 

Abstract 

The purpose of this study is to investigate the conductors' perceptions of and work with non-

verbal communication with choir performance. The background chapter describes previous re-

search and literature on nonverbal communication. The results of the study came through three 

unstructured interviews, where three choir conductors reflected over the term non-verbal com-

munication and how they apprehend the concept. The theoretical perspective underlying this 

study is the interpretative hermeneutic perspective. The results show that conductors use dif-

ferent non-verbal communication methods in their work with choir. The non-verbal communi-

cations that the choir leaders, among other things use are the piano, the voice, but they also how 

reflect over hos sheet music can be interpreted. It is also apparent that the three conductors have 

different views on conducting. The conductor’s thoughts rang from that conducting is a bad 

thing and should be used sparingly. Whilst other say that conducting is the most important tool 

and should not be neglected. In the conclusion, the results are discussed in relation to previous 

research and literature. 
 

Keywords: Nonverbal communication, body language, quiet communication, conductor, her-

meneutics 
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Förord  
Jag skulle vilja tack min handledare Ragnhild Sandberg Jurström för allt stöd, bra kommentarer 

och förmågan att alltid kunna sätta fingret på det mest kritiska. Vidare skulle jag vilja tacka de 

studiekamrater som tillsammans med mig suttit i Ingesunds bibliotek, tillsammans har vi klarat 

även denna uppgift! Slutligen skulle jag vilja rikta ett stort tack till de informanter som deltagit 

i denna studie. Era tankegångar är det som legat till grunden för stora delar av denna studie och 

utan er skulle detta vara en svårknäckt nöt. 
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1 Inledning  
I detta kapitel presenteras en inledande text där mitt intresseområde beskrivs. Därefter presen-

teras studiens problemområde samt dispositionen i arbetet. 

 

1.1 Studiens valda intresseområde 
Mitt intresse ligger i att utforska den icke-verbala världen inom körsång och få en inblick i 

etablerade körledares uppfattningar om innebörden av just denna värld. Denna icke-verbala 

värld är stor, det finns mycket att hämta, att granska och att diskutera, vilket enligt mig gör den 

intressant. ”En blick kan säga mer än tusen ord” är ett gammalt ordspråk och i stor utsträckning 

menar jag att kroppen verkligen säger mer än vad personen verbalt kommunicerar, vilket gör 

det ännu mer intressant när det handlar om undervisning. När jag gick på gymnasiet gick jag 

på det estetiska programmet med inriktning musik. Under dessa tre år fick vi vara med om 

mycket – ensemble, instrumentalundervisning, gehörs- och musiklära. Det var speciellt under 

ensemblelektionerna som något intressant skedde – aldrig har uttrycket ”en blick säger mer än 

1000 ord” stämt in så bra. I klassen gick en människa som var en duktig musiker redan då och 

det var alltid roligt att ha hen i sin grupp. Vi andra fick dock betala ett pris, och detta pris 

innefattade risken att få en menande blick på sig under tiden som vi spelade i ensemble. Det 

var aldrig något snack om vad blickarna betydde, vi visste alla vad de betydde. Blickarna be-

tydde helt enkelt ”där spelade du fel” eller ”vad håller du på med?” och så vidare, och aldrig 

var blickarna snälla eller uppmuntrande. Redan där började ett intresse växa inom mig och jag 

har funderat mycket över de där ensemblelektionerna under min studietid. Varför förstod alla 

vad eleven menade? Hen berättade ju aldrig vad hen menade med blickarna, och ändå var det 

solklart vad som avsågs. 

 

Språket är antagligen det första människan tänker på när ordet kommunikation nämns. Trots 

detta är ingen kommunikation fullständig utan den icke-verbala kommunikationen. Knapp, Hall 

och Horgan (2014) menar att alla människor besitter en stor bank av kunskap och erfarenhet 

när det gäller icke-verbal kommunikation. Trots all denna kunskap och erfarenhet är det enligt 

min erfarenhet och mening mer ovanligt att faktiskt belysa icke-verbal kommunikation och att 

arbeta med den.  

 

Studier inom detta icke-verbala område ser jag som viktiga då det är något som ständigt finns 

med oss och utvecklas i takt med människan. Den icke-verbala kommunikationen är i stort sett 

allt som inte handlar om verbala ljud som bildar ord. Det kan vara kroppsspråk, blickar, gester, 

ansiktsuttryck och mycket mer. Denna typ av kommunikation utgör en stor del av undervis-

ningen generellt men kanske ännu mer i musikundervisningen, till exempel körundervisning. 

Studier om icke-verbal kommunikation har gjorts tidigare med olika fokus. Sandberg-Jurström 

(2009) har till exempel skrivit en avhandling där fokus låg på det kroppsliga. I denna finns dock 

inte ledarens egen syn på icke-verbal kommunikation – något som intresserar mig. Jag är in-

tresserad av körledares uppfattningar och vill ta del av deras berättelser om sina tankar och 

erfarenheter inom området.  

 

1.2 Problemområde  
Kommunicerar körledaren det den faktiskt menar att kommunicera eller sänder den ut andra 

signaler som förvirrar sina körmedlemmar? Knapp, Hall och Morgan (2013) beskriver icke-

verbal kommunikation som medvetna och icke-medvetna. Ett exempel på medveten kommuni-

kation skulle kunna vara genom användandet av ansiktsuttryck, tonen på rösten och kroppshåll-

ning. Av egen erfarenhet kan körledares icke-verbala kommunikation skilja sig från körledare 

till körledare. En anledning till detta skulle kunna bero på hur mycket körledaren har reflekterat 
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över sin icke-verbala kommunikation, det skulle kunna bero på erfarenhet och beprövade me-

toder. Människan är expert på icke-verbal kommunikation då vi varje dag avläser signaler som 

människor i vår omgivning antingen skickar ut medvetet eller omedvetet, men få har reflekterat 

över det. Körledare använder sig främst av två icke-verbala medel – rösten och gestiken. Enligt 

Bull och Doody (2013) har det länge varit bekräftat att det finns en länk mellan gestiken och 

språket och dessutom att gestiken är föregångaren till språket. Frank, Maroulis och Griffin 

(2013) beskriver röstens tre olika kanaler som visar på att det endast är en av dem som har med 

de faktiska orden som vi talar. Hur ser körledare på sin egen icke-verbala kommunikation? Är 

icke-verbal kommunikation något som reflekteras över? Hur förmedlas den icke-verbala kom-

munikationen till sina körmedlemmar? Är det någon icke-verbal kommunikation som körledare 

använder sig av mer? Frågor som dessa är något jag reflekterat över då jag fått möjlighet att stå 

på båda sidorna – både som körmedlem och körledare. Min erfarenhet räcker dock inte så långt 

på grund av min ringa ålder, så hur tänker körledare som arbetat med kör en längre tid om icke-

verbal kommunikation? 

 

1.3 Arbetets disposition 
Det inledande kapitlet tar upp studiens intresseområde, begreppet icke-verbal kommunikation, 

uttryck och sedan det problemområde som ska undersökas. I kapitel två presenteras forskning 

inom det valda ämnesområdet, relevant litteratur samt problemformulering, syfte och forsk-

ningsfrågor. I kapitel tre redovisas studiens teoretiska utgångspunkter så som det teoretiska 

perspektivet hermeneutik. Därefter följs studiens metodologiska utgångspunkter samt val av 

metod i kapitel fyra. Där redogörs även för urval av informanter, studiens genomförande, etiska 

överväganden samt dess trovärdighet och giltighet. I kapitel fem redogörs för analysen av den 

data som de tre intervjuerna utmynnade i med hjälp av ett antal teman. Sedan följer kapitel sex, 

diskussionen, som belyser resultatet i relation till tidigare forskning och relevant litteratur. Till 

sist tas metoddiskussionen, arbetets betydelse och yrkesrelevans samt idéer om framtida forsk-

nings- och utvecklingsarbeten upp. 
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2 Områdesorientering  
I detta kapitel presenteras relevanta aspekter inom det valda området, tidigare forskning med 

relevans för området samt studiens problemformulering, syfte och forskningsfrågor. 

 

2.1 Icke-verbal kommunikation 
Under denna rubrik presenteras begrepp kopplat till icke-verbal kommunikation samt en över-

gripande bild av ämnesområdet. Urvalet av texterna gjordes för att få en inblick i vad icke-

verbal kommunikation skulle kunna vara för att på så sätt ge en bakgrundsbild till det studien 

har för avsikt att undersöka.  

2.1.1 Icke-verbal kommunikation som begrepp  

Icke-verbal kommunikation beskrivs enligt NE (2018a) som ”sådana kommunikativa signaler 

som till skillnad från de språkliga (verbala) inte förmedlas genom tal, skrift och andra sekundärt 

språkbärande artefakter”. Knapp, Hall och Horgan (2014) beskriver att det finns tre aspekter av 

icke-verbal kommunikation som vi använder oss av under vårt dagliga samspel med andra. Den 

första handlar om att sända ut icke-verbal kommunikation. Människan skickar ut meddelanden 

eller signaler, ibland medvetet, ibland inte. Är det medvetet är målet att få andra att förstå vad 

hen menar genom att skicka ut en eller flera icke-verbala signaler. Detta kan ske genom tonen 

på rösten, hållning och hens ansiktsuttryck. Ibland fungerar signalerna och ibland gör de inte 

det. Kommer signalerna inte fram kan det bero på att de inte var tydliga, motsägelsefulla eller 

av den anledningen att personen/personerna läste signalen fel, ignorerade signalen eller missade 

den helt. Människan skickar även ut icke-verbala signaler som inte är medvetna och kanske inte 

är menade att skickas ut. Dessa kan vara kläder, ett köns attribut så som kroppsform och an-

siktsform, men det kan även handla om att brista ut i gråt. Alla dessa exempel är starka icke-

verbala signaler som enligt Knapp et al. inte alltid är menade att skickas ut. Andra exempel på 

detta skulle kunna vara då kroppen skickar ut omedvetna signaler till människor runt omkring 

den, ett slags läckage. Dessa läckage är, enligt Knapp et al. dynamiska i sin natur då de föränd-

ras under en interaktion. Den andra aspekten handlar om att ta emot icke-verbal kommunikat-

ion. Enligt Knapp et al. (2014) befinner vi oss i ett konstant flöde av statiska och dynamiska 

icke-verbala meddelanden. Dessa signaler tas emot när människor integrerar med varandra men 

även från människan själv. Icke-verbala meddelanden är meningslösa om det inte finns någon 

som kan tolka dem. Det handlar om att tolka meddelandena och ge dem mening, vilket är in-

tressant i föreliggande studie om körledare tal om icke-verbal kommunikation. Den tredje 

aspekten av icke-verbal kommunikation handlar om den komplexitet som bildas mellan de två 

först nämnda. Knapp et al. (2014) tar upp ett exempel där två människor kramas. Vad betyder 

den kramen? Läggs mer information in blir kramens innebörd olika. Till exempel kan det runt 

de två som kramas stå människor klädda i svart, och i bakgrunden kan det finnas en kyrka. Ett 

annat exempel skulle kunna vara skillnaden mellan två människor som kramas på en nattklubb 

jämfört med två människor som kramas på en sportbar. Just dessa exempel menar Knapp et al. 

handlar om hur kramens signaler och innebörd förändras beroende på kontexten. Läggs kropps-

hållning, mimik, ansiktsuttryck och gester till blir det helt plötsligt mer komplext och helt plöts-

ligt kan en kram mellan två människor betyda en mängd olika saker. 

 

KOM IGEN! HUUUUR KAN DU VARA SÅ LÅNGSAM?? VI KOMMER BLI SENA! Sms 

och mail är ett medium som på ytan inte innehåller någon form av icke-verbal kommunikation 

men det är inte alltid som det verkar. Frank, Maroulis och Griffin (2013) beskriver att trots att 

orden i meddelandet går igenom en verbal kommunikation så förändras meddelandet genom 

olika typer av tecken så som utropstecken, frågetecken och versaler. Dessa förändringar gör att 

meddelandet också använder sig av icke-verbal kommunikation. Högst troligt tänker läsaren att 



Uppsatsmall, Självständigt arbete 2, MUAL15, Musikhögskolan Ingesund, 2018 

 

 9 

den blir utskälld, och att bli utskälld är en icke-verbal kommunikation då tonen och styrkan på 

rösten förändras. Frank et al. skriver att under 2000-talet har andra tekniker för att implementera 

icke-verbal kommunikation utvecklats. Den allra största och mest kända är emojis eller smili-

sar. Den mest klassiska vi tänker på är en glad emoji som skapas av ett kolon och en parantes: 

: ). I många program blir dessa två tecken automatiskt till en emoji, 😊. Med hjälp av emojis 

kan därför en icke-verbal kommunikation skapas i meddelanden. ”Du är dum i huvudet” kom-

binerat med en glad emoji får en ironisk mening jämfört med att bara skriva ”du är dum i hu-

vudet”, som dessutom blir svårtolkat.  

2.1.2 Icke-verbal kommunikation i undervisning 

Jensen (2012) menar att en lärare i genomsnitt talar 70 procent av lektionstiden. De övriga 30 

procenten delas upp mellan elevernas utrymme och tystnad. När det gäller sociala budskap som 

emotionellt innehåll, relationellt innehåll, attityder och intryck beskriver Jensen att 65 procent 

av meningen i ett budskap framkommer genom icke-verbal kommunikation så som röstkvalitet, 

ansiktsuttryck och gester. Beroende på det huvudsakliga ämnet är det vanligt att åhöraren omed-

vetet använder sig av olika medel för att tolka budskapet. Dessa medel, eller kategorier, kan 

vara fysiskt utseende så som kläder, frisyr, hållning och så vidare. Det kan även vara gester, 

ansiktsuttryck, ögon, kroppsrörelse, avstånd, röstkvalitet och mycket mer. Två kategorier som 

ofta blir sammankopplade är ansiktsuttryck där ofta ögonrörelser, ögonbrynsrörelser, munrö-

relser och så vidare samt röstkvalitet räknas med. Vilket tonläge har till exempel läraren, hur 

starkt talar hen och hur snabbt talar hen? Jensen beskriver att dessa i kombination med varandra 

bildar en tolkningsmöjlighet för eleven. 

