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Körsång som fritidsaktivitet -   
en källa till välbefinnande * 

 
Katarina Georgsson 

 
 
 

Varje vecka träffas över 400 000 personer i Sverige för att på fritiden sjunga 
i körer. Den aktuella studiens syfte var dels att undersöka huruvida 
körsångare upplevde förändring av välbefinnande i form av förändring av 
känslotillstånd och värk vid körsångsrepetition, samt dels om det var någon 
skillnad i välbefinnande vid körsångsrepetition mellan grupper med lägre 
respektive högre hälsonivå. En första enkät med frågor rörande demografisk 
data och hälsoskalor sändes hem till de 379 undersökningsdeltagarna (ud). I 
en andra skattade sedan ud intensitet (Borg CR100 skalan) av 33 variabler 
representerande känslotillstånd och värk, före respektive efter en 
körsångsrepetition. För fortsatt databearbetning togs en grupp med lägre 
hälsonivå (LH) (n=32) och en grupp med högre hälsonivå (HH) (n=32) ut. 
Resultaten för hela gruppen sångare visade en tydlig höjning av 
välbefinnandenivån. Vid jämförelse av grupperna LH och HH före och efter 
körsångsrepetition uppvisade LH lägre välbefinnande än HH. LH hade dock 
vid eftermätningen närmat sig gruppen HH beträffande välbefinnandenivå. 
Gruppen LH uppvisade en större välbefinnandeökning i form av mer 
omfattande minskning av negativa känslotillstånd än HH. Resultatet att sång 
och musik kan öka välbefinnandet stöds av tidigare forskning inom området.  
 
Nyckelord: Körsång, fritidsaktivitet, välbefinnande 

 
 

INLEDNING 
 

Varje vecka träffas över 400 000 av Sveriges vuxna befolkning för att sjunga i körer. 
Majoriteten av dessa körsångare är kvinnor (Statistiska centralbyrån, 2006). Att sjunga 
tillsammans är ingen ny företeelse. Sång och musik har genom årtusendena haft en central roll 
i alla kulturer (Björkvøld, 1991). Då människor samlas till olika ceremonier används sång, 
musik och dans för att uttrycka starka känslor. Musiken har även i flera sammanhang 
funktionen att stärka tillhörigheten och sammansvetsa grupper. I många kulturer används 
samma ord för sång, musik och dans, vilket kan förstås som att dessa aktiviteter delar en 
gemensam evolution (Unwin, Kenny & Davis, 2002). Flera forskare menar att musiken i 
många västorienterade länder förlorat sin naturliga roll i vardagen och att människan därmed 
inte tar tillvara på dess positiva potential (Björkvøld, 1991; Rawden-Batt, 2007). Deltagande i 
musikalisk aktivitet kan höja livskvaliteten genom att skapa emotionell medvetenhet, kraft, 
tillhörighet, mening och sammanhang (Antonovsky, 1991; Ruud, 1997).  
 
Lågt välbefinnande och ohälsa har funnits i alla tider, men är i högsta grad ett aktuellt ämne i 
dagens samhälldebatt då den fysiska och psykiska ohälsan kostar samhället stora pengar och 
orsakar individuellt lidande. Åtskillig forskning om hur arbetssituationen kan förbättras för att 
öka välbefinnandet och hälsa har bedrivits under decennierna. På senare år har forskningfokus  
___________________________________________________________________________ 
Jag vill rikta ett tack till min handledare Maria Sandgren för samarbetet vid genomförande av studien och för ett 
lärorikt år. Ett stort tack också till alla körledare och körsångare som deltagit i studien med tid och entusiasm.  
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även börjat riktas mot hur individen kan använda dennes resurser och fritid för att uppnå ett 
ökat välbefinnande. Lundberg och Wentz (2004) påpekar i boken “Stressad hjärna, stressad 
kropp” att många gånger kan avsaknaden av vila och tillfälle för rekreation kanske vara ett 
större hälsoproblem än arbetet i sig. Ruud (1997) betonar livsstilens roll och att kulturella 
aktiviteter innehåller viktiga komponenter för att utveckla livsstilfredsställelse och hälsa. 
Statens Folkhälsoinstitut (2005) har givit ut en skrift där forskning rörande kulturens effekter 
på hälsa och välbefinnande presenteras. Många studier visar på hälsosamma effekter vid 
kulturutövande i olika former, t.ex. vid utövande av dans och musik, litterära aktiviteter, konst 
och drama.  
 
Körsång utgör, som tidigare nämnts, en kulturell aktivitet som engagerar många individer. 
Dess effekter på upplevt välbefinnande skulle därför kunna utgöra ett aktuellt 
forskningsområde. I ett antal artiklar påpekas det att körsångens effekter och 
verkningsmekanismer är förvånansvärt outforskade med tanke på dess popularitet (Unwin, 
Kenny & Davis, 2002; Valentine & Evans, 2001). Bland körsångare råder en allmän 
uppfattning att individen mår bra av att sjunga i kör, men det är först nyligen som forskningen 
börjat undersöka fenomentet närmare. Då fokus riktas mot fritidsaktiviteter är det även av 
intresse att studera hur individens hälsa påverkar upplevelsen av deltagande i fritidsaktiviteter 
(Haworth, 1997). Den aktuella studien avsåg att undersöka körsång ur två perspektiv: Dels 
var syftet att studera huruvida en stor grupp körsångare upplevde förändring av välbefinnande 
vid körsångsrepetition. Dels var syftet att undersöka om det var någon skillnad i 
välbefinnande för sångare med lägre skattad hälsa och högre skattad hälsa vid 
körsångsrepetition. 
  
Jag är själv en aktiv körsångare och har både med egen erfarenhet och genom att ta del av 
andras berättelser uppmärksammats på körsångens hälsobringande aspekter. I flera körer har 
jag träffat människor med både fysiskt och psykiskt lidande som uttryckt att sången utgör en 
“livlina” i tillvaron. Min nyfikenhet väcktes för att, som examensuppsats på 
psykologutbildningen, undersöka upplevelser av körsång. Jag fick kontakt med Maria 
Sandgren, fil dr, leg psykolog, som sedan tidigare riktat intresse mot detta område. Det blev 
nu tillfälle att tillsammans kunna gå ut till ett stort antal fritidsutövande körsångare och samla 
in ett gediget material om körsångens betydelse för individens välbefinnande. Materialet 
täcker in fler frågeställningar än vad som ryms i denna uppsats.  
 
 
Fritidsaktiviteter  
 

Fritid är ett mångtydigt begrepp som förenklat kan sägas vara den tid som blivit över sedan 
andra sysslor och förpliktelser fullgjorts. Aristoteles menade att fritiden inte bara utgjordes av 
tid som var fri från dagliga förpliktelser, utan att fritiden hade ett självändamål; 
fritidsaktiviteter skulle få individen att uppnå personliga lyckoupplevelser och välbefinnande. 
Genom historien har fritiden, i den mån den existerat för olika samhällsgrupper, 
kännetecknats av individens möjlighet att själv välja hur den ska disponeras. Förutom 
överbliven tid från vardagliga sysslor är fritid en värderad aktivitet som har en funktion både 
för individen och samhället (terapi, rekreation) och som innehåller frihetsdimensioner. Den 
fria tiden kan sägas avse en avgränsad tidsperiod, medan fritid kan sägas vara ett tillstånd 
inom människan själv. Detta kan t.ex. utgöras av känslor av frihet, glädje, utmaning, 
tillhörighet, avkoppling och ett välmående (Statistiska centralbyrån, 2007).  
 
Fritid är viktigt för både de individer som arbetar och för dem som inte är yrkesverksamma 
(Haworth, 1997). Fritidsaktiviteter  påverkar ofta känslotillstånd och immunsystem i positiv 
riktning och ger därmed ökat välbefinnande. Aktivt deltagande i fritidsaktiviteter associeras 
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med ökat självförtroende, ökad social interaktion, livskvalitet, glädje och minskad risk för 
depression. Hos äldre personer är fritidsaktiviteter viktiga för att bibehålla kognitiva 
funktioner (Iso-Ahola, 1997).  Det finns två fundamentala orsaker till individens motivation 
för deltagande i fritidsaktiviteter; dels sökandet efter en inre belöning och dels flykt från 
individens inre eller interpersonella värld. Sökande efter inre förstärkning leder till större 
utbyte av fritidsaktiviteten än flykt (Haworth, 1997). Inre förstärkare kan bestå av att 
individen får utveckla färdigheter, uttrycka färdigheter, att självbilden påverkas på ett positivt 
sätt och att aktiviteten ger glädje. Fritidsaktiviteter har även ofta sociala förstärkare i form av 
att individer med liknande intressen möts, grupptillhörighet, samt att upplevelsen av att skapa 
något tillsammans uppstår. Ett alltför stort engagemang kan emellertid få negativa 
konsekvenser. Fritidsaktiviteten kan bli ett ”måste” istället för en avkoppling och om 
aktiviteten tar för stor plats i indivdens liv kan det uppstå problem i nära relationer (Stebbins, 
1997).  
 
En viktig inre belöning är känslan av att ”ha energi”. Både aktiviteter som har en direkt 
avslappnande effekt, såsom t.ex. meditation, och arousalhöjande aktiviteter i form av fysisk 
aktivitet, samt ökning av positiva känslotillstånd, kan leda till upplevelsen att ”ha energi” 
(Sapolsky, 2003). Skratt innebär en arousalhöjning där bl.a. en utsöndring av ”må-bra 
hormonet” oxytocin stimuleras (Uvnäs-Moberg, 1998). Kabat-Zinn (2005) poängterar vikten 
av att vara helt närvarande i nuet  som en betydelsefull faktor för att aktiviteten ska ge energi 
och ett ökat välbefinnande. Att vara helt närvarande i nuet krävs även för att en aktivitet ska 
ge upphov till det som Csíkszentmihályi (2006) kallar ”flow”. Det är ett tillstånd av intensiv 
lycka där självupptagenhet och tidsuppfattning försvinner. Den inre belöningen är lång och 
stabil. För att uppnå ”flow” bör uppgiften ha klara mål, snabb och klar feedback, känsla av 
kontroll, liten förekomst av distraktioner, samt utgöra en utmaning på passande nivå. 
Musikalisk aktivitet, både lyssnande och utövande, har visat sig vara en stark utlösare av 
”flowupplevelser” (Gabrielsson & Lindström Wik, 2003). 
 
Det gäller för individen att hitta en aktivitet som stämmer överens med dennes kompetens och 
behov. Enligt en modell som utvecklats ur ”flow”-begreppet” och använts för utvärdering av 
upplevelse av olika aktiviteter har det framkommit att aktivitet med hög utmaning i 
kombination med måttlig kompetens inom området ger upphov till arousal kopplat till 
positiva känslotillstånd. Hög utmaning och hög kompetens ger individen upplevelsen av 
”flow”. Individer med hög kompetens som tar sig an uppgifter med låga krav blir uttråkade. 
Låg utmaning i kombination med måttlig förmåga har en avslappnande effekt. Måttliga 
utmaningar och låg kompetens ger upphov till nervositet och aktiviteter med höga utmaningar 
i kombination med låg kompetens kan hos individen ge upphov till ångest (Massimini & 
Carli, 1988).  
 
 
Välbefinnande 
 

WHO (Världshälsoorganisationen, 2006) definierar hälsa som ”ett tillstånd av fullständigt 
fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, och inte endast i frånvaro av sjukdom”. Från att 
hälsa i mitten av 1900-talet enbart betraktats ur en biologisk synvinkel vidgar denna definition 
begreppet till att även innefatta psykiskt och socialt välbefinnande. WHO:s definition innebär 
att hälsa är en process som individen själv kan påverka. Modellen har dock blivit kritiserad 
för att vara allt för utopisk (Medin & Alexanderson, 2000).  
 
Välbefinnande anses stå för optimalt fungerande och funktion och är ett vitt begrepp med 
flera olika definitioner som lägger tyngdpunkten på olika komponenter. Forskning kring 
välbefinnande utgår i huvudsak från två olika perspektiv. Hedonismen fokuserar på lycka och 
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innefattar strävan efter maximal njutning och undvikande av smärta i termen välbefinnande. I 
forskning mäts ofta s.k. subjektivt välbefinnande (subjective well-being, SWB) genom 
skattning av livstillfredsställelse, närvaro av positiva känslotillstånd och frånvaro av negativa 
känslotillstånd och fysiskt obehag. Eudemonismen lägger fokus på meningsfullhet och 
självförverkligande och definierar välbefinnande utifrån vilken grad personen fungerar i sitt 
sammanhang (Ryan & Deci, 2001). Forskning som utgår från denna inriktning talar om s.k. 
psykologiskt välbefinnande (psychological well-being, PWB) och brukar innefatta skattning 
av självacceptans, personlig mognad, meningsfullhet i livet, goda relationer med andra 
människor, kompetens och autonomi. Inom PWB behöver inte positiva emotioner vara direkt 
kopplade till välbefinnande, utan förmågan att kunna känna och funktionellt uttrycka starka 
emotioner, både positiva och negativa, ses som en viktig aspekt (Ryff & Keyes, 1995). Ryan 
& Deci (2001) konstaterar att PWB och SWB till en del överlappar varandra, men att 
utgångspunkten från två olika filosofiska traditioner också gör att de två synsätten 
kompletterar varandra för att belysa det komplexa fenomenet välbefinnande.  
 
 
Social samhörighet och välbefinnande 

 
Betydelsen av ett socialt nätverk och kvaliteten av de sociala relationerna för hälsa och 
välbefinnande poängteras av flera forskare (Ekman & Arnetz, 2005; Lundberg & Wentz, 
2004; Sapolsky, 2003). Det sociala nätverket utgör en ”buffert” då svårigheter i tillvaron 
uppkommer och individens egna resurser inte räcker till (Sapolsky, 2003). Många studier 
visar att sambandet mellan social samhörighet och SWB är stort. Tillvaron med andra 
människor stärker individens upplevelse av glädje och därmed även SWB. Ensamhet däremot 
uppvisar negativt samband med positiva affekter och livstillfredsställelse. (Ryan & Deci, 
2001). En individs dagliga variationer av känslan av social samhörighet över en 
tvåveckorsperiod visade sig vara en daglig indikator på SWB (Reis, Sheldon, Gable, Roscoe 
& Ryan, 2000). Inom PWB anses positiva relationer med andra utgöra en tung komponent i 
välbefinnandebegreppet. Det har visats att positiva relationer predicerar positiva fysiologiska 
förändringar såsom t.ex. utsöndring av ämnet oxytocin, som associeras med positiv 
sinnesstämning och avslappning (Ryff & Singer, 2001). Socialt stöd och social samhörighet 
har även visat sig minska risken för dödlighet genom förändringar i hjärt-kärlsystemet, 
hormonsystemet och immunsystemet (Uchino, Uno & Holt-Lundstad, 1999). Då individen 
känner sig förstådd, engagerad i meningsfull dialog och har trevligt med andra stärks känslan 
av social samhörighet (Ryan & Deci, 2001). Fritidsaktiviteter utgör en betydelsefull möjlighet 
till sociala kontakter och upplevelse av social samhörighet och är därmed viktig för 
välbefinnandet (Haworth, 1997). 
 
 
Individuella variationer av välbefinnande 

 
Individer med hög SWB har visat sig se situationer mer positivt och inte respondera på 
negativ feedback i samma grad som individer med låg SWB. Detta tolkas som att individerna 
med hög SWB har en attributionsstil som leder till en relativt stabil lyckonivå (Lyubomirsky 
& Ross, 1999). SWB har traditionellt ansetts vara tämligen stabil livet igenom för individen 
(Ryan & Deci, 2001). På senare tid har dagliga fluktationer av SWB börjat studeras (Reis, 
Sheldon, Gable, Roscoe & Ryan, 2000). Det har konstaterats att dagliga händelser predicerar 
förändring i positiv och negativ sinnesstämning (David, Green, Martin & Suls, 1997) och att 
dagliga fluktuationer av positiva känslotillstånd prediceras av sociala aktiviteter (Watson, 
Clark & Tellegen, 1988). Det argumenteras även för att ett högt välbefinnande uppstår då 
dagliga aktiviteter är kongruenta med individens basala behov och långsiktiga mål (Sheldon 
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& Kasser, 1995), samt stärker individens upplevelse av autonomi, kompetens och 
samhörighet (Reis, Sheldon, Gable, Roscoe & Ryan, 2000). 
 
Det hävdas av vissa forskare att hög och låg PWB inte ska ses som ett kontinuum, utan som 
två aspekter som både har gemensamma och olika komponenter. Optimism och 
problemfokuserad copingförmåga anses vara gemensamma komponenter för både hög och låg 
PWB. Detta innebär att hög grad av optimism och problemfokuserad copingförmåga leder till 
hög PWB och att låg grad av optimism och problemfokuserad copingförmåga leder till låg 
PWB. Tro på den egna förmåga och en förmåga att betona de positiva aspekterna i livet 
predicerade en hög PWB, medan hög neuroticism och stress predicerade en låg PWB 
(Karademas, 2006). Personliga trait anses stå för 20-25% av variationen inom PWB (McCrae, 
2002). 
 
Inom kognitiv teoribildning används begreppet ”kognitiva scheman” för de tidigt inlärda 
strukturer, utifrån vilka individen bedömer sig själv och tolkar omgivningen. Med 
utgångspunkt från individens omedvetna scheman formas livsregler och automatiska tankar. 
Livsregler kan sägas vara en kunskap om hur individen har lärt sig att den ska vara och bete 
sig i olika situationer. Automatiska tankar är snabba tankar och bilder och är relativt lätta för 
individen att bli medveten om. Då negativa scheman dominerar hos individen är det lätt att 
den fastnar i en ond cirkel där positiva budskap filtreras bort och negativa mönster och 
känslotillstånd förstärks, vilket påverkar individens välbefinnande och hälsa i negativ 
riktning. Vid bl.a. kriser av olika slag kan de negativa schemana bli mer lättaktiverade (Beck, 
1995).  
 
 
Fysisk ohälsa, stress och välbefinnande  

 

Individens fysiska hälsa påverkar dess välbefinnande. Fysisk ohälsa associeras ofta med värk 
eller obehag, vilket ökar förekomsten av negativa känslotillstånd och påverkar välbefinnandet 
i negativ riktning. Fysisk ohälsa kan även leda till funktionella begränsningar, vilket kan 
innebära att individen får färre möjligheter till socialt umgänge, fritidsaktiviteter och positiva 
upplevelser. Relationen mellan fysisk ohälsa och välbefinnande är dock komplicerad. 
Individer med objektivt dålig hälsa kan rapportera högt på SWB, medan individer utan 
uppenbar somatisk sjukdom rapporterar låg SWB. Det råder högre korrelation mellan egen 
skattad fysisk hälsa och SWB än då individens fysiska hälsa bedömts av läkare (Ryan & Deci, 
2001). Värk är en subjektiv upplevelse av obehag. Då smärtsignaler från kroppen når 
somatosensoriska cortex blir smärtan medveten för individen. Nervsystemet har inbyggda 
mekanismer på olika nivåer för att lindra uppkommen smärta. Det kan t.ex. ske genom 
hämning av smärtsignaler på ryggmärgsnivå (den s.k. portteorin) och genom att 
morfinliknande substanser, s.k. opioider (exempelvis endorfiner) påverkar hjärna och 
ryggmärg i smärtlindrande syfte. De smärthämmande systemen påverkas av intryck, tankar 
och känslor som uppträder samtidigt som smärtan. (Henriksson & Rasmusson, 2003). Skratt, 
skönhetsupplevelser och fysisk aktivitet kan lindra smärtupplevelsen (Sapolsky, 2003).  
 
Den subjektiva upplevelsen att ”ha energi” har visat sig vara en viktig indikator för PWB. 
Subjektiv vitalitet korrelerar både med psykologiska faktorer, såsom personlig autonomi och 
social samhörighet, och med fysisk sjukdom. Fler fysiska symtom under en dag predicerade 
minskad psykisk energi (Ryan & Frederick, 1997). Stress är en vanlig orsak till att individen 
upplever sig ha låg energi. En definition av stress är att individen upplever att det råder 
obalans mellan krav, både yttre och inre, och dennes resurser (Frankenhauser & Ödman, 
1983). Detta uppstår både då krav är för höga och för låga. Vilken typ av stimuli som 
framkallar stress är mycket individuellt. Stress är förknippat med psykiska besvär såsom t.ex. 
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ångest, rädsla och koncentrationssvårigheter, samt fysiska besvär såsom t.ex. muskelvärk och 
sänkt immunförsvar (Pelletier, 2004). Kroppens stressreaktioner, bestående bl.a. av 
utsöndring av adrenalin, noradrenalin och kortisol, är i sig  livsnödvändiga fysiologiska 
reaktioner. Det är långvariga och ofta förekommande stressreaktioner, utan möjlighet till 
återhämtning, som utgör en riskfaktor för minskat välbefinnande och ökad ohälsa. Förutom att 
stress påverkar individen negativt psykologiskt och fysiologiskt, påverkar stress även hur 
denne lever sitt liv, dvs. beteendet. Under perioder av stress äter t.ex. individen ofta mer 
snabbmat, glömmer bort att ta ordinerade mediciner, motionerar mindre och tar sig mindre tid 
till avkopplande fritidsaktiviteter, vilket på sikt leder till minskat välbefinnande och ökad 
ohälsa (Lundberg & Wentz, 2004).  
 
 
Känslotillstånd och välbefinnande 

 
Med emotion menas individens reaktion på stimuli, innefattande det som händer fysiologiskt i 
kroppen, det kognitiva innehållet, samt den subjektiva upplevelsen (Oatley & Jenkins, 1996). 
Huruvida människan har en uppsättning basala emotioner (basic emotions) och hur många de 
i så fall är har forskare genom tiderna varit oense om. Tomkins föreslog tio basala emotioner 
och Izard nio (Passer & Smith, 2001). Gemensamt för Tomkins och Izard är att glädje, ilska, 
ledsnad, rädsla, avsky och stolthet räknas till de basala emotionerna. Genom en kombination 
av de basala emotionerna anses ytterligare emotionella tillstånd kunna uppstå. Det som talar 
för att det finns basala emotioner är att vissa emotioner uttrycks på samma sätt i alla kulturer 
och att de har gemensammma fysiologiska komponenter. Kulturella aspekter gör dock att 
emotioner kan uttryckas och tolkas på olika sätt (Oatley & Jenkins 1996).   
 
Lazarus (1991) beskriver en uppdelning av positiva och negativa emotioner. Om en händelse 
har relevans för individens tillvaro jämförs händelsen med hur väl den överensstämmer med 
uppsatta mål. Om händelsen inte är kongruent med målsättningen väcks negativa emotioner i 
form av ilska, oro, rädsla/ångest och ledsnad. Ilska har en funktion att initiera handling och 
säkerställa att hotet mot individen åtgärdas. Oro, rädsla och ångest är osäkerhetskänslor som 
uppkommer då individen upplever hot antingen p.g.a. yttre händelser eller inre konflikter. 
Ledsnad är ofta kopplat till en förlust eller ett hot och är vanligtvis en tillfällig emotion som 
existerar till dess händelsen blivit genomarbetad. Om en händelse stämmer väl överens med 
uppsatta mål väcker den positiva emotioner. Glädje är enligt Lazarus socialt attraktivt och ett 
tillstånd då de inre resurserna kan användas på ett bra sätt. Stolthet räknas också som en 
positiv emotion och uppstår då individens självkänsla stärks av det inträffade. Lazarus 
innefattar slutligen kärlek i de positiva emotionerna.  
 
Kopplingen mellan emotioner och välbefinnande ser lite olika ut beroende på om 
välbefinnande studeras utifrån SWB eller PWB. Forskning rörande emotioner och SWB har 
visat att individen konstant upplever affekter, att affekter går att skatta och lätt kan bedömas 
som positiva eller negativa. De flesta individerna rapporterar övervägande positiva 
känslotillstånd. Det verkar alltså som att människor generellt har en tämligen hög SWB. Hur 
individer bedömer sin sinnesstämning över tid påverkas av hur de viktar olika händelser 
(Kahneman, Diener & Schwarz, 1999), deras rapporteringsstil och på i vilken ordningen 
frågorna ställs (Schwarz & Strack, 1991). Som tidigare nämnts fokuserar PWB inte på 
emotioner i sig utan på i vilken grad individen är till fullo fungerande i sitt sammanhang. 
Detta innebär att individen anses ha högre välbefinnande om denne upplever negativa känslor 
istället för att undvika dem. Undertryckande av känslor anses äventyra både det psykiska och 
fysiska välbefinnandet. Även om positiva känslor inte är ett mål i sig ses de som en produkt 
av en livsstil som gynnar PWB (King & Pennebaker, 1998). Allmänt sett är känslotillstånd 
relaterade till ensamhet, ångest, hopplöshet och hjälplöshet förknippade med neurohormonella 
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konsekvenser som påverkar välbefinnande och hälsa i negativ riktning. Positiva 
känslotillstånd såsom glädje och avslappning är kopplat till positiv utveckling av 
välbefinnande och hälsonivå (Freund, 1990). 
 