 

Steinberg (2012) beskriver om hur en lärare direkt kan få uppmärksamhet. Hur en lärare använ-

der sig av möblering, gruppsammansättningar, eventuella ritualer, positioneringar och mycket 

mer kan en lärare enligt Steinberg åstadkomma mycket. Beroende på vilka val läraren använder 

sig av kan vara avgörande när det kommer till undervisning. Använder sig en lärare av ett 

kroppsspråk som inte kompletterar det den säger kommer den att skicka ut dubbla budskap som 

kan göra att eleverna inte förstår. Kompletterar dock läraren gester tillsammans med språket 

blir det motsatt effekt, eleverna har lättare att förstå och undervisningen kan komma att bli 

smidigare. Steinberg tar upp lektionens sex moment där icke-verbalt ledarskap kan komma att 

hittas. Dessa sex moment är: förberedelser för uppmärksamhet, uppmärksamhet, instruktion, 

övergång, handledning och uppföljning. Enligt Steinberg spelar den icke-verbala kommunikat-

ionen stor roll för att få en så optimal undervisning som möjligt. 

2.1.3 Ansiktet som icke-verbalt uttryck 

Matsumoto och Sung Hwang (2013) beskriver att ansiktet är den största källan för icke-verbal 

kommunikation. Ansiktet är det mest komplexa signalsystemet vi har i vår kropp och det är 

enligt Matsumoto och Sung Hwang den mest beforskade icke-verbala kommunikationen. An-

siktet är den kanal som ofrivilligt visar reaktioner (läckage), men också den kanal som visar 

flest frivilliga reaktioner. Ansiktet har den unika förmågan att kunna visa känslor, och att kunna 

läsa dessa känslor kan ge oss en insikt i hur en människa känner, mår, dess intentioner, moti-

vation, personlighet och trovärdighet. Hur är det möjligt att utläsa detta? Matsumoto och Sung 

Hwang påpekar att känslor är direkta, automatiska och ofrivilliga, och därför är de svåra att 

hålla tillbaka, vilket i sin tur gör dem svåra att inte visa. Känslorna är omedvetna och automa-

tiska på grund av att de enligt oss är viktiga. Även Nilsson och Waldemarson (2004) beskriver 

att ansiktet är en öppen informationskanal, att det är den del av kroppen som vi nästan aldrig 

döljer och när vi pratar står vi ofta ansikte mot ansikte. Deras forskning stämmer även överens 

med Matsumoto och Sung Hwangs (2013) om att ansiktet är den kanal där vi kan dra slutsatser 
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om inre upplevelser, känslor och olika sorters värderingar. Kappas, Krumhuber och Küster 

(2013) skriver också att ansiktet är portalen till en människas identitet och själ.  

 

Nilsson och Waldemarson (2004) beskriver även ögonen som själens spegel av den anledningen 

att relationer och intresse avspeglas i ögonen och vid ögonkontakt. De menar att om vi är in-

tresserade av något, nyfikna eller har svårt att förstå det vi ser tittar vi intensivt och under en 

längre tid. Detta gör även att pupillerna vidgar sig. Ögonen är det som öppnar upp ett möte, och 

de leder vägen till kommunikation med både bekanta och främmande. Ögonen avslöjar ofta en 

persons intentioner och intresse i kombination med de övriga uttrycken och känslokanalerna i 

ansiktet. Människan tittar mindre på varandra då den är nedstämd, pratar om svåra eller jobbiga 

samtalsämnen eller sitter nära varandra. Är människan attraherad av någon annan, tittar hon 

länge och intensivt, och kan till och med drunkna i den andres ögon. En blick behöver dock inte 

alltid vara ömsesidigt intresserad och öm, den kan handlad om kontroll och makt. Ett väldigt 

enkelt exempel på det är en lek många lekte som barn, nämligen ”arga leken” där två personer 

stirrar på varandra och den första som brister ut i skratt förlorar. Nilsson och Waldemarson 

menar att en person som tittar för länge på en annan kan uppfattas som aggressiv, påträngande 

eller dominerande. När människan vägrar att se någon i ögonen skulle det kunna vara ett tecken 

på avståndstagande, skam, en protest med mera.  

2.1.4 Gester som icke-verbala uttryck 

Bull och Doody (2013) påpekar att det länge varit bekräftat att det finns en länk mellan gestik 

och språk, och att gester är föregångare till det talade språket. Matsumoto och Sung Hwang 

(2013) beskriver gester primärt som handrörelser som används huvudsakligen för två syften, 

nämligen för att illustrera och framföra verbal mening. Gester kan i stort delas in i två katego-

rier: de gester som sker tillsammans med talet och de som sker oberoende av talet. Den första 

kategorin kallas för talillustrationer eller bara illustrationer, och den andra kallas för emblems. 

Talillustrationer är rörelser som är direkt kopplade till språket, och används för att illustrera 

eller betona vad som sägs. Illustrationer kan även den delas upp i följande kategorier:  

 

1. Batons: en rörelse som betonar ett ord eller en fras och kan växla i tempo, till exempel 

en körledare med en taktpinne. 

2. Ideographs: en rörelse som tecknar en tanke. 

3. Deictic movements: en rörelse där en person pekar på det personen pratar om, till ex-

empel att peka på sin näsa och mena sin näsa 

4. Spatial movements: illustrerar en distans mellan två platser som visas med händer eller 

fingrar 

5. Kinetograph: en rörelse som beskriver en kroppslig gest 

6. Pictographs: en rörelse som ritar en bild av det hen refererar till 

 

Uppställningen är hämtad ur Bull och Doody (2013, s. 211) och en översättning skulle kunna 

vara att batons blir taktpinne, ideographs blir ideogram1, deictic blir deiktisk2, spatial mo-

vements blir avståndsmässiga rörelser, kinetograph blir kroppslig illustration och slutligen blir 

pictographs piktogram3. 

 

Bull och Doody (2013) visar på att flera studier indikerar att illustrationer hjälper lyssnaren att 

få en mer korrekt mental bild av det talaren talar om samtidigt som det hjälper talaren att komma 

ihåg vad den skall prata om. Illustrationer kan även ge en lyssnare ett annat intryck av talaren. 

                                                 
1 Ett skrivtecken som står för ett ord eller begrepp istället för ett språkligt ljud eller stavelse 
2 Utpekande, hänvisande 
3 Bildtecken 
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Människor som gestikulerar när de talar uppfattas lugnare och mer kompetenta än de människor 

som inte gestikulerar.  

 

Den andra kategorin av gester, emblem, har som syfte att förmedla verbal mening utan ord. 

Matsumoto och Sung Hwang (2013) kallar även dessa emblems för symboliska gester. Kulturer 

över hela världen har precis som sitt eget språk även utvecklat olika symboliska gester, vilket i 

sin tur gör att symboliska gester är kulturspecifika. Till skillnad från illustrationer kan symbo-

liska gester användas utan ord och ändå vara tydliga med vad de innebär. Matsumoto och Sung 

Hwang tar som exempel upp fredstecknet som formas genom att skapa ett V mellan pek-och 

långfingret och en tumme upp som indikerar ”bra”, ”toppen” eller någon annan typ av positiv 

indikation. Dessa är bara några av många tecken. Det finns dessutom en mängd symboliska 

gester som är av negativ karaktär. En av den kanske mest kända negativa gesten skulle kunna 

vara en knuten hand med endast långfingret pekandes uppåt. Emblem är helt enkelt icke-verbal 

kunskap med ett verbalt budskap. Symboliska tecken är viktiga i många sammanhang och kör 

är ett av de sammanhangen.  

2.1.5 Rösten 

Uttrycket ”det är inte vad du säger, utan hur du säger det” är ett välkänt uttryck. Frank, Maroulis 

och Griffin (2013) menar att uttrycket stämmer då forskning har visat att de icke-verbala de-

larna som tillsammans med det talade ordet är minst lika viktiga som det faktiska ordet. När 

människan talar använder hon sig av tre typer av information. Av dessa tre typer är en verbal 

och två icke-verbala. Frank et al. beskriver att dessa typer av information kallas för subkanaler 

och den första, den verbala subkanalen, är de faktiska orden vi säger. Den andra subkanalen är 

hur vi pratar, alltså vilka mönster av pauser vi använder och andra avvikelser som tillsammans 

med ordet bildar meningar. Den tredje subkanalen är tonen, hur högt eller lågt vi talar och hur 

starkt eller svagt vi talar. Rösten kan ge information till lyssnaren om vår ålder, kön och vårt 

modersmål. Den kan även ge information om våra känslor och våra attityder.  

 

Förutom all information som rösten ger oss så har även människan enligt Knapp et al. (2014) 

bildat stereotyper utifrån rösten. Beroende på hur högt eller lågt, starkt eller svagt, luftigt eller 

tätt människan pratar bildar lyssnaren en bild av hur talaren ser ut. Till exempel har deras forsk-

ning visat att en låg, djup röst hos män förknippas med maskulinitet, auktoritet, att vara sofisti-

kerad och attraktiv, något som försäljare, domare advokater och många andra använder i sitt 

arbete. Detta skulle kunna exemplifieras utifrån en film där olika röstlägen kan användas för att 

förstärka en rollkaraktär.   

 

2.2 Tidigare forskning 
I Sandberg Jurströms (2009) avhandling beskrivs hur körledares handlingsrepertoarer belyser 

hur olika körledare arbetar med musiken, det vill säga ”hur de med olika resurser formar olika 

tolkningar och gestaltningar av det aktuella musikstycket” (s. 108). Dessa handlingsrepertoarer 

används för att gestalta och representera hur stycken skulle kunna behandlas med hjälp av 

kroppsliga och materiella teckensystem. I Sandberg Jurströms avhandling framkommer det att 

teckensystem innehåller var för sig en uppsättning av samverkande och samtidigt förekom-

mande representationer. Dessa representationer kan vara tal, sång, pianospel, handrörelser, 

blickar och andra gester. Vidare beskriver Sandberg Jurström att handlingsrepertoaren fungerar 

som representationer för körledarnas musikaliska idéer, känslor och intentioner. För förelig-

gande studie faller sig den pantomimiska handlingsrepertoaren som mest aktuell med tanke på 

föreliggande arbetes frågeställningar om körledare icke-verbala kommunikation. Pantomi-

miska handlingar ses, enligt Sandberg Jurström, som dramatiserade, föreställande och ljudlösa 
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representationer av hur körledarna tolkar och uttrycker de musikstycken de arbetar med. Körle-

darens handlingar innefattar i denna icke-verbal kommunikation i form av till exempel olika 

gester, ansiktsuttryck och röst. Körledarna använder sig här framförallt av hand- och armrörel-

ser för att uttrycka sin tanke och vilja till körsångarna. Sandberg Jurström skriver att arm- och 

handrörelser ofta är sammanlänkade med både blickar, andra kroppsuttryck och tal. Avhand-

lingen är gjord utifrån ett designteoretiskt perspektiv med videoobservation som metod för da-

tainsamling. Fokus ligger på vilka semiotiska resurser körledare använder sig av i sin kommu-

nikation med körsångarna under såväl repetitioner som konserter.  

 

Sandberg Jurström har i sin artikel om kroppsligt meningsskapande fortsatt sin forskning om 

hur kroppen tillsammans med gester, blickar och andra kroppsliga rörelser skapar representat-

ioner, gestaltningar och formar musikalisk mening. Även här har hon använt sig av det design-

teoretiska perspektivet för att kunna beskriva lärarnas icke-verbala handlingar. I resultatet fram-

kommer det att kroppsligt gestaltande ger möjlighet till tolkning, till uttryck och möjligheten 

till att stärka olika musikaliska intentioner som finns i sånger och övningar. Det framkommer 

även att de lärare som ingår i artikeln ofta pratar om att uttrycka energi i rösten och att de 

använder sig av icke-verbal kommunikation för att förevisa detta. Lärarna använder sig då av 

rösten, ansiktsuttryck och gester för att illustrera olika affekter. En av lärarna i Sandberg Jur-

ströms artikel ger både verbal och icke-verbal information om texters innehåll och karaktär. 

Samma lärare instruerar sångens karaktär, innebörden av text och musikaliska gestaltningar. 

Dessa gestaltningar och intentioner förmedlas genom lärarens metaforer i form av kroppsligt 

och verbalt uttryckta associationer till olika affekter. De uttryck som används mest är lärarens 

blickar, kroppsspråk, ansiktsuttryck och tal för att förevisa en affekt. För föreliggande studie är 

Sandberg Jurströms artikel intressant då med tanke på föreliggande studies intresse för hur icke-

verbal kommunikation används i körsammanhang  

 

Poggi (2011) beskriver att vissa körledare använder sig av en teknisk slagteknik och att vissa 

använder sig av en dirigering som visar på en emotionell process. Detta ligger i harmoni med 

vad Sandberg Jurström (2016) menar. Poggi (2011) tar även upp hur känslor är något som varje 

körledare måste känna alternativt måste låtsas känna för att ge mening till musiken. Ett exempel 

Poggi visar på är när en musiker spelar ledsam musik, då främjas musiken av att musikern själv 

känner sig ledsen. Poggi ställer sig själv frågan ”Vilka typer av kroppsliga gester är typiska för 

en körledare? Vad ska körledaren göra för att få kören att sjunga bra?”. Poggi menar att en kör 

är en grupp individer som strävar efter samma mål. Målets slutprodukt varierar beroende på hur 

mycket arbete som varje individ lägger på målet. Eftersom kören kan ses som en grupp kan 

körledaren ses som gruppens ledare. Poggi tar upp exemplet om att följare (kören) har ett behov 

av att veta vad de ska göra, vart de ska gå och hur de ska uppnå detta mål. Ledaren föreslår ett 

mål, lägger fram en vision om vad hen anser vara nödvändigt för att klara målet och får även 

kören att kunna identifiera sig själva med ledaren. Kören behöver känna att den är omhänder-

tagen och det är en av körledarens många uppgifter. En körledare använder sig enligt Poggi av 

gester i kombination med kroppsspråk och ansiktsuttryck för att kommunicera olika affekter så 

som glädje, uppmuntran och mycket annat. För föreliggande studie kan Poggis tankar om le-

darskap och körledares uppdrag komma att vara intressanta. Olika körledare använder sig av 

olika strategier för att vinna över kören på sin sida och Poggis tankar om affekter och upp-

muntran kan vara en av dem. 