 
Musik och känslotillstånd 
 
Musik anses både vara ett forum för uttryck av känslotillstånd och ett forum som har inverkan 
på individens känslotillstånd.  
 
 

Musikaliskt och vokalt uttryck av känslotillstånd 

 

Kommunikation av emotioner är nödvändigt i sociala situationer och för överlevnaden hos 
alla däggdjur som lever i grupp (Oatley & Jenkins, 1996). MacLean (1993) menar att det 
limbiska systemet hos däggdjuren genomgick en utveckling för att klara av komplexa sociala 
relationer och samarbete. Ju mer komplicerad social interaktion arten behövde desto mer 
utvecklades dess förmåga till variation i vokalt uttryck. Både ansiktsuttryck och röstuttryck är 
viktiga förmedlare av emotioner (Oatley & Jenkins, 1996). Med röstuttryck/vokalt uttryck 
menas den icke ordbärande delen av den verbala kommunikationen. Genom evolutionen har 
människan antagligen fått ökad kontroll över röstens vokala uttryck. Tre nivåer av anatomisk 
och fylogenetisk utveckling kan ses. I den lägsta nivån är röstuttryck medfödda och styrs av 
generna. Skrik av smärta är ett exempel. Nästa nivå innebär att de medfödda uttrycken 
medvetet kan initieras och inhiberas. Den högsta nivån involverar medveten kontroll över 
exakta akustiska mönster i vokalt uttryck. Detta ger en unik möjlighet till utövande av sång 
(Jürgens, 2002).  
 
På 1800-talet argumenterade en forskare för att vokal och instrumental musik kan relateras till 
vokalt uttryck av emotioner (den s.k. Spencers lag) (Juslin & Laukka, 2003). Scherer (1995) 
har utvecklat dessa tankegångar och utgått ifrån att fysiologiska tillstånd, som uppkommer vid 
emotioner, åstadkommer specifika akustiska variationer i rösten och att dessa variationer kan 
efterliknas i instrumental och vokal musik. Många författare har spekulerat om hur nära 
besläktat vokalt uttryck av emotioner och musikaliskt uttryck är. Juslin och Laukka (2003) 
genomförde en stor litteraturstudie där de studerade 104 studier rörande vokalt uttryck och 41 
studier rörande musikaliskt uttryck. De fann, i enlighet med Sherers teori (1995), att liknande 
mönster i form av akustiska uttryck (exempelvis klangfärg, rytm, vibrato, intensitet) används i 
både vokalt uttryck och i musik, vilket kan förklara varför musik kan upplevas uttrycka 
emotioner. Då ilska uttrycks vokalt är exempelvis ordflödet snabbt, rösten har hög intensitet 
och går upp i frekvens. Musik som spelas med snabb rytm, hög intensitet och hög frekvens 
upplevs uttrycka just ilska. Vid vokalt uttryck av glädje är ordflödet även snabbt och framförs 
med hög intensitet, men rösten går inte upp i frekvens i samma omfattning som vid ilska. 
Ledsnad i vokalt uttryck och musik uttrycks med långsamt tempo, låg intensitet och låg 
frekvens.  
 
Stern (1991) ger utifrån ett perspektiv på självets utveckling sin syn på musikens emotionella 
uttryck. Han menar att människan i och med språkets utveckling tappar kontakt med sina 
primitiva behov och känslor som inte följer logiskt tänkande, s.k. primärprocesser, och att 
musik kan ge utrymme för utlopp för dessa ordlösa emotioner. Perret (2004) är inne på 
liknande tankar och beskriver musik som en kommunikationsbro mellan det inre livet av 
känslor och den sociala omvärlden.  
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Musikens inverkan på känslotillstånd 

 
Sång och musik är inte bara ett forum för uttryck av känslotillstånd, utan ger även upphov till 
olika upplevelser hos både barn och vuxna. Trevarthen (1999) uppger att en kombination av 
ljud och rytm används redan i den första anknytningen mellan förälder och barn för att reglera 
känslotillstånd och för att skapa ett stabilt interaktionsmönster.  
 
I dag har forskare sett att en del av hjärnan, periaqueductal gray (P.A.G.), är ansvarig för 
emotionella ljuduttryck hos alla djurarter och därmed även kan vara delaktig i människans 
emotionella uttryck vid sång. Antagligen står det emotionella motoriska nätverket i P.A.G. 
förbindelser med nätverk som styr andnings -och struphuvudsmuskulatur. Det skulle i så fall 
förklara relationen mellan sång, andningsmönster och emotioner (Zhang, Davis, Bandler & 
Carrive, 1994). Eftersom emotionella tillstånd påverkar andningsmönster och vokalt uttryck 
är det troligt att manipulation av andningen har effekten att inducera emotioner. Med denna 
hypotes genomfördes en studie där skillnaden mellan att lyssna på musik och sjunga 
undersöktes. En grupp fick delta i körsång och en annan grupp fick lyssna på körsången. Båda 
grupperna uppmätte signifikant minskade nivåer då det gällde upplevd spänning, ilska, 
utmattning och förvirring. Eftersom gruppen lyssnare var i samma rum som sångarna tror 
artikelförfattarna att deltagarna kan ha ryckts med i musiken och gruppaktiviteten, och att 
andningsmönstret påverkats mer än om det enbart fått ta in musiken via hörseln (Unwin, 
Kenny & Davis, 2002). Blood, Zatorre & Evans (1999) använde P.E.T-scanning medan 
deltagare fick lyssna till musik med olika strukturella kvalitéer. Dissonans aktiverade 
områden i limbiska systemet som är relaterade till negativa emotioner, såsom t.ex. rädsla och 
ilska. Undersökningsdeltagarna rapporterade även sådana emotioner. Harmonisk musik 
stimulerade områden i hjärnan som associeras med välbefinnande och lyssnarna rapporterade 
positiva känslor, t.ex. glädje. Krumhansl (1997) konstaterade genom en rad fysiologiska 
mätningar att musik i dur och snabbt tempo inducerade glädje, medan musik i långsamt tempo 
i moll förknippades med sorgsenhet. Sorgsen musik producerade de största förändringarna i 
hjärtfrekvens och blodtryck, medan den glada musiken gav störst förändring i 
andningsfrekvens.  
 
Sång i kör och individuellt kan reducera stressreaktioner och leda till ökning av positiva 
emotioner. Hos en grupp professionella sångare mättes immunologisk aktivitet genom 
koncentration av immunoglonulin i saliv (S-IgA) och kortisol innan och efter 
körsångsrepetition respektive konsert. Körsångarna fick även före och efter körsångsrepetition 
och konsert skatta intensitet av olika upplevelser. Körsångare hade i en inledande 
intervjustudie rapporerat både om starka positiva känslotillstånd, nervositet, gruppgemenskap, 
avslappning och andliga upplevelser i samband med körsången. Resultatet visade att 
koncentrationen S-IgA ökade med 150% under övning och 240% under konsert, vilket 
innebar en höjd immunologisk aktivitet. Kortisolnivåerna minskade under övningen och 
ökade under konserten. Positiva känslotillstånd såsom ”tillfredsställd, upprymd och glad” 
ökade i intensitet. Sångarnas emotionella skattningar stämde väl överens med de fysiologiska 
förändringarna. Det går inte att dra några slutsatser kring huruvida den fysiologiska eller 
psykologiska responsen initierades först, men det går att se att de korrelerar med varandra. 
Det konstaterades även att körsång är en komplex perceptuell upplevelse bestående bl.a. av 
känslomässiga och kognitiva komponenter. Intressant är också att det framkom att 
individernas förväntan inför konsert och körsångsrepetitionen i kombination med allmänna 
åsikter om körsång verkade kunna förutspå den immunologiska förändringen under själva 
körsången (Beck, Cesario, Uousefi & Enamoto, 2000).  
 
Skillnad i upplevt välbefinnande och i fysiologiska förändringar hos professionella och 
hobbysångare under sånglektioner har undersökts. Deltagarna fick innan och efter en 
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sånglektion skatta intensitet av en rad känslolägen. Blodtryck och fysiologiska stressmarkörer 
såsom kortisolutsöndring och oxytocin mättes före och efter sånglektionen. Det framkom att 
de professionella hade bättre förmåga till att synkronisera andning och hjärtverksamhet än 
amatörerna, medan amatörsångarna verkade uppnå ett större välbefinnande under 
sånglektionen. Efter sånglektionen rapporterade amatörsångarna fler positiva emotioner, mer 
energi och högre grad av avspändhet. Lägre nivåer av fysiologiska indikatorer på stress 
uppmättes även. De professionella sångarna uppvisade också en ökad känsla av energi och 
avspändhet, dock inte i samma grad som amatörsångarna. De professionella sångarna 
rapporterade högre grad av negativa emotioner och ökade fysiologiska stressindikatorer efter 
sånglektionen än amatörsångarna. Ämnet oxytocin, som produceras vid angenäma situationer, 
steg emellertid hos båda grupperna (Grape, Sandgren, Hansson, Ericson & Theorell, 2003). 
 
Att musikupplevelser är komplexa fenomen konstaterades även vid en sammanställning av 
individers starka musikupplevelser. Över 900 individer ombads fritt skriva ned sin starkaste 
musikupplevelse. Det innefattade upplevelser från både lyssnande och utövande av musik. 
Faktoranalys genererade ett antal grupper av upplevelser bestående av fysiska reaktioner, 
beteende, perception, kognition, känslor/emotioner, existentiella aspekter, personliga och 
sociala aspekter. Många av upplevelserna kunde passa in i fler grupper och var svåra att 
särskilja. Exempelvis var känslor och kognitioner nära sammanflätade (Gabrielsson & 
Lindström Wik, 2003).  
 
 
Sång och musik som behandling 
 
Medan effekter av musikaliska aktiviteter utövade på fritidsbasis utgör ett outforskat område, 
finns en god dokumentation kring musikens hälsobringande effekter vid behandlings-
interventioner i olika sammanhang. 
 
 
Sång och musik som icke farmakologisk behandling 

 

Musikens effekt vid en rad fysiska, emotionella och beteenderelaterade problem hos patienter 
har till och från genom århundradena rönt uppmärksamhet. Redan de gamla grekerna 
rekommenderade musikterapi för både fysiska och psykiska besvär (Levman, 2000).  
 
Musiklyssnandets stressreducerande effekt har studerats grundligt. En metaanalys av 22 
kvantitativa studier som fokuserade på hur musiklyssnande påverkade upplevelsen av stress 
har utförts. I drygt hälften av studierna användes musiken för att minska stress i medicinska 
sammanhang och övriga studier behandlade stress i en rad andra situationer. Resultaten var 
entydiga. Självskattningar, observationer och fysiologiska mätningar visade på att 
individernas stressnivå och smärtupplevelse minskade genom musiklyssnandet. Ju fler gånger 
individer fick lyssna till den utvalda musiken, desto större blev avslappningen. Individer med 
musikalisk skolning uppnådde större avslappning än individer utan musikalisk skolning. 
Musik som valdes ut av terapeut fungerade bättre än musik som deltagarna själva valt. Det 
tolkades som att individen själv ofta föredrog att välja musik som inducerade förhöjd arousal 
snarare än avslappning (Pelletier, 2004). Rawden-Batt (2007) utgick i en studie från att 
individen har en egen känsla för vilken musik denne behöver i olika livssituationer. Individer 
med olika form av ohälsa fick på egen hand sätta ihop en CD-skiva för självreglering av 
känslor. Flera av patienterna rapporterade att de använde musiken som ett alternativ till 
medicinering och andra behandlingar. En kvinna som led av utbrändhet menade att musiken 
öppnade emotionella vägar, genom vilka hon kunde lära känna sig själv och hitta sin egen 
styrka. En man med muskelsjukdom använde musiken för att orka träna och uppgav att 
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musiken lugnande honom och gjorde honom mer aktiv. Resultaten visade att musik kunde 
stärka individens copingresurser och att musiken skapade en känsla av kontroll och 
förutsägbarhet. Ytterligare exempel på hur lyssnande till musik kan ge effekter vid olika 
sjukdomstillstånd framkommer i en rad undersökningar, både gällande barn och vuxna. Hos 
för tidigt födda spädbarn kunde förbättringar i kaloriintag och viktuppgång noteras, då de 
lyssnade till musik. En grupp barn fick lyssna på förinspelad musik ett par gånger om dagen, 
medan en matchad kontrollgrupp fick ta del av ordinär auditiv stimulering bestående av 
inspelade ljud och prat. Barnen i musikgruppen uppvisade minskade stressreaktioner och 
förbättrad tillväxt i jämförelse med kontrollgruppen (Caine, 1991). Ett antal patienter i koma 
uppvisade förändringar i andnings- och hjärtfrekvens, finmotoriska rörelser och 
medvetandenivå då de hörde på ordlös sång. Musikterapeuten improviserade sången utifrån 
patienternas andningsmönster och under åtta till tolv minuter (Aldridge, 1991).   
 