 

Åkerlund (2018) avsåg med sin studie att undervisa en grupp elever vid tre separata gånger utan 

att använda sig av någon form av verbal kommunikation. Syftet med studien var att undersöka 

undervisningssituationer i musik som sker utan verbal kommunikation. I resultatet framkom-

mer det att eleverna nästan alltid förstod hans instruktioner. Det positiva resultatet skulle kunna 
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bero på användandet av enkla tecken som var lättförståeliga för eleverna. Åkerlund såg ett 

mönster i de instruktioner som direkt fick önskat resultat och de som fick ett mindre önskvärt 

resultat. Användandet av enkla tecken samt uppsättningar av tecken som kompletterade 

varandra gav ett önskvärt resultat. Instruktioner där icke-etablerade tecken användes eller teck-

ensystem som inte kompletterade varandra gav ett oönskat resultat. För föreliggande studie om 

icke-verbal kommunikation är Åkerlunds studie intressant då den visar körledares påverkan på 

körsångares förståelse av de tecken som används.  

 

Likt Åkerlunds (2018) studie om icke-verbal kommunikation har även Bygdéus (2015) under-

sökt hur icke-verbal kommunikation kan ske i körverksamhet med barn och unga. Bygdéus 

beskriva och analysera körledares handlingar och aktiviteter samt vilka tillvägagångssätt, hjälp-

medel, resurser, tekniker och metoder som används. Sammanlagt deltog fyra körledare i stu-

dien. Datamaterialet har sedan analyserats genom att Bygdéus har förenklat, klassificerat och 

jämfört det, kartlagt tydliga mönster, förklarat orsakerna till dessa mönster och bedömt konse-

kvenserna. Den insamlade datan visar på styrkor och svagheter hos körledarna som de på en 

kollektiv nivå skulle vilja förbättra. Resultatet visar också, med utgångspunkt i likheter och 

skillnader, att likheterna i att leda körer för olika åldrar är många. Handlingar och aktiviteter 

som körledarna använder sig av representeras av unika mönster för respektive körledare. Körle-

darnas bredd och variation i körledarpraktiken beskrivs sedan på en kollektiv nivå indelade i 

åtta arbetssätt. Dessa arbetssätt är lyssnande attityd, prövande av metoder, musikaliska rutiner, 

förebildande, koncentrerade uttryck, reflektion i praktiken, historieberättande och målbilder. 

 

Poggi (2011) beskriver körledare som tekniska eller emotionella Watson (2012) har i sin av-

handling gått in på djupet av en specifik dirigent där användandet av båda aspekter finns. 

Aspekter som kroppshållning, rörelser, ögonkontakt, ansiktsuttryck och dirigeringen är det hu-

vudsakliga fokuset i studien. Studien utgår från en live DVD där Carlos Kleiber dirigerar Over-

ture Die Fladermaus. De frågor Watson hade för avsikt att undersöka var rollen och funktionen 

av den professionella orkesterdirigenten, hur dirigenten kommunicerar med hjälp av gester och 

slutligen hur Kleiber använder sig av gester för att kommunicera sina musikaliska intentioner i 

Overture Die Fladermaus. I resultatet kom Watson fram till att Kleibers kroppsspråk är nära 

anslutet till hans dirigering och att de inte skickar ut två olika signaler. Kleibers visar med sin 

taktpinne tempo, dynamik, artikulation och frasering, vilket Kleiber även avspeglar med hela 

kroppen. I resultatet framkommer även att Kleiber använder ansiktsuttryck för att visa på styck-

ets karaktär, skillnader i intensitet och tempo, likt det som visas med kroppen. Watsons studie 

må handla om en orkesterledare, men de icke-verbala uttrycken såsom ansiktsuttryck, kropps-

hållning och gester finns även att hitta hos körledare. Watsons studie är därmed intressant även 

med tanke på föreliggande studie om hur körledare använder icke-verbal kommunikation. 

 

2.3 Problemformulering, syfte och forskningsfrågor  
Tidigare forskning, såsom Sandberg Jurströms (2009) studie, visar bland annat hur körledarna 

gör, och trots att även det är icke-verbal kommunikation ligger inte huvudfokus där på körle-

darnas egna uppfattningar. Annan forskning tar också upp icke-verbal kommunikation, men ur 

andra synvinklar, såsom Åkerlund (2018), där det icke-verbala används för att testa om det går 

att undervisa med endast icke-verbal kommunikation. Jag är intresserad av att samtala med 

sedan länge aktiva körledare, speciellt körledare som under sina karriärer har lett olika körer på 

olika ambitionsnivåer, om hur de har undervisat i kör samt levt och andats kör en stor del av 

sitt liv. Genom samtal med körledare som har långa karriärer är min förhoppning att få en upp-

fattning om innebörden av icke-verbal kommunikation, hur de använder denna typ av kommu-

nikation och om det är någon skillnad nu i deras arbete jämfört med när de var yngre. 
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Jag hoppas att föreliggande studie skall kunna bidra till en inblick i körledares vardag utifrån 

icke-verbal kommunikation. 

 

Syftet är att undersöka körledares uppfattningar om och arbete med icke-verbal kommunikation 

med kör. För att uppnå syftet är följande forskningsfrågor ställda: 

 

1. Hur ser körledare på begreppet icke-verbal kommunikation? 

2. Vilka former av icke-verbal kommunikation uppfattar körledare att de använder i arbe-

tet med kör? 

3. Till vad menar körledare att de använder icke-verbal kommunikation? 
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3 Teoretiska utgångspunkter  
I detta kapitel presenteras studiens teoretiska utgångspunkter för att förtydliga de perspektiv 

som används för att genomföra studien. Först presenteras studiens vetenskaps- och kunskaps-

teoretiska perspektiv. Sedan presenteras det hermeneutiska perspektivet där den hermeneu-

tiska cirkeln och spiralen belyses. 

 

3.1 Vetenskaps- och kunskapsteoretiska perspektiv 
I denna studie intervjuas körledare om deras uppfattningar om icke-verbal kommunikation. Då 

det är deras egna berättelser och tankar är det av största vikt att jag är öppen för deras tankar 

och uppfattningar. Bryman (2011) menar att genom att använda ett tolkande perspektiv kan 

forskaren fånga de subjektiva uppfattningar som kan förekomma. Interpretativismen beskrivs 

som en motsättning till positivismen då den används i samhällsvetenskaplig forskning som rör 

teorier och metoder i samband med tolkningar av människors handlingar. Denna typ av ism 

fokuserar på förståelser och förklaringar av människors beteenden. Bryman beskriver kon-

struktionismen som en ståndpunkt som ifrågasätter åsikten att kategorier som organisation och 

kultur på förhand är givna enheter eller att de sociala aktörerna uppfattar dem som en yttre 

verklighet som de inte kan påverka eller styra. Synsättet syftar på att förståelse och mening 

skapas via socialt samspel och ständigt förändras. I grunden innebär konstruktionismen att fors-

karen får en invit till att ta hänsyn till hur den sociala verkligheten utgör något som sociala 

aktörer ständigt skapar, istället för att se verkligheten som något yttre förhållande till aktörer 

och som helt och hållet styr dem. Konstruktionismen resulterar ofta i ett intresse för represen-

tationen av sociala företeelser och är en term som ofta används för att visa på det obestämbara 

i vår kunskap om den sociala verkligheten. Konstruktionismen tillsammans med interpretativ-

ismen, som båda är en motpol mot den naturvetenskapliga forskningen, ger forskaren möjlighet 

att bredda sin tolkningsmöjlighet. Studien kommer även utgå ifrån en induktiv teori, där fors-

karen, enligt Bryman, använder sig av insamlade data för att skapa sig en ny teori. Induktiv 

teori brukar ofta förknippas med ett kvalitativt synsätt. Anledningen till användningen av den 

induktiva teorin är att jag inte vill utgå från en förbestämd teori som i sin tur skulle kunna 

påverka tolkningen av intervjuerna. Jag vill snarare försöka dra slutsatser utifrån det empiriska 

materialet, vilket skulle kunna ses som en möjlig början på en teoribildning.  

 

3.2 Ett hermeneutiskt perspektiv som utgångspunkt 
I denna studie kommer jag behöva tolka, beskriva och försöka förstå körledares uppfattning om 

icke-verbal kommunikation. För att kunna närma mig den data som samlas in under intervju-

erna behöver jag hjälp av ett perspektiv vars fokus ligger på just tolkning, förståelse och be-

skrivning. Hermeneutik betyder tolkningskonst (NE, 2018b). Inom teologi och rättsvetenskap 

har hermeneutik uppfattats som ett antal regler som gör det möjligt att tolka en text på bästa 

möjliga sätt. Ödman (2007) menar att ordet hermeneutik härstammar från den grekiska guden 

Hermes – en budbärare. Hermes uppdrag var många. Förutom att föra de dödas själar till un-

derjorden var ett av hans uppdrag att bära budskap mellan gudar och dödliga. Förutom budbä-

rare var Hermes gudarnas tolk, deras interpret. Gudarnas budskap var ofta dunkla och svårför-

stådda och han var tvungen att tolka dessa budskap. För honom var det lätt då även han var en 

gud, men för människan var det svårare. Hermeneutiken har en lång historia och finns av en 

god anledning – människan behöver ständigt tolka och förstå. 

 

Bryman (2011) menar att den centrala idén inom hermeneutiken ligger i att forskaren analyserar 

en text för att få fram textens mening utifrån det perspektiv som dess upphovsman haft. Her-

meneutik handlar också mycket om att förstå. Gadamer (1997) framhåller att den traditionella 

hermeneutiken utgår från tre uppgifter: att förstå, att förklara och att tillämpa. Ödman (2007) 
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menar att förståelse kan ge en mottagare ett nytt perspektiv på tillvaron, så mycket att denne 

vill förändra tankesätt och sin livsstil. Georgii Hemming (2005) menar att hermeneutikens fun-

dament handlar om människans uppfattning om vad hon gör, vad hon känner och hur hon rela-

terar till andra människor. För att kunna få denna kunskap måste människan leva sig in i andra 

människors uppfattningar om världen och därefter tolka innebörden av såväl icke-verbal kom-

munikation som verbala uttryck för dessa erfarenheter. Vidare skriver Ödman (2007) att när vi 

lyssnar på berättelser eller läser en artikel måste vi anstränga oss mer därför att dessa tolknings-

objekt befinner sig på en högre abstraktionsnivå än de sinnesuttryck de elementära tolkningarna 

ofta gäller. Detta är något jag kommer behöva ta i beaktning när jag tolkar och försöker förstå 

vad mina intervjupersoner försöker berätta för mig. Ödman menar att något som skulle kunna 

vara negativt med den hermeneutiska teorin är risken för övertolkning. En forskares tolkningar 

är ofta ännu mer abstrakta och samtidigt med komplexa än vad berättelsen faktiskt är, alltså att 

forskaren kan lägga in sina egna tankar och felaktiga tolkningar i berättelserna.  

 

I studien kommer jag att behöva förstå vad som faktiskt sägs av körledarna. Ödman (2007) 

menar att förståelse är en psykisk process varigenom vi tillgodogör oss innebörden i levande 

mänskliga erfarenheter. Hermeneutikens kunskapsintresse syftar bland annat till det behärs-

kande som ligger i att förstå våra medmänniskor och vår omvärld. När människan inte förstår 

tolkar hon. Tolkning sker i både nuet och med ett tänk framåt. Ödman menar att nuet handlar 

om att vi inte förstår, och därför behöver vi tolka och reflektera. Vidare skriver Ödman att det 

också handlar om att vi vill förstå för att kunna orientera oss och utvecklas i vår tanke. Genom 

att tolka anger vi betydelser, det är något människan gör när hon inte enbart förstår den verk-

lighet vi är delaktiga i, och när förståelsen inte räcker till. När jag går in i studien kommer jag 

även ha en förförståelse, något som hjälper min process att komma igång och kunna sättas 

igång. Ödman menar att förförståelse är vår förståelse som fakticitet – vi kan inte förstå utan 

att redan ha förstått. Förförståelse ger riktning i vårt sökande och det är den som avgör vilken 

aspekt vi lägger fokus på.  

3.2.1 Hermeneutiska cirkeln och den hermeneutiska spiralen 

Gadamer (1997) beskriver förhållandet mellan del och helhet i förståelsen – den hermeneutiska 

cirkeln. Enligt Gadamer tar textförståelse aldrig slut, utan ingår i en oändlig process då fördo-

mar kan läggas till, tankar om förtrogenhet, tidsavstånd och mycket mer påverka tolkningen. 

Därför kan en öppenhet för gamla traditioner, eller förlegna tankar vara nödvändigt. Öppenhet 

har enligt Gadamer frågans struktur och att fråga betyder att gå in i ett samtal och därmed 

underkasta sig det samtalet gäller. 

 

Ödman (2007) menar att arbetet med att översätta skulle kunna betraktas som en enkel uppgift, 

men så är ofta inte fallet. För att göra en översättning måste översättaren tolka. Då forskaren är 

i starten av en process menar Ödman att forskaren tolkar och försöker förstå relativt planlöst då 

helhetsbilden sällan är komplett. Forskaren försöker istället hitta mindre helheter, fragment av 

den större helheten. Därefter kan forskaren gå från detaljer till helheten men också från helheten 

till detaljer, vilket bildar en cirkel av förståelser. Vidare skriver Ödman att forskaren placerar 

fragmenten in i en helhet för att hitta deras roll i den större helheten. Det går inte att förstå 

helheten utan förståelse för dess delar. Skulle cirkeln istället ses som en spiral menar Ödman 

att vi genast ser möjligheter som inte fanns innan då en spiral skulle kunna vara oändlig. Ödman 

menar att cirkeln är statisk som bild och kan uppfattas sluten med ett avgränsat område för vilka 

tolkningar som är möjliga. Spiralen ger en möjlighet till vidare tanke, reflektion och förståelse 

då dessa utvecklas i samband med möten med människor och nya erfarenheter. Spiralen visar 

också på att forskaren inte återgår till ett tidigare stadium i tolkningen på grund av att nya 
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erfarenheter och förståelser vidgar forskarens förståelse. Den hermeneutiska cirkeln och speci-

ellt spiralen kan för mig som forskare vara till stor hjälp vid tolkningen av transkriberingen. 

Med spiralen i åtanke är det möjligt att ställa framtagna datan mot varandra för att på så sätt få 

en djupare förståelse över vad informanterna faktiskt säger och menar.  

 

  



Uppsatsmall, Självständigt arbete 2, MUAL15, Musikhögskolan Ingesund, 2018 

 

 18 

4 Metod 
I detta kapitel presenteras studiens metodologiska utgångspunkter och val av metod. Här redo-

görs också för studiens design beträffande urval av informanter, studiens genomförande samt 

dess trovärdighet och giltighet. 

4.1 Metodologiska utgångspunkter 
Under denna rubrik presenteras vilken typ av forskningsansats som ligger till grund för den 

föreliggande studien, vilken typ av metod som används samt vilket sätt studien har analyserats. 

4.1.1 Val av forskningsansats 

Studien kommer att utgå ifrån en kvalitativ forskningsansats. Bryman (2011) menar att den 

kvalitativa forskningen är samhällsvetenskaplig, alltså att den arbetar med människor och deras 

sociala värld och att den tillskriver mening till sin omgivning. Den sociala uppfattningen ger 

också uttryck för en vilja att uppfatta den sociala verkligheten och det som händer i den på 

samma sätt som de som lever i denna verklighet och som de som är föremål för en undersökning 

upplever den. Bryman menar att den kvalitativa forskningens fokus inte ligger på att hitta ge-

neraliserbara fakta, siffror eller svar, något som dock ligger till grund för kvantitativ forskning. 

Kvantitativ forskning syftar till att mäta olika typer av data, exempelvis genom enkäter till stora 

grupper människor – en motpol till den kvalitativa forskningen. Då syftet med studien är att  

undersöka körledares uppfattningar om och arbete med icke-verbal kommunikation med kör 

faller sig den kvalitativa forskningen bättre än den kvantitativa för denna studie. 

4.1.2 Val av forskningsmetod 

Då denna studie syftar till att få en inblick i körledares tankar och uppfattningar om icke-verbal 

kommunikation ses insamling av data utifrån en narrativ ansats som viktig. Bryman (2011) 

menar att den narrativa metoden kompletteras bäst med intervju. Vidare beskriver Bryman att 

den narrativa metoden handlar om att de personer som intervjuas berättar om sina inre upple-

velser, hur de uppfattar, tolkar och definierar den värld som omger dem. I denna studie är det 

alltså körledares uppfattningar och reflektioner över innebörden av icke-verbal kommunikation 

i sitt arbete som körledare som är i fokus. Enligt Bryman kan denna typ av studie ge forskaren 

djupa beskrivningar av hur intervjupersonerna uppfattar, reflekterar och tolkar den värld som 

omger dem samt hur de menar att den kan uttryckas. Den narrativa studien främjar till en öp-

penhet i och med att intervjupersonen berättar och reflekterar fritt utifrån ett tema, intervjuper-

sonen har då möjlighet att sväva ut i tanken, vilket skulle kunna vara relevant för studien. In-

tervjun kan enligt Bryman också påverkas av vad intervjupersonen anser vara viktigt, vilket 

innebär att intervjuaren har en mer passiv roll. Intervjuaren kan dock behöva påverka konver-

sationen för att hålla den inom ett visst område. Skott (2004) skriver att användandet av narrativ 

metod inom forskning innebär en strävan efter att komma bortom den flyktiga och omedelbara 

förståelsen som intervjuaren får under intervjun. Med en narrativ studie försöker forskaren göra 

det tydligt hur en specifik berättelse har formats och vad berättelsen vill säga. Berättelserna 

skall tolkas, vilket också ligger till grunden för hermeneutiken, och människors tolkningar kan 

vara riktade mot det förflutna eller framtiden. Syftet skulle kunna vara att bevara eller rasera, 

men tolkningen är alltid tidsbunden då den är förlagd till en aktuell situation – vilket också 

innefattar forskaren. 

4.1.3 Val av analysmetod 

Till den narrativa forskningsmetoden har en tematisk analysmetod valts, något som enligt Bry-

man (2011) handlar om att analysera data genom teman och subteman. Enligt Bryman är den 

tematiska analysen ett av det vanligaste angreppssättet vid kvalitativ forskning. Braun och 

Clarke (2006) beskriver den tematiska analysen som en metod för att identifiera, analysera och 
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redovisa olika typer av mönster som framkommer av den insamlade datan. I kontrast med andra 

analysmetoder så som narrativ, diskurs eller grounded theory är den tematiska analysen inte 

fast i sitt teoretiska ramverk. Detta gör att den tematiska analysen erbjuder forskaren en stor 

flexibilitet i sin analys. Braun och Clarke påpekar att den som arbetar med tematiska analys 

behöver göra val som behöver diskuteras och reflekteras över. Dessa val kan till exempel vara 

att reflektera över vad som raknas som ett tema. De olika teman och subteman som identifieras 

utgör därefter grunden i den text som tillämpas på data. Dessa teman arbetas fram genom nog-

grann läsning av insamlade data, i detta fall de transkriberade intervjuerna. Enligt Braun och 

Clarke är ett tema något som ur datan faller sig viktigt för forskningsfrågor och studiens syfte.  

I föreliggande studie användes den tematiska analysen genom att först hitta data som handlade 

om icke-verbal kommunikation. Efter flera analyser kunde subteman finnas om icke-verbal 

kommunikation urskilja sig. Exempel på detta är till exempel hur körledarna använder sig av 

icke-verbal kommunikation. Då den nya datan bildats analyserade jag den med forskningsfrå-

gorna och områdesorientering i baktanke för att på så sätt se om det fanns ytterligare teman. 

Braun och Clarke menar att användandet av tematisk analys i samband med kvalitativ forskning 

blir data-driven. Alltså att de teman som bildas är starkt länkade till datan. Därför är det viktigt 

att forskaren inte försöker tvinga in datan i till exempel de teman som forskaren har satt sam-

man.   

 

4.2 Design av studien 
I detta avsnitt redogörs för studiens urval av informanter, studiens genomförande samt dess 

trovärdighet och giltighet. 

4.2.1 Urval av respondenter 

Syftet med studien är att få en inblick i körledares uppfattningar och tankar om icke-verbal 

kommunikation därför har en målinriktat urval gjorts. Enligt Bryman (2011) innehåller de flesta 

kvalitativa undersökningar någon form av urval. I denna studie har en fastställd strategi använts, 

vilket enligt Bryman betyder att urvalet av respondenter var mer eller mindre bestämt i ett tidigt 

stadie av studien. Informanterna valdes ut utifrån kriterier som att körledaren ska ha arbetat 

med kör på olika vis under en längre tid och vara aktiv än idag. De utvalda körledarna har under 

sina karriärer lett olika körer av olika ambitionsnivåer, de har undervisat i kör och de har levt 

och andats kör en stor del av sitt liv. Kriterierna innebar att yngre och icke-aktiva körledare 

sållades bort. Valet gjordes med tanke på erfarenheten som en äldre körledare kan besitta och 

att den har haft en längre tid på sig för att reflektera över hur den icke-verbala kommunikationen 

har sett ut från informanternas start som körledare. Informanterna kontaktades via mail och 

därefter fortsatte kontakten via mail. För att inte avslöja och bibehålla informanternas anony-

mitet har deras namn bytts ut till Alfa, Bravo och Charlie. Nedan följer en kort presentation av 

informanterna. 

 

Alfa är i 80-års åldern, förutom två år med en manskör har Alfa enbart arbetat med blandad kör. 

Alfa leder två körer av olika karaktär samt är anställd för olika projekt runt om i Sverige.  

 

Bravo är i 50-års åldern och arbetade med sin första kör i slutet av 70-talet men det var först i 

början av 80-talet som Bravos körledarbana verkligen startade. Även Bravo har mestadels ar-

betat med blandad kör. 

 

Charlie är i 70-årsåldern och har arbetat med en mängd körer av olika ambitionsnivåer och likt 

Alfa och Bravo har Charlie arbetat mestadels med blandad kör.  
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4.2.2 Datainsamling 

Insamlingen av data gjordes via intervjuer som var av ostrukturerad typ. Enligt Bryman (2011) 

innebär det att intervjuaren utgår ifrån en intervjuguide som blir en form av minneshjälp. I och 

med detta blev intervjuerna olika, eftersom intervjupersonerna hade olika livsberättelser, vilket 

ledde till att de associerade och reflekterade utifrån dem. Intervjuerna förändrades också bero-

ende på deras individuella kunskap över själva området icke-verbal kommunikation. En fråga 

som inte fanns med i den intervjuguide som användes och gav stor utdelning var: ”Skulle du 

kunna berätta om din körledarbana, hur startade den?” Denna fråga gjorde att intervjuperso-

nerna berättade om sina liv utifrån musiken och körledarskapet, och de svarade dessutom på 

majoriteten av frågorna som fanns med i intervjuguiden. Frågorna som ställdes fick körledarna 

att reflektera över icke-verbal kommunikation. Ett exempel på en av frågorna är ”Vad innebär 

icke-verbal kommunikation för dig? Fler frågor tillkom under intervjuerna beroende på inter-

vjupersonernas berättelser. I vissa delar skulle intervjuerna kunna liknas med en semistruktu-

rerad intervju. Med semistrukturerad intervjuer menar Bryman att det i regel handlar om en 

situation där intervjuerna har en uppsättning frågor som generellt sett kan beskrivas som ett 

frågeschema. Intervjuaren har också en benägenhet att ställa uppföljningsfrågor som skulle 

kunna leda till ny data eller ett uppfriskat minne. 

 

Innan intervjutillfället fick intervjupersonerna information om studien och även en samtyckes-

blankett för medverkan. Intervjuerna tog plats på intervjupersonernas arbetsplats eller i deras 

hem. De spelades in via dator och en mobiltelefon och de varade i cirka 60 minuter. Under 

intervjuerna försökte jag styra så lite som möjligt då det var intervjupersonernas berättelser som 

var intressanta för mig. Detta gjorde att vissa sidospår förekom, men dessa var för intervjuper-

sonernas tankar och associationer viktiga.   

4.2.3 Bearbetning och analys  

Kvale och Brinkmann (2014) menar att det vanligaste sättet att registrera intervjuer är genom 

ljudinspelning, vilket också gjordes. Intervjuerna har transkriberats vilket innebär att transfor-

mera, det vill säga ändra från en form till en annan. Dessa transkriberingar blir hybrider, artifi-

ciella konstruktioner, som inte är adekvata för vare sig det levda muntliga samtalet eller den 

skrivna textens formella stil. En transkription ger information om vad som sägs men inte un-

dertoner så som ironi eller icke-verbal kommunikation. Därför blir transkriberingen, enligt 

Kvale och Brinkmann, mer som en minneshjälp och ett verktyg för att hitta data som är viktig 

för studien. Transkriberingen i denna studie skedde genom användandet av programmet Ama-

zing slow downer, ett program där användaren har möjlighet till att sänka hastigheten på ljud-

filer. Med hjälp av detta verktyg kunde jag sänka hastigheten på intervjuerna till cirka 40% för 

att på så sätt kunna transkribera i realtid. De intervjuer som transkriberades varde i cirka 1 

timma. 

 

När transkriberingen var klar började jag leta efter teman som handlade om icke-verbal kom-

munikation och som knöt an till de forskningsfrågor som var ställda. Med hjälp av den tidigare 

forskningen och den områdesorienterade litteraturen fick jag en större förståelse för begreppet 

icke-verbal kommunikation, vilket gjorde att jag kunde sålla utifrån teman som gester, ansikts-

uttryck, röst, kroppsspråk med mera. Vilket skulle kunna likna en abduktiv studie då jag an-

vände mig av teorier inom detta område. Efter att ett flertal huvudteman framkommit läste jag 

igenom det transkriberade materialet igen för att hitta subteman. Dessa subteman handlade om 

saker som körledarna ansåg vara viktiga för dem i sitt meningsskapande. Ett exempel på detta 

är affekter och undertexter. De teman och subteman som arbetades fram skrevs in i ett Word-

dokument för att göra det tydligt. Nedan visas ett utdrag ur analysen där delar ur transkriptionen 

plockats ut exempel: 
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På repetitioner 

XX 

när jag repeterar tror jag att jag är igång hela tiden. Antingen med händerna och 

kroppen eller med pianot. Om jag inte får sväng på en Taubevals till exempel eller 

energi, då sätter jag mig vid pianot för då vet jag som gammal folkhögskollärare tex 

hur man får folk att sjunga med hjälp av ett piano. Det duger inte att bara göra ”om 

pa pa” (visar ett typiskt 3-takts komp) be dem sjunga. Utan man måste dra med dom 

och lägga klanger och överraska någon gång och med en oväntad klang, så jag an-

vänder nog pianot ganska mycket som, jag ska inte säga förebildare… men som 

uppmuntrare 

 

Ovan visas ett exempel på en del ur intervjun som föll sig intressant för studien. 

 

När den tematiska analysen var färdig användes den hermeneutiska spiralen för att tolka de 

delar som valts ut för att på så sätt hitta kärnan i vad de faktiskt sade. Med spiralen kunde jag 

tolka, omtolka och formulera vad som sedan kom att bli resultatet.  

4.2.4 Etiska överväganden 

Codex (2018) skriver att när forskning involverar människor ska dessa bli informerade om vad 

de ger sig in på. Informationen som ges skall vara skrivet med ett språk som är förståeligt för 

de medverkande. Informationen skall ges både muntligt och skriftligt och informationen skall 

innehålla allt som rimligtvis skulle kunna påverka informanternas ställningstagande. De med-

verkande skall också informeras om att de har möjlighet att när som helst avbryta sin medver-

kan, även om det är precis i slutet av forskningen.  

 

I denna studie fick informanterna först ett mail där det huvudsakliga ämnesområdet beskrevs 

och en förfrågan om de skulle kunna tänka sig att medverka. Därefter fick de ett informations-

blad där en mer ingående beskrivning av forskningen gavs, att de garanteras anonymitet och att 

de kan avbryta sin medverkan om så önskas. Denna information fick de även läsa vid intervju-

tillfället. Codex (2018) skriver att hanteringen av personuppgifter kan vara känslig, då indivi-

dernas integritet kan kränkas. Därför har jag valt att inte benämna mina informanter med deras 

namn utan istället som Alfa, Bravo och Charlie. 