Fysiologiska och psykologiska effekter av aktivt deltagande i musikutövande har konstaterats 
i ett flertal studier. En grupp patienter med Parkinsons sjukdom deltog exempelvis i s.k. aktiv 
musikterapi. Både rösten och instrument användes för att framkalla olika sensoriska stimuli 
och rörelser. Parkinsons sjukdom innebär att individer p.g.a. dopaminbrist i de basala 
ganglierna får problem med långsamhet av rörelser (bradykinesi), minskad rörelseförmåga 
(hypokinesi), darrningar (tremor) och förändrad sinnesstämning. Under behandlingens gång 
kunde motoriska, framförallt vad gällde bradykinesin, samt emotionella förbättringar ses. En 
förklaring till att bradykinesin förbättrades kan ha varit att den externa rytmen förbättrade den 
inre rytmprocessen och därmed underlättade rörelserna. Den affektiva arousaleffekten som 
musikterapin åstadkom kan också ha bidragit till den motoriska förbättringen (Paccetti et al., 
2000). Då andningen är en central del i sångutövande genomfördes en studie där några 
individer med lungemfysem fick delta i körsång. Hypotesen var att deltagarna genom sången 
skulle kunna förbättra sin andningsstatus och därmed sin fysiologiska hälsa. Ingen signifikant 
förändring kunde ses vad gällde inandningströskel, distans individerna kunde gå under en viss 
tid eller livskvalitet. Däremot ökade deltagarnas utandningsförmåga och förmåga att tala utan 
andnöd. Flera av deltagare ändrade andningsmönster och tillämpade ”magandning” istället för 
”bröstandning” i större utsträckning. Entusiasmen och glädjen under sångtillfällena var stora, 
samtidigt som de fysiologiska effekterna av körsångsinterventionen var mindre än väntat. Den 
sparsamma signifikanta förändringen kan härledas till få deltagare i studien, samt det faktum 
att resultaten skiljde sig stort mellan de olika individerna. Vissa individer förbättrades 
radikalt, medan andra inte uppnådde nämnvärda resultat (Engen, 2005). 
  
Körsång tillämpades som ett verktyg för patienter att hantera smärta. En grupp deltog i 
körsång, en annan lyssnade på musik i samband med vistelse vid en rehabiliteringsklinik. 
Individer som hoppade av körsångsinterventionen kom i studien att utgöra en tredje 
undersökningsgrupp. Både körsångsgruppen och gruppen som lyssnade på musik vid träning 
uppvisade förbättrade copingstrategier, höjd sinnesstämning och förbättring i smärtvariabler, 
till skillnad från gruppen som inte fullföljde körsångsaktiviteten. Det är dock svårt att säga om 
det är sång- och lyssnarinterventionerna som skapade förbättringarna eller hela 
rehabiliteringsprogrammet (Kenny & Faunce, 2004). 
 
 
Körsång som social intervention 

  

Sångkörer kan utgöra ett viktigt socialt sammanhang och ett forum där färdigheter, 
nödvändiga för ett fungerande liv i samhället, övas. Körsång kräver både yttre och inre fokus. 
Sångaren måste styra sitt eget uttryck, lyssna in och anpassa sig till medsångarna, samt 
uppmärksamma och följa dirigentens order. En studie undersökte vilka effekter körsång hade 
för kvinnliga fångar i ett israeliskt fängelse. Att delta i grupp och arbeta mot ett gemensamt 
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mål ställde stora krav inom områden där deltagarna hade brister. Under tidens gång 
utvecklades gruppen och individerna på många sätt. De lärde sig respektera varandra och 
samarbeta. Körledarens dirigeringsspråk blev även ett språk för det sociala sammanhanget. 
Gesten för att slå av och avsluta ett sångstycke blev inom gruppen en gest att avbryta 
impulsiva verbala utbrott. Deltagarna utvecklade en allt större självkontroll under projektets 
gång. Att sjunga i kör både kräver och skapar förtroende, vilket blev tydligt hos de kvinnliga 
fångarna. De vågade alltmer uttrycka och dela känslor med varandra. Övningarna, men 
framförallt den positiva feedbacken från konserterna, gav deltagarna en ökad självkänsla 
(Silber, 2005).  
 
Körsångens styrka att utveckla individers självkänsla och färdigheter att delta i grupp har 
uppmärksammats i fler studier. I ett kombinerat interventions- och forskningsprojekt fick 
hemlösa män delta i körsång. Flertalet av deltagarna led av psykiska sjukdomar och/eller 
drogproblematik. Deltagarna intervjuades under projektets gång och resultaten presenterades i 
en kvalitativ rapport. Hälften av deltagarnas uttalanden beskrev hur kontakten med musiken 
skapat en positiv emotionell förändring. Sången fungerade som ett forum att uttrycka känslor 
och individernas medvetenhet kring känslolivet ökade. Flera individer uppgav att sången gav 
ett ”rus” som liknande det vid droganvändning och att en skön känsla i kropp och psyke 
kunde finnas kvar lång tid efter körsångsrepetitionen. Även i denna studie framkom att körens 
grupprocess utvecklades i positiv riktning. Deltagarna lärde sig samarbeta och acceptera 
varandras behov. Musikens kognitiva stimulering såsom memorering av repertoar, fokus på 
grupp och körledare, övade upp individernas koncentrationsförmåga. I negativa fall kan 
deltagande i grupp stimulera till avpersonifiering och våldsamma handlingar. Det spekuleras i 
om deltagande i kör gav trygghet och en slags positiv avpersonifiering, vilken gjorde att de 
uttryckte känslor och agerade på ett sätt som de inte skulle ha vågat i andra sammanhang. 
Detta kan ha bidragit till en förändrad självbild och ökad empowerment. Genom konserter och 
kontakten med publiken stärktes individernas känsla av mening och framtidstro. Det verkade 
som om de hemlösa genom musiken hittat en röst och plats i samhället. Deltagarna hade 
under studiens gång fått en större tro på att de själva kunde kontrollera och påverka sin 
situation utanför körsångssammanhanget, dvs. de hade uppnått en förbättrad s.k. ”intern locus 
of control”. Det verkade som om färdigheter som uppnåddes inom körsångsaktiviteten 
generaliserades till andra sammanhang (Bailey & Davidson, 2003).  
 
 
Körsång som fritidsaktivitet 
 

Inom detta område finns mycket få studier att tillgå. En kvalitativ studie jämförde upplevelsen 
av körsång hos individerna i en kör för hemlösa män med individer i en kör med sångare från 
”medelklassen”. Båda grupperna upplevde positiva effekter av körsång, men framhöll olika 
komponenter som betydelsefulla. De hemlösa männen betonade gruppens betydelse mer än 
medelklassångarna. Då det gällde konserter var känslan av delaktighet, stolthet och 
empowerment viktiga komponenter för de hemlösa, medan möjligheter att visa upp sina 
färdigheter spelade större roll för medelklassångarna. Medelklassångarna framhöll vikten av 
att få möjlighet att utveckla musikaliska färdigheter i körsången, medan de hemlösa framhöll 
koncentration och just möjligheten till kognitiv stimulans som viktiga komponenter i 
körsången (Bailey och Davidsson, 2005).  
 
Effekten av körsång, solosång och simning har jämförts. Blodtryck och skattning av 
emotionella tillstånd skattades före och efter respektive aktivitet. Resultatet visade att 
individerna i samtliga tre grupper uppnådde signifikant skillnad i blodtryck, signifikant 
minskning av muskelspänningar och ökad energinivå. Effekten var störst för simmargruppen. 
Resultatet förklaras med att simningen är en hårdare fysisk aktivitet, vilket var av betydelse 
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för utfallet. Det konstaterades att körsångens positiva effekt inte enbart kunde förklaras av den 
sociala komponenten, eftersom individerna som deltog i solosång uppnådde samma effekt 
som körsångarna (Valentine & Evans, 2001).  
 
Hur nivån av immunförsvarsindikatoren S-IgA, kortisolnivå och känslotillstånd påverkades då 
amatörkörsångare vid en körsångsrepetition fick sjunga en viss repertoar och vid en annan 
lyssna på uppspelning av motsvarande repertoar har även studerats. Nivån av S-IgA och 
kortisol, samt intensiteten av känslotillstånd mättes före och efter respektive 
körsångsrepetition. Resultat visade att körsången ledde till ökning av positiva känslotillstånd 
och ökad immunologisk aktivitet i form av ökad S-IgA utsöndring. Kortisolnivåerna 
förändrades inte. Att lyssna till körmusik gav upphov till ökning av negativa känslotillstånd 
och minskade kortisolnivåer, medan S-IgA låg oförändrat. En förklaring till ökad intensitet av 
negativa känslotillstånd vid lyssnande på musik kan vara att körsångarna kände sig 
otillfredsställda av att endast få lyssna på musik under en hel körsångsrepetition där de annars 
brukade få sjunga. Att kortisolnivåerna steg vid körsång och sjönk vid lyssnande till musik 
ansågs förvånande, men förklarades med att körsång är betydligt mer fysiskt ansträngande än 
lyssnande till musik och att kortisolnivåerna stiger vid fysisk aktivitet (Kreutz, Bongard, 
Rohrmann, Hodapp & Grebe, 2004).  
 
 
Syfte  
 
Då musik använts som kliniska och sociala interventioner har positiva effekter av olika slag 
kunnat noteras. Hur välbefinnandet hos individer som i vardagen söker sig till musikaliska 
aktiviteter är, som framgår av ovanstående litteraturgenomgång, ännu ett relativt outforskat 
område. Den aktuella studien avsåg att närmare undersöka välbefinnandeaspekter vid körsång 
som fritidsaktivitet. Detta genom mätning av intensitet av känslotillstånd och värk före 
respektive efter en körsångsrepetition. Ohälsa är i dag ett samhällsproblem och vid utövande 
av fritidsaktiviteter strålar individer med skilda fysiska och psykiska utgångslägen samman. 
Förutom att studera välbefinnandeförändring vid körsång som fritidsaktivitet för en stor grupp 
sångare, hade den aktuella studien syftet att undersöka hur individers hälsonivå påverkade 
upplevelsen vid fritidsutövande av körsång.  
 
 
Frågeställningar 
 
Förändring av välbefinnande vid körsångsrepetition för hela gruppen körsångare: 

- Sker det någon välbefinnandeförändring, i form av förändring i intensitet av 
känslotillstånd och värk, vid mätning efter jämfört med före en körsångsrepetition för 
hela gruppen sångare? 

 
Välbefinnande för grupper lägre och högre hälsa:  

- Är det någon skillnad i välbefinnande, dvs. i intensitet av känslotillstånd och värk, före 
körsångsrepetition för grupperna lägre respektive högre hälsonivå?  

- Är det någon skillnad i välbefinnande, dvs. i intensitet av känslotillstånd och värk, 
efter körsångsrepetition för grupperna lägre respektive högre hälsonivå?  

- Sker det någon välbefinnandeförändring, i form av förändring i intensitet av 
känslotillstånd och värk, vid mätning efter jämfört med före en körsångsrepetition för 
grupperna lägre och högre hälsonivå tillsammans? 

- Är det någon skillnad i välbefinnandeförändring, i form av förändring i intensitet av 
känslotillstånd och värk, för individer med lägre respektive högre hälsonivå vid 
körsångsrepetition? 
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METOD 
 
Undersökningsdeltagare 
 
Hela gruppen körsångare 

 

Sångare från körer på två nivåer deltog. Körerna benämns i studien för amatör- respektive 
avancerade körer. Av de sammanlagt 11 körer som deltog var 6 amatörkörer och 5 avancerade 
körer. Det totala antalet undersökningsdeltagare (ud) var 379 personer. Datainsamlingen 
genomfördes vid två tillfällen. Svarsfrekvensen för första tillfället var 88% och för det andra 
tillfället 64%. Komplett material återfanns i 57% av samplet, dvs. för 216 individer (amatörer 
n=103, kvinnor n=89, män n=14, medelålder=57.3, sd=11.8; avancerade n=113, kvinnor 
n=66, män n=47, medelålder=49.1, sd=12.4). Medelåldern för hela gruppen var 53 år (sd 
12.7) med ett åldersspant mellan 20 och 91 år.  
 