 

4.2.5 Tillförlitlighet och giltighet 

Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att vissa kvalitativa forskare har ignorerat eller avfärdat 

frågor om reliabilitet och validitet då de anser att det har sin rot i förtryckande positivistiska 

föreställningar som då kan stå i vägen för skapande. Andra forskare har gått ifrån de två orden 

och istället börjat använda sig av begrepp som tillförlitlighet, trovärdighet, pålitlighet och kon-

firmerbarhet. Bryman (2011) beskriver trovärdighet som en motsvarighet till intern validitet, 

att skapa en trovärdighet i resultatet. Vidare skriver Bryman om överförbarhet, vilket innebär 

hur pass överförbara resultaten är till en annan miljö – hur reproducerbar forskningen är. Det 

tredje begreppet är pålitlighet, vilket motsvarar reliabiliteten inom kvantitativ forskning. Detta 

innebär att den kvalitativa forskaren redogör fullständigt och tillgängligt för alla faser av forsk-

ningsprocessen – problemformulering, undersökningspersoner, fältanteckningar, intervjuut-

skrifter, analyser och så vidare. Det sista begreppet som Bryman beskriver är konfirmerbar-

heten. Forskaren skall, utifrån insikten att det inte går att få någon fullständig objektivitet i 

samhällelig forskning, försöka säkerställa att forskaren agerat rätt och riktigt. Det innebär att 

forskarens personliga värden och teoretiska inriktning inte färgar utförandet av och slutsatserna 

från en undersökning. I denna studie har en fullständig redogörelse för alla faser utförts, vilket 
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innebär att pålitligheten bör vara god. Vidare beskriver respondenterna själva sin sociala verk-

lighet, vad som är meningsfullt för dem och den livsvärld som de själva upplever. Detta gör att 

studien får en grad av giltighet.  

 

Under intervjuerna försökte jag hålla mig neutral för att inte påverka intervjupersonernas bild 

av ämnet icke-verbal kommunikation. Stora delar av intervjuerna handlar om intervjupersoner-

nas livsberättelser utifrån deras verksamhet som körledare, något som är svårt att påverka då de 

är något som personerna själva upplevt och varit med om. Skulle någon annan forskare fråga 

liknande frågor skulle därför den insamlade datan troligen bli lik den jag fick. Min medvetet 

neutrala inställning medför ökad tillförlitlighet och giltighet. Dock är jag människa med egna 

körerfarenheter och har i och med studien också fördjupat mig i ämnet. I och med denna 

nyvunna kunskapen över icke-verbal kommunikation samt min tidigare erfarenhet blir det na-

turligt att även jag reflekterar, vilket skulle kunna ha påverkat intervjupersonerna.  
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5 Resultat  
I detta kapitel presenteras resultatet av de analyser som har gjorts av intervjuerna med de tre 

körledarna utifrån deras tankar och reflektioner över begreppet icke-verbal kommunikation. De 

tre teman som belys är synen på begreppet icke-verbal kommunikation, vilka former av icke-

verbal kommunikation som används samt vad icke-verbal kommunikation används till. Däref-

ter ges en sammanfattning av resultatet.  

 

5.1 Synen på begreppet icke-verbal kommunikation 
En av frågorna som ställdes under intervjuerna var ”vad innebär icke-verbal kommunikation 

för dig?” i analysen framkommer det att Alfa överhuvudtaget har teoretiserat väldigt lite i sitt 

arbete. Vidare reflekterade Alfa över vad icke-verbal kommunikation skulle kunna vara och 

nämner då ansiktet, händerna, kroppen, instrument, att inte ge instruktioner med munnen, mi-

mik, rörelser i rummet, körsång och för-sång. För Bravo handlar stora delar av den icke-verbala 

kommunikationen om att kommunicera mycket genom klaveret och det hen gör via gestiken 

och framförallt ansiktet. Charlie menar att icke-verbal kommunikation är på sätt och vist enkelt 

att förklara. Hen menar att för dirigent handlar det om händernas språk, vad det är körledaren 

säger med just händerna, men också att det hänger ihop med kroppens språk och, likt Bravo, 

framförallt ansiktets uttryck.  

 

5.2 Vilka former av icke-verbal kommunikation som an-
vänds 
I resultatet framkommer det att körledarna använder sig av kroppsspråk som icke-verbal kom-

munikation, pianot som icke-verbal kommunikation samt rösten som icke-verbal kommunikat-

ion och dess olika dimensioner.   

5.2.1 Kroppsspråk som icke verbal kommunikation 

Kroppsspråk blir för en körledare ett av de största icke-verbala kommunikationssätten. I kropps-

språk ingår dirigering i form av händernas språk, gestik, ansiktet med hjälp av ansiktsuttryck 

samt ögon. I intervjuerna framkommer tankar och reflektioner om just dessa icke-verbala kom-

munikationssätt.  

 

Dirigering/gester 

Dirigering och slagteknik verkar naturligt att prata om för körledarna och under intervjuerna 

framkommer att deras dirigering har förändrats med tiden både vad gäller synen på dirigering 

och dess vikt i arbetet med kör. Alfa menar att dirigering var något som var väldigt roligt och 

speciellt när det fungerade men skulle hen jämföra med idag så är dirigering ett otyg. Alfa 

menar alltså att hen dirigerade mer vid yngre år jämfört med idag: 

 
Sen måste man använda sig av det ibland för det behövs. Så att jag menar det klart 

jag dirigera hela tiden men … ehhh … allt mer, mera sällan dom stora sådär, insatser 

och sådär om det inte är absolut nödvändigt. Jag kan nog tänka mig mina egna körer 

i den mån de sjunger för andra dirigenter att de kan känna sig lite missbelåtna ibland 

att jag inte är den mest pålitliga när det är komplicerad musik, sköta, ja ha koll på 

allt som händer med händerna utan att det är det går på något annat vis. (Alfa) 

 

Alfas icke-verbala kommunikation har alltså förändrats om hen jämför med hur den såg ut ti-

digare. I samband med att Alfa dirigerar mindre menar hen att hens egna körer kan känna sig 

missbelåtna då de till exempel sällan får insatser i mer komplicerad musik. 
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Alfa menar att hen dirigerar hela tiden vid repetition, något som görs automatiskt då hen läser 

en not. Vid nya stycken anpassar Alfa sin dirigering till att istället hjälpa kören med att hålla 

ett tempo: 

 
Ikväll ska jag öva lite nya låtar av xx med svåra kromatiska grejer då vet jag det att 

jag behöver hålla tempot medan de repar så de får ägna sig åt annat än just det, så att 

så gör jag och sen när det gäller … att få musiken att leva framåt i tiden så här va så 

tror jag att jag använder väldigt stora gester, allt möjlighet sånt här som pekar, låt 

det inte stå still utan vart är vi på väg och så va. (Alfa) 

 

I citatet kan det tolkas som att Alfa adapterar sin dirigering beroende på vilket stadie kören 

befinner sig i repetitionen. Alfa berättar om ett speciellt minne från en av hens många körresor 

utomlands. Under en session med en kör ledd av en utländsk körledare fick körmedlemmarna 

ställa frågor till ledarna. Den utländska körledaren fick frågan vad hen hade lärt sig av Alfa, 

varpå den utländska körledaren utan vidare svarade ”dirigering”. Alfas egen kammarkör bör-

jade då gapskratta då de trodde hen skämtade. Alfa beskriver att den utländska körledaren då 

hade utvecklat det till att hen hade förstått att hen inte behöver dirigera så mycket hela tiden. 

Alfa förklarar här sin idé om dirigering: 

 
Och det har i efterhand varit mitt mål att precis bara det som behövs…… men inget 

mera……. och framförallt inte stå och veva hela tiden sånt som borde vara självklart. 

Jag duger som dirigent det är inte det det handlar om, utan det handlar om er upp-

märksamhet och vilja att förstå det va. (Alfa) 

  

Alfa beskriver att hen duger som dirigent men menar att det är körens uppmärksamhet och vilja 

att förstå vad Alfa vill. Alfa menar att sanningen är att hen inte tycker att kammakören kan följa 

hens dirigering och kanske är det på grund av körens bristande intresse för Alfas dirigering. 

Alfa jämförde med ett tillfälle då hen tillsammans med radiokören skulle framföra ett julpro-

gram och där Alfa plötsligt kände att hen kunde göra vad som helst och att kören följde hen, 

kanske på grund av att de var fixerade vid att förstå Alfas slag: 

 
Och dessutom till min glädje så frågade jag nog någon när vi gjorde x och x eller 

något sånt där ’Ni får säga till om jag är otydlig i slaget, jag känner mig osäker på 

den’ men då var det någon som sa ’nej det är alldeles utmärkt, vi tycker om dina 

slag’. (Alfa) 

 

Denna anekdot är något Alfa skulle vilja dela med sig av till sin egna kammarkör, men som 

enligt Alfa själv kanske skulle bli lite löjligt. Alfa menar att denna anekdot är ett tecken på att 

hens dirigering räcker till, att den är tillräckligt tydlig och att hens dirigering fungerar på en hög 

nivå.  

 

Charlie ser dirigering som det redskap som körledare har att uttrycka sig med, att teknik i diri-

gering är väldigt viktigt och att det är viktigt att körledare är noga med den. Charlie har även 

reflekterat över sig själv och sin egen dirigering och har ställt sig själv frågor som: vad säger 

handen, vad gör jag, vad säger armen, säger den det den ska? Charlie menar att som dirigent 

handlar icke-verbal kommunikation mycket om händernas språk och just vad de säger till kören. 

I kontrast med det Alfa säger menar Charlie att körledare har mycket att lära sig av orkesterle-

dare, nämligen att prata mindre. Enligt Charlie har körledare har alltid ett verbalt språk och 

dessutom en text att sjunga på. En körledare behöver alltid beskriva vad den vill ha sagt i jäm-

förelse med en orkesterledare som inte behöver det. På proffsnivå menar Charlie att en orkes-

terledare varken har tid eller utrymme för ”pladder” utan det måste gå snabbt och effektivt. 

Ledaren måste direkt få respons genom sin dirigering och sitt uttryck. Körledaren skulle kunna 
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lära sig något av orkesterledaren på så sätt att de skulle behöva våga lita på händernas språk, 

våga lita på den icke-verbala kommunikationen. 

 

Charlie beskriver att något som är viktigt för en körledare är lyssnandet, något hen menar är 

icke-verbalt. Körledaren lyssnar och läser av vad som sker under ett stycke och frågar själv om 

det verkligen är det som hen vill och vad som kan göras för att påverka resultatet icke-verbalt. 

Charlie anser att det måste finnas en oerhört tät kontakt mellan lyssnandet och vad körledarens 

dirigering visar. Vidare reflekterar Charlie över den stora del av improvisation som sker under 

konserterna, något som ledaren gör i stunden. Under konserten kan körledaren behöva ge och 

ta, reagera och reflektera samtidigt som hen dirigera. Detta måste ske icke-verbalt då det kan 

vara svårt att verbalt instruera kören under konserten. Charlie tar upp ett exempel på en situation 

som inte är ovanliga under en konsert. Charlie berättar om är när koristerna svarar på ett uttryck 

och då är frågan om körledaren ska förstärka det uttrycket ännu mer och kanske till och med gå 

vidare i det uttrycket 

 

På Alfas arbetsplats arbetar två andra lärare i dirigering och körundervisning. Enligt Alfa arbe-

tar lärarna olika vilket innebär att fokus på till exempel dirigering varierar från lärare till lärare. 

En lärare fokuserar mycket på just dirigeringen och vikten av den, att vara superdetaljerad och 

noga med dirigering. En annan fokuserar mer på instuderingsfasen i arbetet med kör. I och med 

detta har Alfa kunnat ta sig friheten att säga till de studenter som de tre lärarna har gemensamt 

att de inte ska dirigera, att det bara är strunt: 

  
Så att därför kan jag med gott samvete ge dem motsatta, att dirigera, att varna för 

hur roligt det är än är så var medveten om att den synen av en dirigent stjäl jätte-

mycket av uppmärksamheten av det som skulle gå till texten och sångarnas uttryck. 

(Alfa) 

 

Alfa har dock behövt lära ut dirigering och slagteknik till sina studenter. Influenser och intresse 

för musik i blandade taktarter har dock fått Alfa att börja i en annan ände i sin undervisning. 

Istället för att börja med den klassiska fyrtakten använder sig Alfa av de mer udda taktarterna. 

Hen börjar med elva- eller tretton-takt och till exempel fem-takt istället för två-takt. Alfa menar 

att de udda taktarterna inte ska komma som en krydda på slutet utan de ska finns med från 

början då de liknar varandra slagtekniskt. Alfas höjer dock ett varningens finger och menar att 

dirigeringen inte är viktigast och att om studenterna skulle känna sig som dåliga dirigenter så 

finns kurser att gå. Det viktigaste för Alfa när det gäller att leda en kör är att ha en idé om 

någonting, ”det är något man vill göra”. Denna tanke och en idé gör det enklare att leda en kör 

jämfört med att drivas av att göra ”rätt” i något som nyare körledare kan vara osäkra på. Under 

alla år som lärare har Alfa fokuserat på att lära och uppmuntra sina studenter att göra egna 

arrangemang – istället för att köpa ytterligare ett körarrangemang på exempelvis Uti vår hage. 

Vidare reflekterade Alfa över en form av filosofi, där hen uttryckte att ”livet och musik det är 

en del av varandra”. Förutom tanken om att allt inte handlar om dirigering och den kroppsliga 

icke-verbala kommunikationen så har de studenter som haft Alfa fått med sig något annat. Alfa 

menar att hens tidigare studenter berättat för hen att de fått med sig en slags livsfilosofi som 

handlar om livet i kombination med musiken.  