Kriterier för inkluderande av amatörkörer var körer utan antagningsprov och inga krav på 
notläsningsförmåga. Dessutom skulle fokus för körsångsaktiviteten ligga på att ”sjunga och 
ha roligt tillsammans”, dvs. konsertverksamhet av mindre vikt. Kriterier för inkluderande av 
avancerade körer var körer med antagningsprov och krav på mycket god notläsningsförmåga. 
Vidare skulle fokus för körsångsaktiviteten ligga på att öva in musikstycken för framförande 
vid konserter. Gemensamma kriterier för amatör- och avancerade körer var att körsången 
skedde på fritidsbasis (dvs. ingen ersättning för deltagande i körerna erhölls), samt att körerna 
skulle vara öppna för både män och kvinnor över 18 år, ha minst 20-45 körsångare och öva 
minst 2 gånger per månad. Repetitionerna skulle vara minst en timme långa. 
Tillgänglighetsprincipen tillämpades i urvalet. Namn på körledare inhämtades genom 
representant från Svenska Körförbundet, via kyrkoförsamlingars hemsidor, via bekanta inom 
musikbranschen, samt genom studieförbund. 
 
13 körer tillfrågades om deltagande i studien, varav två avancerade körer avböjde. Den ena 
kören med motiveringen att de inte ville lämna ut adresslista och den andra kören ansåg att 
tidpunkten för materialinsamlingen var olämplig.  

 
 
Grupper lägre och högre hälsonivå 

 

Utifrån de 216 ud med kompletta enkäter togs en hälsogrupp bestående av individer med lägre 
skattad hälsonivå (gruppen lägre hälsonivå, LH, n=32) och individer med högre skattad 
hälsonivå (gruppen högre hälsonivå, HH, n=32) ut (se databearbetning). Medelåldern för 
gruppen LH var 52.9 år (sd 13.3), den yngsta var 25 år och den äldsta 77 år, antalet män var 
10 och 14 individer sjöng i avancerade körer. 17 individer var ensamstående, 12 
sammanboende, 1 boende hos föräldrar (info saknas för 2 individer). Medelåldern för gruppen 
HH var 51.9 (sd 12.5), den yngsta var 31 år och den äldsta 71 år, antalet män var 7 och 18 
individer sjöng i avancerade körer.  9 individer var ensamstående och 23 sammanboende.  
 
Då det gällde högsta utbildningsnivå i gruppen LH hade 2 individer grundskola, 4 hade 
yrkesutbildning, 6 gymnasieutbildning, 18 högskoleutbildning, 1 annan utbildning, samt 
information saknades från 1 ud. I gruppen HH hade 1 individ grundskola, 0 yrkesutbildning, 6 
gymnasieutbildning, 21 högskoleutbildning och 4 annan utbildning, som högsta 
utbildningsnivå. I gruppen LH arbetade 13 individer heltid, 5 deltid och 13 var ej 
yrkesverksamma (info saknas för 1 individ). I gruppen HH arbetade 19 individer heltid, 3 
deltid och 10 var ej yrkesverksamma.  
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Material 
 
Två enkäter för självrapportering sattes samman, dels enkät 1 som skickades hem till 
individerna, dels enkät 2 som tillämpades vid mätning av känslotillstånd och värk före och 
efter en körsångsrepetition. Tidigare forskning och en pilotstudie låg till grund för 
enkätkonstruktionerna. Enkät 1 inleddes med frågor kring ålder, kön, och socioekonomisk 
status. Därefter ställdes frågor om musikaliska erfarenheter och utbildning samt trivsel i den 
nuvarande kören. Sedan följde hälsorelaterade skalor; en kortversion av Sense of Coherence 
(3 item) (SOC, Lundberg & Nyström, 1995), Stress-Energiskalan (12 item) (Kjellberg & 
Wadman, 2002), en en-items-fråga om egen skattad hälsa som löd ”Hur skulle du bedöma din 
egen hälsa” (Manderbacka, 1998), General Health Questionnaire (12 item) (GHQ12, 
Goldberg, 1979) samt vanligt förekommande somatiska symtom (14 item) (Krantz & 
Östergren, 1999; Lindén, 1991; Tibblin, Bengtsson, Furunes & Lapidus, 1991). 
Avslutningsvis ingick en specialkonstruerad, explorativ del (57 item) angående känslotillstånd 
som förknippats med körsångsdeltagande. Uppslag till items hämtades från den aktuella 
studiens pilotstudie och från studier om emotioner kopplade till vokalt uttryck (Juslin & 
Laukka, 2003), starka musikupplevelser (Gabrielsson & Lindström Wik, 2003), social 
interaktion såsom ensamhet, närhet, konkurrens (Bailey & Davidson, 2005). Likert-skala i 
fem steg (i mycket låg grad – i mycket hög grad) tillämpades i den avslutande explorativa 
delen. 
 
Enkät 2 bestod av två identiska delar, med 33 items vardera, där den första delen fylldes i 
direkt före och den andra direkt efter körsångsrepetitionen, samt en avslutande del med frågor 
kring individernas samlade upplevelser av körsångsrepetitionen. Urvalet och konstruktion av 
items i de identiska delarna baserades på litteratur rörande känslotillstånd vid vokalt uttryck 
(Juslin & Laukka, 2003), starka musikaliska upplevelser (Beck, Cesario, Uousefi & Enamoto, 
2000; Gabrielsson & Lindström Wik, 2003; Grape, Sandgren, Hansson, Ericson & Theorell, 
2003), stressreaktioner (Ekman & Arnetz, 2005), fysiologiska sensationer såsom huvudvärk, 
muskelspänningar vid sång (Kenny & Faunce, 2004; Pelletier, 2004), samt social interaktion 
t.ex. ensamhet och ”vi-känsla” (Bailey & Davidson, 2005). Mätinstrument för nämnda 33 
items var Borg CR100 skalan (Borg, 2004) vanligen tillämpad vid skattningar av grad av 
ansträngning eller smärta. Värdet 0 på Borgskalan indikerar ”inget alls”, 2 ”minimal”, 6 
”mycket svag”, 23 ”måttligt”, 50 ”starkt”, 70 ”mycket starkt” och 100 ”extremt starkt – 
nästan max”. Avslutningsvis i enkät 2 skattade ud i en femgradig Likertskala (i mycket låg 
grad – i mycket hög grad) deras samlade upplevelse av den aktuella körsångsrepetitionen, 
t.ex. deras egen, samt körledarens och körens prestation och grad av engagemang under 
repetitionen (Bailey & Davidson, 2005; Beck, Cesario, Uousefi & Enamoto, 2000; 
Gabrielsson & Lindström Wik, 2003).  
 
Enkät 2 konstruerades i två versioner (enkät 2A resp. 2B) i syfte att undvika ordningseffekter. 
Enkät 2B hade orden för före- eftermätningen i omvänd ordning mot enkät 2A. Körerna 
delades in i två grupper med samma fördelning mellan amatör- och avancerade körer och 
ungefär samma antal individer. Den ena gruppen fick enkät med ordningsföljd 2A och den 
andra gruppen enkät med ordningsföljd 2B. 
 
Utformningen av enkäterna 1 och 2 testades innan datainsamlingen av fyra körsångare, med 
olika körsångserfarenheter, vilka ej ingick i studien. De ombads fylla i enkäten och 
tillfrågades om åsikter om formuleringar, item, ordval, samt tidsåtgång. Mindre korrigeringar 
av enkäterna vidtogs därefter.   
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Procedur 
 
Pilotstudie 

 

En intervjumall upprättades. 5 halvstrukturerade intervjuer genomfördes varav 2 intervjuer 
spelades in och transkriberades. Vid 3 intervjuer togs minnesanteckningar. Deltagare i 
pilotstudien var personer i åldrarna 38-55 år med olika erfarenheter av körsång på olika 
nivåer. De utgjordes av vänner, en representant från Svenska körsångsförbundet, samt ett par 
individer från de i studien deltagande körerna. Ur intervjumaterialet togs centrala faktorer 
rörande körsång ut och användes vid enkätkonstruktionerna.  
 

 

Datainsamling  

 

Samtliga körer besöktes initialt vid en körsångsrepetition. Körsångsrepetitionerna ägde rum 
på kvällstid. Ud informerades om studiens syfte, genomförande och att deltagande i studien 
var frivilligt, att materialet skulle kodas och att ingen ersättning gavs. Ett informationsblad 
delades även ut. Körledaren fick ansvar för att vidarebefordra informationsbladet till ud som 
ej var närvarande vid körbesöket.  
 
Datainsamlingen utfördes i två steg. I det första steget sändes enkät 1, ett informationsbrev, 
samt frankerat svarskuvert hem till ud. Brevet skickades cirka en månad före det andra 
datainsamlingstillfälllet. En påminnelse sändes ut om enkäten ej returnerats inom två veckor. I 
ett andra steg samlades data in vid ett körsångstillfälle under november månad år 2006. Innan 
körsångsrepetitionen tog vid gavs en kort muntlig information kring tillämpning av Borg 
CR100 skalan (Borg, 2004) och ud fick därefter i enkät 2 individuellt skatta intensitet av 
känslotillstånd och värk. Enkäten lades därefter undan och körsångsrepetitionen tog vid. Efter 
körsångsrepetitionen togs enkät 2 åter fram och ud fick på den nya sidan, identisk med den 
innan körsångsrepetitionen, göra skattning av intensitet av känslotillstånd och värk. De fick 
även fylla i det avslutande bladet i enkät 2 innehållande sammanfattande frågor om 
upplevelser av körsångsrepetitionen.  
 
 
Kodning 

 

Enkät 1 och 2 kodades enligt följande: Varje kör gavs bokstäver för identifikation och varje 
individ i körerna ett nummer. Enkät 1 och 2 kodades därefter med respektive individs kod 
som innehöll bokstäver för identifikation av kör och siffra för identifikation av individ. För att 
ud skulle erhålla rätt enkät vid datainsamling 2 fästes en lapp med individens namn på enkät 
2. Denna lapp avlägsnades sedan av ud innan inlämnandet av enkäten. 
 
 
Arbetsfördelning 

 
Studien har genomförts gemensamt av handledare (hl) och undersökningsledare (ul). I 
pilotstudien genomförde ul 4 intervjuer och hl genomförde en intervju. Hl bar huvudansvaret 
för enkätkonstruktionen och ul för administrationen av materialet. Besöken vid 
körsångstillfällen för dels information, dels datainsamling delades upp mellan hl och ul. Både 
ul och hl deltog i färdigställande av datablad.  
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Definition av begrepp 
 
Den aktuella studien innefattar intensitet av känslotillstånd och värk i begreppet 
välbefinnande. Termen känslotillstånd står för individens kognitioner och känsloupplevelser. I 
resultatdelen har en indelning i positiva och negativa känslotillstånd gjorts. Positiva 
känslotillstånd innefattar ord från basala emotioner såsom glädje, ord som speglar energi, 
närvaro, harmoni, samt positiva aspekter av att vara i grupp. Negativa känslotillstånd 
innefattar ord från basala emotioner, t.ex. ilska, samt ord som speglar stressreaktioner. I 
termen värk inkluderas huvudvärk, annan värk och fysiskt obehag såsom muskelspänning. 
Hög intensitet av positiva känslotillstånd och låg intensitet av negativa känslotillstånd och 
värk anses innebära ett högt välbefinnande. Nedan följer en uppräkning av samtliga 33 
aktuella variabler indelade i positiva känslotillstånd, negativa känslotillstånd och värk: 
 
Positiva känslotillstånd: glad, lycklig, hoppfull, pigg, upprymd, uppvarvad, lugn, avslappnad, 
harmonisk, närvarande, stolt, nöjd, nöjd med mig själv, känner mig betydelsefull, upplever en 
vi-känsla.   
Negativa känslotillstånd: Arg, frustrerad, irriterad, rädd, orolig, osäker, otillräcklig, pressad, 
ledsen, kraftlös, psykiskt trött, frånvarande, ofokuserad, okoncentrerad, känner mig ensam. 
Värk: Muskelspänning, huvudvärk, annan värk.  
 