 

Dirigering och kroppslig kommunikation kan se ut på många olika vis och Bravo fick frågan 

om hen hade reflekterat över sin icke-verbala kommunikation. Bravo svarade att hen tänkt 

mycket på det och framförallt under den tiden då alla ville arbeta likt en kör som arbetar mycket 

sceniskt. Bravo menar att hen är en person som känner sig mycket mer bekväm med att uttrycka 

sig via sina fingrar och fötter jämfört med om hen skulle dansa. För Bravo skulle den icke-

verbala kommunikationen komma fram mycket om hen var mer kroppsligt bekväm med sig 
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själv. Bravo reflekterar vidare och kommer fram till att hen inte längre bryr sig om sin kropp 

på det viset och därmed accepterat den hen är. Tidigare tyckte Bravo att det var hämnande att 

hen inte var bekväm i sig själv och kunde därför inte ”dansa loss” framför en kör och på så sätt 

icke-verbalt visa på vad hen menar. Istället menar Bravo att hen hellre arbetar rent fysiskt med 

små gester för att icke-verbalt påvisa vad hen vill och menar. 

 

Ansiktsuttryck 

Körledarna använder sig av flera icke-verbala kommunikationsmedel för att hjälpa sina körer 

att förstå vad de ska göra och ansiktet är då en icke-verbal källa som körledarna har till sitt 

förfogande. Med hjälp av ansiktet menar körledarna att de till exempel kan visa på vilka typer 

av affekter som hen vill att kören skall spegla, men också hjälpa kören med texten, genom att 

icke-verbalt artikulera texten. 

 

Charlie påpekar under intervjun att händernas språk hänger mycket samman med kroppens 

språk och framförallt ansiktets uttryck. Det Charlie har förstått mer och mer genom åren är 

vikten av en god teknik i dirigering och speciellt i samband med ansiktsuttrycket och kroppen. 

Anledningen till denna tanke är att tekniken betyder så mycket för att kunna uttrycka det icke-

verbala språket:  

 
Vad är det som jag vill uttrycka, vad är det jag vill säga, och där måste jag ha mina 

ögon och ansiktsuttryck, hela kroppen till hjälp men det ska också ut i armarna, tek-

niken som jag har… jag kan inte med ögonen säga att ’nu ska vi göra något väldigt 

ljuvt’ och med händerna slå väldigt kantigt… då blir det dubbla budskap. (Charlie) 

 

Charlie menar alltså att kompletterar inte ansiktsuttrycket och händernas språk varandra kan 

körledaren riskera att sända ut dubbla budskap. Hen menar på att en optimal icke-verbal kom-

munikation sker då dirigeringstekniken och ansiktsuttrycket kompletterar varandra och därmed 

sänder ut samma signal. 
 

Likt Charlie har Bravo reflekterat över vikten att arbeta med ansiktsuttryck och hur ansiktsut-

trycket kan både hjälpa en kör, men också stjälpa den: 

 
Jag tänker att, att det klart att kören blir ju väldigt lätt en spegel av mitt ansikte och 

om jag ser ut som ett åskmoln och kanske sen säger ’ni kan väl se lite gladare ut’ så 

är det mycket mer effektivt om jag spricker upp själv och bjuder in. Och jag tror 

också att ansiktet kan förmedla en spänning och en avspänning och att… jag tror att 

det spelar roll. Om vi har det kniviga stället och det ligger urrisigt läge så spelar det 

roll om jag så (kniper ihop ansiktet och ser ansträngd ut) eller om jag gör så (ler och 

ser avspänd ut) att både ansiktet och händerna talar ett frigörande språk. (Bravo) 

 

Bravo menar i detta citat att icke-verbal kommunikation bland annat handlar om dirigerings-

teknik men också mycket om kroppsspråket och då speciellt ansiktet. Bravo nämner som ex-

empel att be kören se lite gladare ut, samtidigt som dirigenten ser ut som ett åskmoln. Detta 

innebär att dirigenten ger ett verbalt budskap samtidigt som den ger ett icke-verbalt budskap i 

form av sitt ansiktsuttryck. Bravo reflekterar över att hen tänkt mycket över vad som sker med 

ögonen och ansiktet om hur en körledare kan återspegla en affekt, men menar samtidigt att hen 

allt för ofta försummar den biten. Bravo tänker mycket mer harmonik, melodik och melodiska 

strukturer än text. Skulle hen däremot tänka mera text skulle affekter och dylikt återspeglas 

ännu mer i hens ansikte. 

 

Kroppsliga positioner 



Uppsatsmall, Självständigt arbete 2, MUAL15, Musikhögskolan Ingesund, 2018 

 

 27 

Hur körledarna positionerar sig under en konsert kan spela roll i hur deras körer avläser körle-

darnas icke-verbala kommunikation. Oftast står körledarna framför kören och dirigerar under 

hela konserten, men positionerar körledarna sig på en annan plats skickar det ut icke-verbala 

signaler som till exempel menar på att körledarna litar på sina körer.  

 

Alfa menar att körledaren är en figur som ofta syns under konserterna. Alfa arbetar dock på ett 

annat sätt. Hen menar att synen av en dirigent stjäl mycket uppmärksamhet från det som annars 

skulle kunna fokuseras på texten eller på sångarnas icke-verbala uttryck. En dirigent fångar 

alltid ögat och det är vanskligt, menar Alfa. Alfa anpassar sig till lokalen vad gäller hens posit-

ion vid konserten. I en kyrka sitter till exempel Alfa ofta på första bänk. Genom att göra detta 

menar Alfa att hen besparar publikens intresse för hens dirigering och får publiken att istället 

rikta sitt fokus på kören. 

5.2.2 Pianot som icke verbal kommunikation  

Körledarna använder sig av pianot som icke-verbal kommunikation på olika sätt. Pianot är för 

körledarna ett verktyg som kan visa harmoniska förlopp, ge starttoner, tempon och mycket an-

nat. Alfa använder sig av både pianot och en melodica under konserter för att ge övergångar 

och toner: 

 
Också använder jag pianot både i konserter om det bara är jag och inga musiker med, 

men är det visor till exempel så sitter jag vid pianot eller en melodica så jag kan stå 

längst bak i salen och ge nya toner i form av små mellanspel som publiken tror är 

konstnärliga. (Alfa) 

 

Alfa menar att hen är igång hela tiden, antingen med händer, kroppen eller med pianot och får 

hen till exempel inte igång en Taubevals sätter sig Alfa vid pianot för att få mer energi i sången. 

Hur körledaren får folk att sjunga med hjälp av pianot vet Alfa av erfarenhet genom sin tid som 

folkhögskollärare:  
 

Det duger inte att bara göra ”om pa pa” (visar ett typiskt 3-takts komp) be dem 

sjunga. Utan man måste dra med dom och lägga klanger och överraska någon gång 

och med en oväntad klang, så jag använder nog pianot ganska mycket som, jag ska 

inte säga förebildare … men som uppmuntrare. (Alfa) 

 

Även Bravo arbetar mycket med pianot i sin icke-verbala kommunikation till kören. Bravo 

använder inte nödvändigtvis pianot för att ”banka in stämmor” utan för att ge en affekt, ett 

känsloläge eller visa en harmonisk progression. Hen menar att mycket kan förtydligas genom 

pianot, till exempel att skapa en färg som annars kan förbises. Bravo menar även att det kan 

finnas en fördel med att kunna växla mellan pianot och slagtekniken. En nackdel skulle kunna 

vara att om en körledare använder klaveret som referenspunkt kan det finnas en risk i att flödet 

av en fras, att fylla på luft och dylikt glöms bort. Bravo menar alltså att ha klaveret som refe-

renspunkt medför en risk att glömma bort sångarperspektivet.  

5.2.3 Röstens icke verbala dimensioner 

Användandet av den verbala kommunikationen är oundvikligt vid repetitionerna och Bravo 

pratar om en slags verbal inkontinens, alltså att prata för mycket. De tre körledarna använder 

sig av berättelser och bakgrunder av olika anledningar. Det kan vara för att hitta en affekt eller 

undertext eller för att helt enkelt informera. Sättet att prata på och rösten har även en effekt på 

lyssnaren. Bravo började under intervjun reflektera över mängden icke-verbal kommunikation 

som ryms inuti den verbala. Hen menar att en fras kan sägas på en mängd olika vis. Vilket 

röstläge körledaren använder sig av samt hur snabbt eller hur svagt en körledare säger något 
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påverkar åhörarens tolkning. Charlie menar att det skulle kunna vara så att körledaren får valör 

i berättandet gällande något som är för körledaren viktigt. Berättelsen hänger ihop med den som 

berättar men den hänger också ihop med hur lyssnaren tolkar det som sägs. Det blir alltså ett 

tolkningsutrymme mellan kören och körledaren. Det finns ett icke-verbalt språk i kören som 

handlar om det sociala nätverket och det sociala spelet emellan, något som Charlie menar på-

verkar det konstnärliga resultatet och som körledaren måste förhålla sig till.  

 

Hur en körkonsert startar kan differentiera sig från gång till gång. Ibland går kören in till kyrk-

klockor, ibland står de uppställda vid en viss tid och ibland börjar körledaren med att säga ett 

par väl valda ord. Bravo menar att sättet att presentera kan försätta en lyssnare i en viss stäm-

ning. Under de senaste åren har Bravo reflekterat över röstens betydelse, vilket har lett till att 

när hen läser texter eller liknande låter hen tystnaden får vara med för att skapa en känsla. Under 

tidigare år har Bravo presenterat konserter i ett lågt register, väldigt forcerat och snabbt, något 

som ger en underton av stress och tidsbrist, men har nu istället övergått till att hellre säga färre 

saker och på så sätt få mer sagt med hjälp av pauser. Denna icke-verbala kommunikation är 

något som Bravo är omedveten om men tror sig kunna använda mer av under körrepetitionerna, 

som ett verktyg för att få fram olika affekter och undertexter. 

 

Ironi är något som innehåller icke-verbal kommunikation på så sätt att vid användandet av ironi 

sägs en sak samtidigt som något annat menas. Den som då utsätts för ironi behöver då avläsa 

de icke-verbala signalerna som ironin innehåller. Charlie menar att hen är en körledare som 

använder sig mycket av ironi. Ironin är för Charlie ett sätt att kommunicera till kören på ett 

humorfyllt och avslappnat vis som kan ge kören en slags sammanhållning och en tillit. Samti-

digt menar Charlie att ironi är ett trubbigt vapen där det är svårt att avgöra om den icke-verbala 

aspekten i ironin har mottagits positivt. Det finns ett mörkertal menar Charlie på så sätt att hen 

inte vet hur många som tagit illa vid sig. Det gäller att lita på sin förmåga att förmedla ironi på 

ett bra sätt och hoppas på att den mottas positivt. Skulle ironin tolkas negativt menar Charlie 

att ironi är något som aldrig går att förklara, att det är dömt att misslyckas då det bara blir värre. 

 

 

5.3 Vad icke verbal kommunikation används till 
Det framkommer under intervjuerna att körledare använder sig av ett stort spektrum av icke-

verbal kommunikation för att göra sig förstådd. Dessa icke-verbala kommunikationsmedel 

framkommer innan repetition, under repetitionerna och under konserter.  

5.3.1 För att tolka notbilden 

Noter kan likt en text innehålla flera icke-verbala medel som till exempel kan hjälpa körledarna 

och deras körer att förstå vilken typ av känsla det ska vara. På noten står även ofta texten och 

den innehåller en stor mängd icke-verbal kommunikation då en text ofta står för något större än 

vad som först kan utläsas. För att hitta kärnan i en text behöver körledarna tolka notbilden och 

bilda sig en uppfattning om vad notbilden faktiskt säger. En not kan enligt informanterna tolkas 

väldigt olika och Bravo påpekar att den icke-verbala kommunikationen ser olika ut från kör-

sångare till körsångare. Med det menar hen att det dels beror på körsångares förmåga till avista-

läsning, men också på om de tittar på helheten eller detaljer. Bravo menar även att strukturen 

av en notbild kan skicka ut icke-verbal kommunikation genom att vara jättefin och göra det lätt 

för läsaren. En notbild kan även skicka ut en icke-verbal kommunikation där strukturen kan 

förvilla eller ge ett intryck av att det är svårt: 

 
När jag kommer med mina handskrivna noter som ingen kan läsa så blir det en icke-

verbal kommunikation, så säger det att ’det här kommer bli svårt, knöligt och rörigt’ 
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och sen så skriver X om det till ett bra, för hon är bussig och så kan alla läsa det. Så 

det finns många såna signaler som spelar stor roll tror jag. (Bravo) 

 

Bravo menar i detta citat att när hen delar ut sina handskrivna noter säger strukturen icke-verbalt 

att det är ett väldigt svårt stycke. Med hjälp till att skriva om noterna blir den icke-verbala 

kommunikation annorlunda, mer lättläst och läsaren kan tolka notbilden på ett vis som inte 

förvirrar. Bravo är en körledare som utgår till stor del från klaveret då hen främst är pianist och 

organist. Automatiskt försummas texten för Bravo som tänker mer på musikens harmonik, me-

lodik och musikaliska strukturer. Samtidigt menar Bravo att om hen hade utgått mer från texten 

skulle affekter och dylikt mycket väl kunna återspeglas i hens icke-verbala kommunikation. I 

notbildens texter ligger en mängd icke-verbala undertexter, associationsmönster och referenser. 

Denna icke-verbala kommunikation skulle kunna försätta lyssnaren, alternativt läsaren i ett 

känsloläge som kan ge bilder, minne av dofter eller som triggar upplevda händelser. Detta ligger 

även i linje med Alfas tankar om texten. Hen menar att en dirigent alltid borde ha texten i 

närheten, helst i handen av den anledning att körmusik nästan alltid handlar om poesi. Texten 

hjälper då till genom icke-verbal kommunikation med att förstärka det som mycket av körarbe-

tet handlar om, att deklamera exempelvis barockpraxis, alltså vad som ska vara betonat och 

obetonat. Charlie menar också att körsången är speciell just för att den har en text. Körsången 

har en verbal utsaga som ibland kan vara fullständigt ointressant och den kan ibland till och 

med vara provokativ. Charlie beskriver att skulle någon framföra åsikter utifrån vissa körtexter 

så finns risken att ”få på pälsen”. Trots dessa texter menar Charlie att musiken som är icke-

verbal, tar vid och skapar ett annat slags budskap som kontrast till texten. Men en notbild inne-

håller så mycket mer än bara text och Charlie menar att notbilden är preliminär, alltså tolk-

ningsbar. Hen menar till exempel att ett andante är ett ord som skall sätta ett tempo. Samtidigt 

betyder ett andante olika beroende på vem som tolkar det. Ett crescendo ska bestämmas utifrån 

var det kommer ifrån och samtidigt refereras till hur starkt en pianonyans är, något Charlie 

menar är ännu mer icke-verbalt än själva skriften. En notbild, en text och det som står kan alltså 

enligt Charlie skicka ut icke-verbala signaler om en mängd olika aspekter.  

5.3.2 För att förmedla och uttrycka affekter och undertexter 

Affekter och undertexter är ofta ting som körledarna uttrycker och förmedlar icke-verbalt. Ge-

nom sin dirigering och sitt ställningstagande förmedlar körledarna affekter och undertexter till 

publiken. Något Bravo funderat mycket över är affekter och undertexter och hen beskriver att 

under en period samtalades det mycket om just undertexter. Undertexter förmedlas icke-verbalt 

och Bravo menar att det inte finns någon form av miljö som är värdeneutral och att även den 

musikaliska miljön är laddad. Vidare reflekterar Bravo på så sätt att det kan vara lika bra att 

vara medveten om det och ta ställning till de icke-verbala undertexterna av ett stycke eller en 

text. Som utövare har Bravo svårt att se en undertext som sann och rätt för att sedan försöka få 

åhörarna icke-verbalt att känna den affekten och undertexten som Bravo tänkt. Åhörarna måste 

få ha friheten att icke-verbalt kunna transformera om undertexterna och affekterna till sina egna 

upplevelser: 

 
Tack vare till att jag tagit ställning till undertexter och affekter på vägen och dom 

blivit starka, så har dom blivit så starka att dom går till att omtransformera till nån-

ting för dom vill nånting, lyssnaren kanske får nått annat. Dom är i en annan livssi-

tuation. (Bravo) 

 

Bravo menar alltså att undertexterna, affekterna och musiken tolkas icke-verbalt olika beroende 

på människors livssituation och deras upplevelser. Har körledaren tagit ställning och dessutom 

har tanken om att ”nu ska vi alla känna exakt likadant” så skulle det kunna bli någon slags 
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performativ våldtäkt. Bravo menar att körledaren måste lita på lyssnaren icke-verbala förmåga 

och dess möjligheter till att kunna skapa sina egna upplevelser.  

 

Charlie menar att musiken i sig själv är icke-verbal. Under intervjun påmindes Charlie om ett 

uttryck: ”Där ordet tar slut, där tar musiken vid”. Musiken har den unika icke-verbala egen-

skapen att kunna ta fram djupen i människans tankar, människans känslor och dess upplevelser, 

där orden på något sätt tryter. Det som inte går att säga verbalt, går på något icke-verbalt sätt 

att säga via musiken. Charlie menar att all konst har den förmågan men speciellt musiken. Det 

är gesten som blir det redskap som används för att kunna uttrycka ett incitament för det icke-

verbala språket. 

 

Alfa använder sig av icke-verbal kommunikation så som dragningar och temposkillnader för 

att lägga till undertexter och affekter i sina framträdanden. Ett exempel där Alfa använder sig 

av icke-verbal kommunikation är då kören sjunger Taubes visa ”Så länge skutan kan gå” där 

andra versens text lyder: ”Snart väntar klockan för mig ding ding dong”. Alfa sänker då tempot 

drastiskt för att påminna om att vi alla ska dö och att livet tickar på. Alfa menar att vid sådana 

typer av texter där undertexten icke-verbalt handlar om att vi ska dö, där kan inte känslan vara 

glädje och som Alfa själv säger ”firmafest”. Skulle det vara så att någon sångare då inte följer, 

eller inte förstår Alfas slag, finns det risk för att Alfa blir smått hysterisk och använder då sin 

dirigering som icke-verbal kommunikation för att visa vad kören bör göra. Vidare berättar Alfa 

att ofta har delar där en sådan typ av dragning sker repeterats tidigare.  

 

5.4 Sammanfattning och slutsatser 
I resultatet framkommer informanternas syn på begreppet icke-verbal kommunikation. I inter-

vjuerna kan flera aspekter av icke-verbal kommunikation finnas utifrån de tre körledarnas tan-

kar om icke-verbal kommunikation. Förutom fysisk icke-verbal kommunikation så som pianot, 

gestik, rösten och ansiktet framkommer även hur en notbild kan tolkas, för att förmedla affekter 

och undertexter samt. Samtidigt som de tre körledarna har liknande syn på vad begreppet kan 

innebära så är deras åsikter om till exempel dirigering olika. Det framkommer att dirigering 

skulle kunna vara ett otyg samtidigt som det är det verktyget en körledare har och att de därför 

måste ha en teknik som går att överföra på alla körer. Körledarna beskriver att dirigeringen och 

kroppsspråket, speciellt ansiktsuttrycket, är sammanflätat och att om dessa inte arbetar tillsam-

mans finns det risk för körledaren att sända ut dubbla budskap. Affekter och undertexter är 

något som reflekteras över och det framkommer att en körledares ställningstagande kan påverka 

åhörarens upplevelse negativt. Hur en notbild tolkas är olika från människa till människa och 

den icke-verbala kommunikationen i en notbild kan förändras. Pianot är något som körledarna 

använder sig av under repetitionerna som ett verktyg för inlärning, för att visa affekter och 

harmoniska förlopp. Genom att utgå från klaveret menar en av informanterna att det kan finnas 

nackdelar i form av att missa det sångliga vad gäller andning och flöde, något som en körledare 

med mindre erfarenhet av pianot kanske skulle tänka på. De tre körledarna använder sig av 

berättelser och bakgrunder av olika anledningar, det kan vara för att hitta en affekt eller under-

text eller helt enkelt för att informera. Sättet att prata på och hur rösten används har även en 

effekt på lyssnaren, menar de. Slutsatser att dra från resultatet är att icke-verbal kommunikation 

som begrepp inte alltid är självklart. Icke-verbal kommunikation tycks påverkas av flera olika 

saker, exempelvis av körledarens bild av sig själv. Det kan även påverkas av att ansiktet säger 

en sak och att händerna säger något annat. Körledarna använder sig av icke-verbal kommuni-

kation i majoriteten av tiden de arbetar med kör och deras val och medvetenhet om det kan 

påverka hur de arbetar. 
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6 Diskussion  
I detta kapitel belyses resultatet i relation till tidigare presenterad litteratur och forskning. De 

teman som presenteras är resultatdiskussionen, metoddiskussion, arbetets betydelse samt fort-

satt forskning. 

 

6.1 Resultatdiskussion  
I denna resultatdiskussion diskuteras resultatet i förhållande till tidigare presenterad litteratur, 

tidigare forskning samt de forskningsfrågor som ligger till grund för denna studie. De teman 

som diskuteras är definitionen av begreppet icke-verbal kommunikation, dirigering och slag-

teknik samt affekter och undertexter. 

6.1.1 Att definiera begreppet icke-verbal kommunikation 

Hur körledarna uppfattar innebörden av icke-verbal kommunikation var för de olika körledarna 

varierande. Under intervjuerna tolkades begreppet icke-verbal kommunikation utifrån dem 

själva och deras erfarenheter. Bryman (2011) menar att den narrativa metoden ger de som in-

tervjuas möjlighet att berätta om sina inre upplevelser, hur de uppfattar, tolkar och definierar 

den värld som omger dem. I denna studie är det alltså körledares uppfattningar och reflektioner 

över innebörden av icke-verbal kommunikation i sitt arbete som har belysts. Begreppet icke-

verbal kommunikation var mer eller mindre självklart för körledarna och deras reflektion över 

begreppet skiljde sig från informant till informant. Enligt NE (2018) innebär icke-verbal kom-

munikation som till skillnad från de språkliga inte förmedlas genom tal, skrift samt andra se-

kundärt språkbärande artefakter. För körledarna framkommer det i resultatet att vad de anser 

vara icke-verbal kommunikation är kroppsspråket och speciellt händernas språk samt ansikts-

uttrycket. Andra icke-verbala kommunikationssätt som framkommer är dirigering, användan-

det av pianot, affekter och undertexter, rösten och tolkningen av texten. Stora delar av den icke-

verbala kommunikationen går in i varandra och används inte bara på till exempel repetition 

eller på konserter utan den används hela tiden.  

6.1.2 Synen på dirigering och slagteknik 

I resultatet framkommer det att informanterna har olika tankar om vikten av dirigering. Alfa 

menar att hen numera tycker att dirigering är ett otyg och använder sig mindre och mindre av 

det. Alfa har också överfört sina tankar om dirigering in i sitt undervisande där hen påpekar till 

sina studenter att dirigering inte är det viktigaste i ledandet av kör. Knapp et al. (2013) menar 

att målet med medvetet utsänd icke-verbal kommunikation är att få andra att förstå till exempel 

en vilja genom signaler. I resultatet framkommer det att Alfa dirigerar mindre och mindre, spe-

ciellt sådant som borde vara självklart. Dessutom framkommer det inte bara i resultatet att Alfa 

dirigerar mindre, utan även att hen beroende på lokal sätter sig ner. Om då Alfa fokuserar 

mindre på sin dirigering och mer och mer tar bort sin roll som dirigent, vad är det då som gör 

att Alfa ändå blir förstådd? Skulle det kunna vara att Alfas kroppsspråk och speciellt ansiktet 

gör att kören förstår vad de skall göra? Eller skulle det kunna vara associationerna, affekterna 

och undertexterna som Alfa berättar innan konserter och under repetitionerna eller är det något 

annat? Matsumoto och Sung Hwang (2013) menar att ansiktet är den största källan för icke-

verbal kommunikation. De menar att ansiktet är det mest komplexa signalsystemet vi har i vår 

kropp. Då är frågan om Alfa använder sig av ansiktet som sin primära källa för icke-verbal 

kommunikation när hen leder en kör. Samtidigt återkommer det faktum att Alfa inte står fram-

för kören, och då kan inte heller hela kören se dirigenten lika lätt. Var hen sitter borde därför 

påverka körens prestation från konsert till konsert med tanke på att de icke-verbala signalerna 

är olika. Alfa menar att hen dirigerar precis bara det som behövs och inget mer och kanske är 

det så att Alfa under sin långa aktiva praktik har förfinat sin dirigering till en sådan nivå att den 
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minsta rörelse sänder ut ett sådant exakt budskap att kören förstår. Det skulle också kunna vara 

så att Alfas dirigering, likt Kleibers i Watsons (2012) avhandling, är tätt ansluten till kroppen 

och att de signaler som Alfa sänder ut inte skickar ut några dubbla budskap. Samtidigt fram-

kommer det i resultatet att Alfa inte tycker att hens egen kör kan följa Alfa speciellt bra, och 

vad kan det bero på? När Alfa arbetade med radiokören kunde hen göra precis vad som helst, 

för att kören var fullt fokuserad på vad Alfa gjorde. Enligt Alfa handlar det om intresset, något 

som skulle kunna stämma överens med Nilssons och Waldemansos (2004) tankar om ögonen. 

Enligt dem avspeglar sig intresset i ögon och ögonkontakt. Är människan intresserad, nyfiken 

eller har svårt att förstå något tittar hon mer intensivt. Det är möjligt att detta skulle kunna vara 

ett tecken på att en kör som är van vid Alfa och hens dirigering inte är lika följsamma som en 

kör som endast arbetat med Alfa en gång. 

 

Om Alfas tankar befinner sig på ena sidan där dirigering är ett otyg, är Charlie på den andra 

som där dirigering är det redskap som körledare har att uttrycka sig med. Matsumoto och Sung 

Hwang (2013) beskriver att gester primärt används som handrörelser huvudsakligen för två 

syften, att illustrera och framföra verbal mening. Charlie menar att för en körledare handlar den 

icke-verbala kommunikationen om dirigering och speciellt om händernas språk och vad de sä-

ger till kören. Bull och Doody (2013) menar att det länge har varit bekräftat att det finns en länk 

mellan gestiken och språket, och att gesten är föregångaren till språket. Bull och Doody har 

även gjort en uppställning av olika gester som skulle kunna visa på varför dirigering är så viktigt 

i körsammanhang. I denna uppställning går det att hitta rörelser som betonar ett ord eller en 

fras, rörelser som visar på distans och kroppsliga rörelser och så vidare. Charlie menar att hän-

dernas språk hänger mycket samma med kroppens språk och speciellt ansiktets uttryck, något 

som även Bravo framhåller. Jensen (2012) menar att människan omedvetet använder olika me-

del för att tolka de signaler som till exempel en körledare sänder ut. Ansiktet är en av de kanaler 

som sänder ut en mängd olika information, både medvetna och omedvetna. Bravo menar att 

kören lätt kan bli en avspegling av körledarens eget ansikte. Enligt Jensen (2012) har ansiktet 

möjlighet att visa känslor med hjälp av flera olika rörelser, till exempel munrörelser och ögon-

brynsrörelser. Detta kan även kopplas till Alfas sätt att dirigera. Om då en körledare ber kören 

att vara glada samtidigt som den ser ut som ett åskmoln skulle det kunna skicka ut dubbla 

signaler till kören.  

 

Den icke-verbala kommunikationen utger en stor del av människans kommunikation. Jensen 

(2012) menar att det är hela 65% av meningen i ett budskap som framkommer genom icke-

verbal kommunikation. Då är frågan: varför använder sig körledare så mycket av den verbala 

kommunikationen? Charlie menar att körledare har mycket att lära sig av orkesterledare då det 

skulle kunna vara så att de pratar mindre, då det varken finns tid eller utrymme för pladder. 

Dirigeringen skulle vid minskad verbal kommunikation kunna utgöra en ännu större del för att 

kommunicera i körsituationer. Åkerlund (2018) prövade att leda tre klasser genom att endast 

använda sig av icke-verbala medel i undervisningen. Resultatet visade att det fungerade då han 

använde sig av enklare tecken och de uppsättningar av tecken som kompletterade varandra gav 

ett önskvärt resultat. Det är alltså inte omöjligt att undervisa utan den verbala kanalen, vilket 

innebär att det skulle kunna vara möjligt att leda en kör med endast icke-verbal kommunikation. 

Det skulle kunna leda till att kören blir mer uppmärksamma på till exempel körledarens icke-

verbala signaler så som ansiktsuttryck, körledarens dirigering och körledarens kroppsspråk.  