 
Databearbetning 
 
Konstruktion av grupper lägre och högre hälsonivå  

 

Två grupper med olika nivåer av skattad hälsa skapades. För denna indelning användes Sense 
of Coherence (SOC, Lundberg & Nyström, 1995), General Health Questionnaire (GHQ12, 
Goldberg, 1979), Egen skattad hälsa (Manderbacka, 1998) och Somatiska symtomskattningar 
(Krantz & Östergren, 1999; Lindén, 1991; Tibblin, Bengtsson, Furunes & Lapidus, 1991) 
Råvärden för respektive test transformerades till standardpoäng (z-poäng). Varje tests z-poäng 
summerades därefter till en enda variabel som representerade nivå av hälsa. Individer med de 
lägsta skattningspoängen fick representera gruppen med lägre hälsonivå (LH) (n=32, dvs. 
15% av n=216). Individer med högsta skattningspoängen fick representera gruppen högre 
hälsonivå (HH) (n=32 dvs. 15% av n=216).  

 
 

Statistiska beräkningar 

 

För de statistiska beräkningarna användes SPSS (2006). ”Missing values” i före- och 
eftermätningarna ersattes med medelvärdet för aktuell variabel. Det interna bortfallet blev 
0.35%. 
 
Förändring av hela gruppen körsångares intensitet av känslotillstånd och värk, vid mätning 
före respektive efter körsångsrepetition, beräknades med upprepade t-test för beroende 
mätningar, tvåsidig prövning. Resultaten presenteras utifrån p<0.0015 (0.05/33) (s.k. 
Bonferroni-korrektion) (Borg & Westerlund, 2006) som vid 33 upprepade t-test ger en 
signifikansnivå på p<0.05 i studien. Oberoende variabler var ”mätning före 
körsångsrepetitionen”, respektive ”mätning efter körsångsrepetition”.  
 
För att undersöka om det förelåg några skillnader för bakgrundsdata mellan grupperna LH 
och HH användes Pearsons Chitvå-test, p<0.05, samt t-test för oberoende mätningar, tvåsidig 
prövning, p<0.05. 
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Skillnad i intensitet av känslotillstånd och värk för grupperna LH och HH före respektive efter 
körsångsrepetition beräknades med upprepade t-test för oberoende mätningar, tvåsidig 
prövning. Resultaten redovisas utifrån signifikansnivå p<0.01 och p<0.0015. Oberoende 
variabler var hög- respektive låg hälsonivå.  
 
Förändringen av intensitet av känslotillstånd och värk för grupperna LH och HH tillsammans 
vid mätning före och efter en körsångsrepetition, samt skillnad mellan förändring hos de båda 
grupperna beräknades med en 2x2 mixed ANOVA. Hälsonivå utgjorde grupperingsfaktor 
(lägre respektive högre hälsa) och mättillfälle upprepningsfaktor (före- respektive 
eftermätning). Resultaten redovisas utifrån signifikansnivå p<0.01 och p<0.0015. 
 
Effektstyrkor (Cohens d) redovisas för samtliga signifikanta resultat vid t-testen. Andel 
förklarad varians (Eta2)  redovisas för signifikanta resultat i 2x2 mixed ANOVA.  
 
Beroende variabler i ovanstående beroende och oberoende t-test, samt 2x2 mixed ANOVA 
var de 33, tidigare nämnda variablerna (se definition av begrepp), som delades in i positiva 
känslotillstånd, negativa känslotillstånd och värk.  
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RESULTAT 
 
 
Förändringar av känslotillstånd och värk för hela gruppen körsångare 

 

Mätningar av känslotillstånd före och efter en körsångsrepetition för hela gruppen sångare 
(n=216) visade på signifikanta förändringar (beroende t-test, p<0.0015). En indelning i 
positiva (tabell 1, figur 1), och negativa känslotillstånd (tabell 1, figur 2), samt värk (tabell 1, 
figur 3) visar att de positiva känslorna ökade i intensitet, samt att de negativa känslotillstånd 
och variabler kopplade till värk minskade i intensitet, dvs. ett ökat välbefinnande uppstod 
efter körsångsrepetitionen.  
 
 
Positiva känslotillstånd 

 

Signifikanta förändringar (p<0.0015) för intensitet av positiva känslotillstånd återfanns för 
samtliga 15 variabler vid mätning före och efter körsångsrepetition (tabell 1, figur 1). 
Medelvärden för positiva känslotillstånd låg före körsångsrepetition mellan nivåerna 
”måttlig” (uppvarvad, m=17.90) till ”rätt så stark” (närvarande, m=43.13) och efter 
körsångsrepetition mellan nivåerna ”rätt så stark” (uppvarvad, m=33.33) till ”stark” (vi-
känsla, m=59.18) (figur 1). Stor effektstyrka påvisades för förändringen av känslotillstånden 
glad, lycklig, pigg, upprymd, stolt och nöjd och vi-känsla. Måttlig effektstyrka framkom för 
variablerna uppvarvad, avslappnad, harmonisk, närvarande, nöjd med mig själv och känner 
mig betydelsefull. Svag effektstyrka påvisades för förändringen av känslotillstånden hoppfull 
och lugn (tabell 1).  
 
 
Intensitet Förtydligande: 0=ingen alls; 2=minimal; 6=mycket svag; 23=måttlig; 50=stark; 

70=mycket stark; 100=extremt stark. * indikerar signifikant förändring vid beroende t-
test, p<0.0015 
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Figur 1. Medelvärden av ud:s (n=216) skattningar av positiva känslotillstånd före respektive efter 
körsångsrepetition.  
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Negativa känslotillstånd 

 

Signifikanta förändringar (p<0.0015) för intensitet av negativa känslotillstånd återfanns för 12 
av 15 variabler vid mätning före och efter körsångsrepetition (tabell 1, figur 2). Medelvärden 
för negativa känslotillstånd låg före körsångsrepetitionen mellan nivåerna ”extremt svag” 
(rädd, m=4.14) till ”måttlig” (psykisk trötthet, m=21.22) och efter körsångsrepetition mellan 
nivåerna ”minimal” (arg, m=2.54) och ”svag” (ofokuserad, m=12.30) (figur 2). Måttlig 
effektstyrka påvisades för förändringen av variablerna psykisk trötthet, okoncentrerad och 
ensam. Svag effektstyrka framkom för variablerna arg, frustrerad, irriterad, orolig, pressad, 
ledsen, kraftlös, frånvarande och ofokuserad. Icke signifikanta förändringar framkom för 
variablerna osäker, otillräcklig och rädd (tabell 1). 
 
 
Intensitet Förtydligande: 0=ingen alls; 2=minimal; 6=mycket svag; 23=måttlig. * indikerar 

signifikant förändring vid beroende t-test, p<0.0015 
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Figur 2. Medelvärden av ud’s (n=216) skattningar av negativa känslotillstånd före respektive efter 
körsångsrepetition.  
 

 
 
Värk  
 

Signifikanta förändringar (p<0.0015) återfanns för de tre variablerna relaterade till intensitet 
av värk (tabell 1, figur 3) vid mätning före och efter körsångsrepetition. Medelvärde för 
variabeln muskelspänning hade före körsångsrepetitionen intensiteten ”måttlig” och efter 
intensiteten ”svag”. Variabeln huvudvärk hade före körsångsrepetitionen intensiteten ”mycket 
svag” och efter ”extremt svag”. Variabeln annan värk sjönk från intensiteten ”svag” före 
körsångsrepetitionen till ”mycket svag” efter körsångsrepetitionen (figur 3). Måttlig 
effektstyrka påvisades för förändringen av variabeln muskelspänning och svag effektstyrka 
för variablerna huvudvärk och annan värk (tabell 1). 
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Intensitet Förtydligande: 0=ingen alls; 2=minimal; 6=mycket svag; 23=måttlig; * indikerar 
signifikant förändring vid beroende t-test, p<0.0015 
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Figur 3. Medelvärden av deltagarnas (n=216) skattningar av värk före respektive efter körsångsrepetition.  
 

 
Tabell 1. Medelvärden och (∆m), standardavvikelse (∆sd), samt t-värde, och effektstyrka (Cohens d) för 
förändring av känslotillstånd och värk vid skattning efter jämfört med före en körsångsrepetition (n=216). 
__________________________________________________________________________________________ 
   
Känslotillstånd  ∆ m    ∆sd t-värde Cohens d 
__________________________________________________________________________________________ 
 

Positiva känslotillstånd 

Glad  15.70 20.64  11.18 0.76*     
Lycklig  14.70 19.12  11.30 0.77* 
Hoppfull     6.78 20.26    4.92 0.33* 
Pigg  18.18 26.59  10.05 0.68* 
Upprymd  23.30 24.44  14.01 0.95* 
Uppvarvad  15.43 27.94    8.12 0.55* 
Lugn    5.08 22.79    3.28 0.22* 
Avslappnad  11.44 25.78     6.52 0.44* 
Harmonisk  11.24 20.55    8.04 0.55* 
Närvarande  11.62 21.47    7.96 0.54* 
Stolt  14.55 20.18  10.60 0.72* 
Nöjd  17.18 22.67  11.13 0.76* 
Nöjd med mig själv  10.05 18.54    7.96 0.54* 
Betydelsefull    8.76 18.73    6.87 0.47* 
Vi-känsla  16.53 18.94                 12.82 0.87* 
 
Negativa känslotillstånd 

Arg   -3.88 12.83   -4.45 0.30* 
Frustrerad    -5.51 18.76   -4.32 0.29* 
Irriterad   -4.46 14.73   -4.45 0.30* 
Rädd   -1.38   9.45   -2.15 -  
Orolig   -5.32 14.42   -5.43 0.37* 
Osäker   -1.25 16.35   -1.13 - 
Otillräcklig    -3.79 19.47   -2.86 - 
Pressad   -6.37 18.58   -5.03 0.34* 
Ledsen   -4.81 12.73   -5.55 0.38* 
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Kraftlös   -6.15 20.27   -4.46 0.30* 
Psykiskt trött -10.40 19.48   -7.85 0.53* 
Frånvarande   -5.58 16.59   -4.94  0.33* 
Ofokuserad   -5.42 20.09   -3.97 0.27* 
Okoncentrerad   -7.81 17.25   -6.65 0,45* 
Ensam   -5.36 11.79   -6.68 0.45* 
 
Värk 

Muskelspänningar -10.13 17.30   -8.60 0.59* 
Huvudvärk   -3.86 12.38   -4.58 0.31* 
Annan värk   -4.24 14.57   -4.27 0.29* 
__________________________________________________________________________________________ 
Förtydligande: df 215. *indikerar att förändringen vid beroende t-test, p < 0.0015 är signifikant.  
 
 
 
Jämförelse av bakgrundsinformation för grupper lägre och högre hälsonivå 
 
Utifrån hela gruppen körsångare skapades en grupp med lägre skattad hälsonivå (LH) (n=32) 
och en grupp med högre skattad hälsonivå (HH) (n=32) (se databearbetning). Gruppen LH 
uppvisade signifikant lägre skattningar än gruppen HH (oberoende t-test, p<0.05) på 
hälsoskalorna SOC (t62=-12.7), Egen skattad hälsa (t62=-15.8), GHQ (t62=-12.87) och 
Somatiska symtom (t62=-11.2) (tabell 2). Även gruppen LH uppvisade emellertid relativt höga 
skattningar på hälsoskalorna.  
 
Tabell 2. Medelvärden (m) och standardavvikelser (sd) för skattningar på hälsoskalorna för grupperna ”lägre 
hälsonivå” (LH), ”högre hälsonivå” (HH), samt ”hela gruppen körsångare” (Hela gr). 
__________________________________________________________________________________________ 
    LH HH Hela gr 
         m (sd) m (sd) m (sd) 
Skala             (n=32) (n=32) (n=216) 
__________________________________________________________________________________________ 
SOC                  6.2 (1.0)   8.7 (0,5)   7.6 (1.1)  
Egen skattad hälsa        2.7 (0.5)   4.0 (0.0)   3.3 (0.6) 
GHQ                 31.3 (5.7) 44.0 (1.9) 39.5 (5.3) 
Somatiska symtom      41.8 (5.3) 53.2 (2.1) 49.1 (5.1) 
__________________________________________________________________________________________  
För samtliga skalor gäller att ju högre värde desto högre hälsonivå. Min – max poäng för skalan SOC: 3-9p; 
egenskattad hälsa 1-4p; GHQ 12-48 p; Somatiska symtom 14-56p. 
 
 
Beträffande demografisk data visade jämförelser (Pearsons Chitvå-test, tvåsidig prövning, 
p<0.05) mellan grupperna LH och HH inga signifikanta skillnader vad gällde könsfördelning 
(χ1=0.72, p=0.40), utbildningsnivå (χ4=6.35, p=0.18), arbetstid (χ2,=2.00, p=0.37) eller 
fördelning mellan amatör- och avancerad kör (χ1=1.00, p=0.32). Däremot bestod gruppen LH 
av signifikant fler ensamstående än gruppen HH (χ2=6.86, p=0.030). Det förelåg ingen 
signifikant skillnad (t-test för oberoende mätningar, tvåsidig prövning, p<0.05) för 
medelåldern i de två grupperna (t61=0.15, p=0.88).  
 