6.1.3 Affekter och undertexter 

I resultatet framkommer det att affekter och undertexter är något körledaren behöver ta ställning 

till. Sandberg Jurström (2016) menar att körledare kommunicerar och representerar känslo-
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mässiga representationer och undertexter med hjälp av kroppsliga gester. Dessa representat-

ioner kan yttra sig icke-verbalt genom sättet att prata, på vilket sätt notbilden kommunicerar till 

både körsångaren och till körledaren själv, den finns i musik och den finns i texter. Poggi (2011) 

menar att vissa körledare använder sig av en teknisk slagteknik och vissa använder sig av en 

dirigering som visar på en emotionell process. Alfa använder sig till exempel av dragningar för 

att lägga till affekter och undertexter. I resultatet framkommer det att dragningarna Alfa gör 

kan påverka en åhörares tolkning av musiken genom att den kan lägga in egna meningar och 

tankar om vad text, melodier med mera kan innebära. Enligt Sandberg Jurström (2016) använ-

der sånglärare ofta sig av blickar, kroppsspråk och andra uttryck för att förevisa en affekt. Har 

körledaren likt sångläraren tagit ställning till en affekt eller undertext skulle ställningstagandet 

kunna vara det Bravo beskriver som en slags performativ våldtäkt. En performativ våldtäkt låter 

fruktansvärt men det kan finnas en sanning i det Bravo säger. Har en körledare för stark tanke 

om att alla ska känna som körledaren själv gör skulle åhörarens upplevelse och egna tolkning 

kunna gå förlorad. Det skulle kunna vara så att affekter och undertexter är något som körledarna 

försöker att kommunicera till publiken utan att säga det rakt ut till publiken. Affekter och un-

dertexter blir därför icke-verbal kommunikation då körledarna inte verbalt säger till hur åhö-

rarna ska känna under ett framförande. Charlie nämner i resultatet att ”där ordet tar slut där ta 

musiken vid” och att musiken har den unika egenskapen att kunna ta fram människans djupaste 

tankar, dess känslor och dess upplevelser. Bravo beskriver också vikten av att körledaren måste 

lita på lyssnarens möjlighet att icke-verbalt kunna skapa sina egna upplevelser. En fråga som 

uppkommer är hur mycket arbete en körledare skall lägga ner på affekter och undertexter.  

 

I resultatet framkommer det att det är flera element som kan överföra en affekt eller en undertext 

till en åhörare. Ett exempel på detta är talet. Hur en körledare förmedlar till exempel en inle-

dande text till en konsert kan komma att spela stor roll för hur åhörarna upplever konserten. 

Frank et al. (2013) menar att ordspråket ”det är inte vad du säger, utan hur du säger det” (s. 32) 

stämmer då forskning visar på att den icke-verbala kommunikationen i kombination med den 

verbala är minst lika viktig, om inte viktigare än ordet. Rösten är något som flera körledare 

använder sig av både under repetition och konserter. I resultatet framkommer det att de tre 

körledarna använder sig av rösten för berättelser, anekdoter eller information. Frank et al. be-

skriver att hur en människa talar kan ge olika utdelning. Talar en människa forcerat och snabbt 

skulle det kunna ge en indikation på att talaren är till exempel stressad. Bravo menar i likhet 

med Frank et al. att hur snabbt, i vilket tonläge och till vilken grad pauser används påverkar 

lyssnarens tolkning.  
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6.2 Metoddiskussion  
Föreliggande studies metod och insamling av data gjordes genom enskilda ostrukturerade in-

tervjuer. Dessa intervjuer utgick från en intervjuguide som skulle hjälpa till att ge intervjuerna 

en struktur där alla informanterna fick liknande frågor. Intervjuerna gjordes utan någon form 

av observation, vilket skulle kunna vara en nackdel. Skulle även observationer gjort skulle fler 

icke-verbala kommunikationssätt framkomma och studien skulle kunna bli ännu mer tillförlit-

lig. Detta gjordes dock inte då tiden inte räckte till. Intervjuguiden innehöll endast några få 

frågor där informanterna fick möjlighet att reflektera över begreppet icke-verbal kommunikat-

ion. Detta fungerade inte optimalt och jag som intervjuare var tvungen att anpassa mig till den 

tidigare kunskap som respondenterna hade. Respondenterna satt inne på en stor mängd inform-

ation men var då och då tvungna att få en ”spark” i rätt riktning Den narrativa ansatsen menar 

Bryman (2011) ger forskaren möjlighet att få en inblick i informanternas uppfattningar, reflekt-

ioner och hur de tolkar den värld som omger dem. Som intervjuare försökte jag ha ett så neutralt 

förhållningssätt som möjligt till vad som sades under intervjuerna. Det fanns dock en proble-

matik. Genom att ha läst tidigare forskning och annan områdesorienterad forskning växte min 

förståelse för icke-verbal kommunikation och hur den skulle kunna uttryckas. Denna förkun-

skap gjorde det svårt för mig att hålla mig neutral då körledarna inte hade reflekterat över den 

icke-verbala kommunikationen på den nivå jag önskade att de skulle hålla sig till under inter-

vjuerna. Min initiala tanke var att informanterna inte skulle ha några problem att självmant 

reflektera över de frågor som fanns i intervjuguiden. Efter den första intervjun märkte jag till 

min förvåning att det inte var självklart för en körledare att ha reflekterat över sin icke-verbala 

kommunikation. Detta gjorde att de frågor jag hade med mig i min intervjuguide snabbt kunde 

besvaras på bara några minuter. Två av intervjuerna blev därför mer åt det semistrukturerade 

håller än det ostrukturerade vilket också bidrog till att en större data kunde samlas in. Bryman 

(2011) menar att den narrativa studien främjar till en öppenhet i och med att intervjupersonerna 

berättar och reflekterar fritt utifrån ett tema. Det finns en problematik i detta. För att sväva ut 

fritt behövs en viss förkunskap. På grund av litteraturgenomgång av området kunde jag sedan 

ställa frågor som för studien skulle kunna vara intressanta i samband med informanternas histo-

rier och upplevelser. Det fanns dock en risk med att ställa dessa frågor till informanterna då det 

skulle kunna påverka informanternas tankar och vad de upplevt, och på så sätt förändra deras 

berättelse. I efterhand kan jag se att dessa frågor hjälpte informanterna med att få igång sina 

tankar och reflektioner i sina berättelser och upplevelser. De frågor som ställdes i första inter-

vjun försökte jag sedan också ställa i de två andra intervjuerna. De tre intervjuerna skedde på 

måndag, tisdag och onsdag i samma vecka. I och med min egen utveckling i intervjuteknik blev 

också intervjuerna bättre efterhand, vilket resulterade i att, utifrån ett intervjumässigt perspek-

tiv, den sista intervjun på onsdagen också blev den bästa. Skulle min intervjuteknik varit bättre 

från början skulle resultatet av intervjuerna troligen ha blivit bättre och mer utförliga.  

 

6.3 Arbetets betydelse  
Den icke-verbala kommunikationen är något som var människa är expert på, dock är den ofta 

omedvetet. Jensen (2012) menar att människan omedvetet använder olika medel för att tolka 

de signaler som ständigt finns omkring oss. Genom denna studie har mina ögon för icke-verbal 

kommunikation öppnats upp ännu mer. Möjligheten att kunna läsa av människor i min omgiv-

ning kan komma att betyda mycket för mitt framtida yrke. Denna studie utgår ifrån körledares 

uppfattningar om icke-verbal kommunikation och hur de använder denna kommunikation i sitt 

arbete i kör. Som jag nämnt innan har studier om icke-verbal kommunikation och dirigenters 

komplexa arbete gjorts tidigare, men jag har ännu inte kunnat hitta studier med det perspektiv 

som föreliggande studie har, alltså att utgå från att körledarna själva får beskriva och reflektera 

över vad icke-verbal kommunikation kan innebära utifrån dem själva och deras praktik. Studien 
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visar på att trots att den icke-verbala kommunikationen används är den inte alltid medvetande-

gjord. Denna studie skulle kunna vara nyttig för framtida körledare och redan aktiva körledare 

för att de själva ska kunna bli medvetna om den enorma hjälp den icke-verbala kommunikat-

ionen kan ge.  

 

En tanke som slår mig i slutskedet av denna studie är medvetenheten om icke-verbal kommu-

nikation och dess påverkan på människor och hur den skulle kunna vara ett verktyg som för 

körledaren är ovärderligt. Hur medveten bör människan vara? I denna studie har det framkom-

mit att attribut som klädsel och utseende sänder ut icke-verbal kommunikation utan att vi ens 

tänker på det. Det har också framkommit att ansiktet är en kanal som läcker vad gäller privata, 

personliga känslor och att medvetenheten om hur gestik tillsammans med rösten antingen kan 

hjälpa eller stjälpa för den som tar emot det. Det skulle också kunna vara så att körledaren blir 

för medveten om detta och glömmer bort huvudsyftet, att kommunicera musik. Trots det är 

förmågan att kunna avläsa dessa känslor och de olika känslotillstånden hos till exempel en kör-

medlem eller hos en elev skulle kunna vara viktig. I min kommande praktik, vad det än blir, så 

ser jag denna medvetenhet som något fantastiskt, för det säger så mycket om oss som personer. 

Frågan är kanske istället: varför bör människan inte vara medveten om den icke-verbala kom-

munikationen? 

 

6.4 Fortsatt forskning  
En intressant vidare forskning i detta aktuella område skulle vara att vidga perspektivet. Istället 

för att endast ha erfarna körledare kan det vidgas till att innefatta olika typer av körledare i olika 

åldrar, vilket skulle kunna ge en insikt i om den icke-verbala kommunikationen förändras med 

åldern. Skulle denna typ av studie göras om skulle jag använda mig av ett designteoretiskt per-

spektiv för att på ett lättare vis sätta ord på vissa företeelser. Vidare skulle jag komplettera 

intervjuerna med videoobservationer för att på så sätt kunna observera körledarna i deras prak-

tik. En annan vidare forskning skulle kunna vara att göra en liknande studie fast kvantitativ. 

Där skulle en mängd frågor kunna ställas till olika körledare, lärare och andra sorters ledare om 

hur de ser på icke-verbal kommunikation, hur medvetna de är om den och hur den för dem 

uttrycks. 

 

En annan intressant fortsatt forskning skulle vara att också intervjua och diskutera med kör-

medlemmar och deras uppfattningar om en körledares icke-verbala kommunikation. Det skulle 

till exempel vara körmedlemmar som arbetar med den dirigent som har observerats och inter-

vjuats för att få höra deras synvinkel. För hur mycket körledaren en har tänkt på icke-verbal 

kommunikation och hur den skall kommunicera det är det ändå en körmedlem som skall tolka 

och ta emot signalerna. Detta skulle kunna göras utifrån observationer och intervjuer men även 

enkäter. 
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Bilaga 1 

Information om forskningsstudie 
 

Jag är musiklärarstuderande på Ingesunds musikhögskola och efter snart fem års studier har det 

blivit dags att påbörja min forskning som kommer mynna ut i ett självständigt arbete på avan-

cerad nivå. 
 

Syftet med studien är att undersöka körledares uppfattningar om samt arbetet med icke-verbal 

kommunikation med kör. Med denna studie vill jag få en inblick i körledares egna tankar och 

uppfattningar om icke-verbal kommunikation. Hur de arbetar med den, reflekterar över den och 

deras tankar om ämnet i sig.  

 

I genomförandet av denna studie kommer jag att intervjua ett antal olika körledare för att sedan 

sammanställa den insamlade data och för att sedan försöka tolka, förstå och beskriva vad som 

sades under intervjuerna. Arbetets slutprodukt kommer vara öppet för alla att läsa och ta del av.  

 

Din medverkan innebär att vi träffas för en intervju på ca 60 minuter. Denna intervju kommer 

att spelas in för att jag sedan ska kunna gå tillbaka och transkribera det som sagts under inter-

vjun. Intervjuerna kommer endast att användas för det aktuella arbetet och de kommer att för-

varas på ett sådant vis att ingen förutom jag har tillgång till dem. Din anonymitet är garanterad 

i studien. Ditt deltagande är frivilligt och du kan när du vill avbryta ditt deltagande. 

 
Jag vill att du som informant ger ditt samtycke till att bli intervjuad, ger tillåtelse till vilka sammanhang 

intervjuuttalande får redovisas samt tar ställning till om uttalande och beskrivna handlingar i intervju-

erna bör vara anonyma eller ej. I samband med intervjun kommer du att få skriva på en medgivande-

blankett som jag kommer ha med mig till vårat möte. 

 

Jakob Antonér 

Musiklärarstudent 

Musikhögskolan Ingesund 

Karlstads universitet 

671 91 Arvika 

Mobil: 0730-517439 

Mailadress: mailajakobnu@gmail.com 
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Samtycke till medverkan i forskningsstudie 
 

Genom din anteckning nedan samtycker du till att bli intervjuad samt att avidentifierade utta-

landen från intervjun får presenteras i det självständiga arbetet. Vidare medger Du att Du har 

fått information om studien, att Du har haft möjlighet att ställa frågor och att Du har fått even-

tuella frågor besvarade. 

 

Jag samtycker till att delta i studien    □ JA 

 

 

Namn:______________________________________________________________________ 

 

 

 

Lärare/elev på (skola):_________________________________________________________ 

 

 

 

Ålder:_________________  

 

 

 

Antal år som verksam lärare/elev:_________________________ 

 

 

 

Datum, ort och namnunderskrift: 

 

 

___________________________________________________________________________ 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 
 

Hur länge skulle du säga att du arbetat som körledare?  

• utbildning,  

• undervisning,  

• antal år av körledarskap,  

• typ av körer och  

• ålder 

 

Vad innebär icke-verbal kommunikation för dig?  

 

Har du reflekterat över ditt eget användande av icke-verbal kommunikation i din praktik? Och 

i så fall, hur? 

 

Hur menar du att du använder dig av icke-verbal kommunikation i din praktik? 
 

Vilken icke-verbal kommunikation tror du dig använda mest? Och varför tror du att det är så? 

 

Har din icke-verbala kommunikation förändrats under din tid som körledare? Och om det har 

det, hur? 

 

Har ditt arbete med undervisning i kör fått dig att se på din egen icke-verbala kommunikation, 

och kanske förändrat din icke-verbala kommunikation, och i så fall hur? 

  