 
Jämförelse av känslotillstånd och värk för grupper lägre och högre hälsonivå  
 
Mätningar av känslotillstånd före och efter en körsångsrepetition visade på signifikanta 
skillnader (oberoende t-test, p<0.0015) mellan grupperna LH (n=32) och HH (n=32). 
Gruppen LH låg lägre på variabler kopplade till positiva känslotillstånd och högre på 
variabler kopplade till negativa känslotillstånd och värk, dvs. gruppen LH uppvisade lägre 
välbefinnande än gruppen HH. Grupperna uppvisade signifikanta skillnader på fler variabler 
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innan körsångsrepetitionen (tabell 3) än efter (tabell 4), vilket innebär att grupperna efter 
körsångsrepetition närmat sig varandra i välbefinnandenivå.  
 
 
Känslotillstånd före körsångsrepetition 
 

Positiva känslotillstånd: Signifikanta skillnader (p<0.01) mellan grupperna LH och HH 
återfanns för 11 av 15 variabler relaterade till intensitet av positiva känslotillstånd före 
körsångsrepetitionen (tabell 3). Gruppen LH uppvisade lägre medelvärden än HH gruppen för 
samtliga signifikanta variabler utom uppvarvad, där gruppen LH skattade högre intensitet än 
gruppen HH. Intensiteten för positiva känslotillstånd i gruppen LH varierade före 
körsångsrepetitionen från nivån ”svag” (upprymd, m=16.72) till ”rätt så stark” (vi-känsla, 
m=40.72). Positiva känslotillstånd i gruppen hög hälsonivå varierade från nivåerna ”måttlig” 
(upprymd, m=32.28) till ”stark” (närvarande, m=55.06). Effektstyrkorna för variabler med 
signifikanta skillnader mellan grupperna LH och HH varierade d=0.74-1.33, dvs. samtliga 
effektstyrkor var stora. Mycket stora effektstyrkor (d>1.20) uppmättes för variablerna lycklig 
och harmonisk. Icke signifikanta skillnader mellan grupperna förelåg för variablerna hoppfull, 
stolt, känner mig betydelsefull och vi-känsla. 
 
Betraktas resultaten utifrån signifikansnivån p<0.0015, som fullständigt kompenserar för de 
upprepade mätningarna, återfanns signifikanta skillnader mellan grupperna för 8 av 15 
variabler kopplade till positiva känslotillstånd (tabell 3). 
 
Negativa känslotillstånd: Signifikanta skillnader (p<0.01) mellan grupperna LH och HH 
uppmättes för samtliga 15 variabler kopplade till intensitet av negativa känslotillstånd före 
körsångsrepetitionen (tabell 3). Intensiteten för negativa känslotillstånd i gruppen LH 
varierade före körsångsrepetitionen från nivån ”svag” (rädd, m=10.66) till rätt så stark 
(psykisk trötthet, m=39.34). Negativa känslotillstånd i gruppen HH varierade från nivån 
”minimal” (rädd, m=0.75) till ”svag” (ofokuserad, m=9.44). Effektstyrkorna för skillnaderna 
mellan grupperna LH och HH varierade mellan d=0.71-1.67, dvs. samtliga effektstyrkor var 
stora. Mycket stora effektstyrkor (d>1.20) uppmättes för variablerna frustrerad, otillräcklig, 
ledsen, kraftlös och psykiskt trött. 
 
Betraktas resultaten utifrån signifikansnivån p<0.0015 återfanns signifikanta skillnader 
mellan grupperna för 13 av 15 variabler kopplade till negativa känslotillstånd (tabell 3). 
 
Värk: Signifikanta skillnader (p<0.01) mellan grupperna LH och HH återfanns för samtliga 3 
variabler relaterade till intensitet av värk före körsångsrepetitionen (tabell 3). Gruppen LH 
skattade intensiteten av huvudvärk till nivån ”svag” (m=17.00), annan värk till nivån 
”måttlig” (m=21.19) och muskelspänningar ”rätt så stark” (m=30.44). Gruppen HH skattade 
intensiteten av huvudvärk till nivån ”minimal” (m=1.72), annan värk till nivån ”extremt svag” 
(m=2.59) och muskelspänningar till nivån ”svag” (m=10.06). Effektstyrkorna för skillnad 
mellan grupperna LH och HH varierade mellan d=1.00-1.18, dvs. samtliga effektstyrkor var 
stora.  
 

Betraktas resultatet utifrån signifikansnivån p<0.0015 återfanns signifikanta skillnader mellan 
grupperna för 2 av 3 variabler (tabell 3).  
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Tabell 3: Medelvärden (m), standardavvikelser (sd) för intensitet av känslotillstånd och värk för grupperna lägre 
hälsonivå (n=32) och högre hälsonivå (n=32) före körsångsrepetition, samt t- värden och effektstyrkor (Cohens 
d) för skillnad i känslotillstånd och värk mellan grupperna lägre och högre hälsonivå.   
__________________________________________________________________________________________ 
  Lägre hälsonivå Högre hälsonivå    
  m     (sd) m     (sd)  t-värde   Cohens d 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Positiva känslotillstånd 

Glad  23.94 (16.14) 43.81 (22.13) -4.11  1.03** 
Lycklig   21.56 (12.05) 43.53 (22.68) -4.84  1.26** 
Hoppfull  32.45 (18.62)  42.41 (24.10)    -1.83           - 
Pigg  22.97 (19.73) 37.50 (19.51) -2.96  0.74* 
Upprymd  16.72 (12.77) 32.28 (24.53) -3.18  0.83* 
Uppvarvad  28.34 (25.57) 13.00 (15.22)   2.92  0.75* 
Lugn  30.84 (19.55) 47.56 (20.05) -3.38  0.84** 
Avslappnad  25.63 (19.32) 43.13 (21.95) -3.86   0.85** 
Harmonisk  25.16 (15.28) 50.44 (22.62) -5.24  1.33** 
Närvarande  36.44 (22.78) 55.06 (19.12) -3.54  0.89** 
Stolt  27.34 (20.04) 32.47 (22.65) -0.96  - 
Nöjd  25.28 (15.81) 44.06 (20.77) -4.07  1.03** 
Nöjd med mig själv  31.84 (19.73) 48.84 (18.29) -3.57  0.89** 
Betydelsefull  33.03 (23.47) 44.59 (18.78) -3.18  - 
Vi-känsla  40.72 (18.37) 50.09 (22.30) -1.84  - 
 
Negativa känslotillstånd 

Arg  15.75 (20.23)   1.19 (4.36)  3.98  1.18** 
Frustrerad  23.00 (20.69)   3.91 (8.24)  4.85  1.32** 
Irriterad  17.03 (21.25)   4.72 (13.50)  2.77  0.71* 
Rädd  10.66 (20.04)   0.75 (2.48)  2.78  0.88* 
Orolig  21.44 (25.01)   2.69 (7.14)  4.08  1.17** 
Osäker  17.03 (22.60)   2.31 (4.69)  3.61  1.08** 
Otillräcklig  25.88 (23.79)   4.28 (23.79)  4.89  1.37** 
Pressad  29.28 (27.00)   5.44 (12.77)  4.52  1.10** 
Ledsen  25.28 (22.81)   1.62 (5.55)  5.70  1.67** 
Kraftlös  28.38 (26.07)   4.41 (7.30)  5.01  1.44** 
Psykiskt trött  39.34 (29.31)   7.84 (13.20)  5.54  1.48** 
Frånvarande  18.44 (16.18)   4.78 (8.61)  4.22  1.10** 
Ofokuserad  26.44 (21.66)   9.44 (14.42)  3.70  0.94** 
Okoncentrerad                           23.31 (21.73)                8.38 (11.68)            3.42  0.89** 
Ensam  21.13 (22.02)   4.13 (8.63)  4.07  1.11** 
 
Värk 

Muskelspänningar  30.44 (24.77) 10.06 (14.46)  4.03  1.10** 
Huvudvärk  17.00 (25.85)   1.72 (4.64)  3.29  1.00* 
Annan värk  21.19 (25.30   2.59 (6.11)  4.03  1.18** 
__________________________________________________________________________________________ 
Förtydligande: df=62;  * indikerar att förändringen vid oberoende t-test, p < 0.01 är signifikant, ** indikerar att 
förändringen är signifikant för p<0.0015 
 
 
 
Känslotillstånd efter körsångsrepetition  

 
Positiva känslotillstånd: Signifikanta skillnader (p<0.01) mellan grupperna LH och HH 
återfanns för 7 av 15 variabler relaterade till intensitet av positiva känslotillstånd efter 
körsångsrepetition (tabell 4). Gruppen LH uppvisade lägre medelvärden än gruppen HH för 
samtliga signifikanta variabler. Intensiteten för positiva känslotillstånd i gruppen LH 
varierade efter körsångsrepetitionen mellan nivåerna ”rätt så stark” (uppvarvad, m=37.28) till 
”mycket stark” (vi-känsla, m=58.41). Gruppen HH varierade mellan nivåerna ”rätt så stark” 
(uppvarvad, m=40.63) till ”mycket stark” (vi-känsla, m=67.65). Effektstyrkorna för variabler 
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med signifikanta skillnader mellan grupperna LH och HH varierade mellan d=0.69-1.10. 
Stora effektstyrkor uppmättes för variablerna glad, lycklig, harmonisk, nöjd med mig själv. 
Måttliga effektstyrkor för variabler relaterade till positiva känslotillstånd uppmättes för pigg 
och lugn. Icke signifikanta skillnader mellan grupperna förelåg för variablerna hoppfull, 
uppvarvad, avslappnad, närvarande, stolt, nöjd, känner mig betydelsefull och vi-känsla.  
 
Betraktas resultaten utifrån signifikansnivån p<0.0015, som fullständigt kompenserar för de 
upprepade mätningarna, återfanns signifikanta skillnader för 3 av 15 variabler kopplade till 
positiva känslotillstånd (glad, lycklig och harmonisk). 
 
 
Negativa känslotillstånd: Signifikanta skillnader (p<0.01) mellan grupperna LH och HH 
återfanns för 8 av 15 variabler relaterade till intensitet av negativa känslotillstånd efter 
körsångsrepetitionen (tabell 4). Gruppen LH uppvisade högre medelvärden än gruppen HH 
för samtliga signifikanta variabler. Intensiteten för negativa känslotillstånd i gruppen LH 
varierade efter körsångsrepetitionen mellan LH nivåerna ”extremt svag” (arg, m=4.44) till 
”svag” (psykisk trötthet, m=19.34). Gruppen HH varierade mellan nivåerna ”minimal” (rädd, 
m=0.53) till ”mycket svag” (ofokuserad, m=8.66). Effektstyrkorna för variabler med 
signifikanta resultat mellan grupperna LH och HH varierade mellan d=0.71-1.07, dvs. 
effektstyrkorna var stora. Icke signifikanta skillnader mellan grupperna förelåg för variablerna 
arg, frustrerad, irriterad, osäker, otillräcklig, frånvarande, ofokuserad.  
 
Betraktas resultaten utifrån signifikansnivån p<0.0015 återfanns signifikanta skillnader för 2 
av 15 variabler (orolig och ledsen). 
 
 
Värk: Signifikanta skillnader (p<0.01) mellan grupperna uppmättes för 2 av 3 variabler efter 
körsångsrepetition (tabell 4). Gruppen LH skattade intensiteten av huvudvärk till nivån 
”extremt svag” (m=4.13), annan värk till nivån ”mycket svag” (m=8.19) och 
muskelspänningar ”svag” (m=14.25). Gruppen HH skattade intensiteten av huvudvärk 
(m=1.47) och annan värk (m=0.38) till nivån ”minimal” och muskelspänningar till nivån 
”svag” (m=5.16). Effektstyrkan för variablerna muskelspänning och annan värk var stora, 
d=0.75 respektive d=1.20. Icke signifikant skillnad förelåg för variabeln huvudvärk. 
 
Betraktas resultaten utifrån signifikansnivån p<0.0015 återfanns signifikanta skillnader för 1 
av 3 variabler kopplade till värk (muskelspänning).  
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Tabell 4: Medelvärden (m), standardavvikelser (sd) för intensitet av känslotillstånd och värk för grupperna lägre 
hälsonivå (n=32) och högre hälsonivå (n=32) efter körsångsrepetition, samt t- värden och effektstyrkor (Cohens 
d) för skillnad i känslotillstånd och värk mellan grupperna lägre och högre hälsonivå.    
__________________________________________________________________________________________ 
  Lägre hälsonivå Högre hälsonivå    
  m     (sd) m     (sd)  t-värde  Cohens d 
__________________________________________________________________________________________ 
 

Positiva känslotillstånd 

Glad  42.06 (17.66) 62.19 (21.59) -4.08  1.02** 
Lycklig   41.06 (19.50) 63.28 (21.08) -4.38   1.10** 
Hoppfull  39.44 (18.17) 52.25 (26.36) -2.26   - 
Pigg  48.16 (15.56) 61.94 (24.37) -2.70  0.69* 
Upprymd  42.66 (18.64) 58.53 (26.48) -2.77  0.70* 
Uppvarvad  37.28 (20.15) 40.63 (28.31)   0.54  - 
Lugn  41.75 (18.67) 56.34 (23.39) -2.76  0.69* 
Avslappnad  45.97 (18.66) 55.47 (22.90) -1.82   - 
Harmonisk  45.50 (18.00) 63.75 (19.55) -3.89  0.97** 
Närvarande  54.38 (22.35) 68.75 (23.21) -2.52  - 
Stolt  38.72 (22.25) 50.47 (22.41) -2.11  - 
Nöjd  53.47 (14.22) 64.38 (21.43) -2.40  - 
Nöjd med mig själv  44.25 (20.42) 60.47 (21.04) -3.13  0.78* 
Betydelsefull  41.94 (21.12) 53.75 (20.56) -2.27  - 
Vi-känsla  58.41 (22.87) 67.65 (25.75) -1.52  - 
 
Negativa känslotillstånd 

Arg    4.44 (5.28)   2.63 (10.77) 0.86  - 
Frustrerad    8.72 (10.19)   6.00 (13.74) 0.90  - 
Irriterad    8.50 (19.02)   4.25 (13.46) 1.03  - 
Rädd    5.38 (9.75)   0.53 (1.37) 2.78  0.87* 
Orolig    6.47 (7.35)   1.31 (2.79) 3.71  1.02** 
Osäker  14.09 (22.58)   3.12 (9.43) 2.54  - 
Otillräcklig  14.59 (15.63)   5.81 (12.68) 2.47  - 
Pressad  12.22 (11.30)   4.34 (8.45) 3.16  0.80* 
Ledsen    9.43 (11.48)   1.25 (3.76) 3.83  1.07** 
Kraftlös  15.22 (15.94)   4.34 (11.96) 3.09   0.78* 
Psykiskt trött  19.34 (23.17)   3.94 (7.76) 3.57  1.00* 
Frånvarande  11.63 (17.75)   2.75 (9.01) 2.52  - 
Ofokuserad  13.06 (15.90)   8.66 (15.54) 1.21  - 
Okoncentrerad  11.94 (13.28)   3.88 (7.86) 2.96  0.76* 
Ensam    9.81 (11.75)   3.16 (6.88) 2.77  0.71* 
 
Värk 

Muskelspänningar  14.25 (13.79)   5.16 (10.47) 2.97  0.75* 
Huvudvärk    4.13 (8.44)   1.47 (6.22) 1.43  - 
Annan värk    8.19 (11.81)   0.38 (1.26) 3.72  1.20**       
__________________________________________________________________________________________    
Förtydligande: df=62; *indikerar att förändringen vid oberoende t-test, p < 0.01 är signifikant, ** indikerar att 
förändringen är signifikant för p<0.0015 
 
 
 
Förändringar av känslotillstånd för grupper lägre och högre hälsonivå 
 
Mätningar av känslotillstånd före och efter en körsångsrepetition för grupperna LH och HH 
tillsammans visade på signifikanta förändringar (2x2 mixed ANOVA, p<0.01 och p<0.0015) 
(tabell 5) som innebar att ett ökat välbefinnandet uppnåtts. Framförallt framkom signifikanta 
förändringar vid positiva känslotillstånd och värk. För positiva känslotillstånd förekom ingen 
skillnad i förändring mellan grupperna LH (n=32) och HH (n=32), medan gruppen LH 
uppvisade större förändringar, i form av minskad intensitet, vid negativa känslotillstånd och 
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värknivå än gruppen HH. Gruppen LH uppvisade därmed en större ökning i välbefinnande än 
gruppen HH vid körsångsrepetition.  
 
 
Positiva känslotillstånd 

 

Huvudeffekt: Signifikanta förändringar (p<0.01) av positiva känslotillstånd för grupperna LH 
och HH tillsammans återfanns för samtliga 15 variabler vid mätning före och efter en 
körsångsrepetition (tabell 5). Andel förklarad varians för signifikanta variabler varierade 
mellan Eta2 = 0.15-0.53. Lägst förklarad varians uppvisade variabeln hoppfull och högst 
förklarad varians uppvisade variabeln nöjd. Betraktas resultaten utifrån signifikansnivån 
p<0.0015, som fullständigt kompenserar för de upprepade beräkningarna, återfanns 
signifikanta resultat för 14 av 15 variabler (ej hoppfull). 
 
Interaktionseffekt: Någon signifikant skillnad (p<0.01) i förändring av positiva känslotillstånd 
vid körsångsrepetition kunde inte påvisas mellan grupperna LH och HH (tabell 5).  
 
 
Negativa känslotillstånd 

 

Huvudeffekt: Signifikanta förändringar (p<0.01) av negativa känslotillstånd för grupperna LH 
och HH tillsammans återfanns för 6 av 15 variabler vid mätning före och efter en 
körsångsrepetition (tabell 5). Andel förklarad varians för signifikanta variabler varierade 
mellan Eta2=0.15 - 0.27. Lägst förklarad varians uppvisade variablerna pressad och 
okoncentrerad och högst förklarad varians uppvisade variabeln psykiskt trött. Betraktas 
resultaten utifrån signifikansnivå p<0.0015 återfanns signifikanta resultat för 5 av 15 variabler 
(orolig, pressad, ledsen, psykiskt trött, ensam).  
 
Interaktionseffekt: Signifikanta skillnader (p<0.01) i förändring av negativa känslotillstånd 
mellan grupperna LH och HH förelåg för 7 av 15 variabler (arg, frustrerad, orolig, pressad, 
ledsen, psykiskt trött, ensam) (tabell 5). Gruppen LH uppvisade en större minskning av 
negativa känslotillstånd än gruppen HH. Andel förklarad varians för signifikanta resultat 
varierade mellan Eta2=0.122 - 0.232. Lägst förklarad varians uppvisade variabeln pressad och 
högst förklarad varians uppvisade variabeln ledsen. Betraktas resultaten utifrån 
signifikansnivån p<0.0015 återfanns signifikanta resultat för 3 av 15 variabler (arg, frustrerad, 
ledsen).  
 
 
Värk 

 

Huvudeffekt: Signifikanta förändringar (p<0.01) för grupperna LH och HH tillsammans, 
återfanns för samtliga variabler relaterade till värk och muskelspänning vid mätning före och 
efter körsångsrepetition (tabell 5). Variabeln muskelspänningar uppvisade andel förklarad 
varians Eta2=0.19, variabeln huvudvärk hade andel förklarad varians Eta2=0.137 och annan 
värk Eta2=0.19. Betraktas resultaten utifrån signifikansnivån p<0.0015 återfanns signifikanta 
resultat för 2 av 3 variabler (muskelspänningar och annan värk). 
 
Interaktionseffekt: Signifikanta skillnader (p<0.01) i förändring av variablerna 
muskelspänningar, huvudvärk och annan värk mellan grupperna LH och HH påvisades (tabell 
5). Gruppen LH uppvisade en större minskning än gruppen HH. Variabel muskelspänningar 
uppvisade en andel förklarad varians på Eta2=0.11, variabeln huvudvärk hade en förklarad 
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varians Eta2=0.13 och annan värk Eta2=0.11. Betraktas resultaten utifrån signifikansnivån 
p<0.0015 återfanns inga signifikanta interaktionseffekter.  
 
 
Tabell 5. Medelvärden och standardavvikelser för förändring av känslotillstånd och värk vid körsångsrepetition 
för grupperna lägre hälsonivå (LH) och högre hälsonivå (HH) tillsammans. F- och Eta2-värden för huvudeffekten 
mättillfälle (2x2 mixed ANOVA). Medelvärden och standardavvikelser för skillnad i förändring av 
känslotillstånd mellan grupperna HH och LH, samt F- och Eta2-värden för interaktionseffekten mättillfälle x 
hälsonivå (2x2 mixed ANOVA) för förändring av känslotillstånd och värk vid körsångsrepetition. 
_________________________________________________________________________________________ 
 Medelvärden  Huvudeffekt  Medelvärden  Interaktionseffekt
 förändring  mättillfälle  skillnad i   mättillfälle x hälsonivå 
 Efter-före      förändring HH-LH   
 
 ∆m (sd)  F   Eta2 ∆m (sd)  F   Eta2 

_________________________________________________________________________________________ 
 

Positiva känslotillstånd 

Glad  18.25 (21.59)  45.02 0.42**  -0.25 (5.44)  0.00  - 
Lycklig   19.63 (22.947)  46.07 0.43**  -0.25 (5.78)  0.00  - 
Hoppfull    8.27 (19.93)  10.67 0.15*  -1.40 (5.05)  0.40  - 
Pigg  24.81 (24.71)  63.53 0.51**   0.75 (6.23)  0.02  - 
Upprymd  26.09 (26.00)  63.40 0.51**  -3.13 (6.55)  0.00  - 
Uppvarvad  18.28 (31.91)  22.64 0.27**          -18.69 (7.68)  5.92  - 
Lugn    9.84 (22.70)  11.87 0.16**   2.13 (5.74)  0.14  - 
Avslappnad  16.34 (26.60)  24.33 0.28**   8.00 (6.63)  1.46  - 
Harmonisk  16.83 (19.74)  47.29 0.43**   7.03 (4.89)  2.06  - 
Närvarande  15.81 (19.96)  39.99 0.39**   4.25 (5.00)  0.72  - 
Stolt  14.69 (22.65)  27.08 0.30**  -6.62 (5.64)  1.38  - 
Nöjd  24.25 (23.31)  70.21 0.53**   7.88 (5.79)  1.85  - 
Nöjd med mig själv  12.02 (20.90)  20.82 0.25**   0.78 (5.27)  0.02  - 
Betydelsefull    9.03 (16.27)  19.42 0.24**  -0.25 (4.10)  0.00  - 
Vi-känsla  17.63 (17.30)  65.34 0.51**   0.13 (4.36)  0.98  -
       
Negativa känslotillstånd 

Arg  - 4.94 (16.29)       6.85 - -12.75 (3.77)  11.41 0.16** 
Frustrerad  - 6.09 (19.98)        7.07 - -16.38 (4.58)  12.76 0.17** 
Irriterad  - 4.50 (20.50)     3.16 -   -8.06 (5.06)    2.54 - 
Rädd   -2.75 (13.02)        2.92 -   -5.06 (3.22)      2.48 - 
Orolig   -8.17 (18.51)  14.22 0.19**        -13.59 (4.33)     9.84 0.14* 
Osäker   -1.06 (23.51)       0.13 -   -3.75 (5.90)    0.40 - 
Otillräcklig   -4.88 (22.98)       3.08 - -12.81 (5.56)      5.32 - 
Pressad   -9.08 (23.08)  11.09 0.15** -15.97 (5.45)      8.58 0.12* 
Ledsen   -8.11 (16.19)  20.59 0.25** -15.47 (3.57)  18.73 0.23** 
Kraftlös   -6.61 (22.77)      5.79 - -13.09 (5.49)     5.68 - 
Psykiskt trött -11.95 (21.56)  22.54 0.27** -16.09 (5.04)  10.22 0.14* 
Frånvarande   -4.42 (16.31)      4.73 -   -4.78 (4.07)     1.38 - 
Ofokuserad   -7.08 (23.52)     6.15 - -12.59 (5.70)      4.87 - 
Okoncentrerad          -7.93 (19.56)    10.71       0.15*   -6.88 (4.85)      2.01 - 
Ensam   -6.14 (14.54)  12.88 0.17** -10.34 (3.42)    9.14 0.13* 
   
Värk 

Muskelspänningar -10.55 (18.18)  14.62 0.19** -11.28 (4.35)     7.34 0.11* 
Huvudvärk  - 6.56 (17.80)      9.81 0.14* -12.63 (4.19)     9.08     0.13* 
Annan värk     -7.61 (16.70)  14.62 0.19** -10.78 (3.98)    7.34 0.11* 
__________________________________________________________________________________________ 
Förtydligande: df=1. *p <0.01, ** p<0.0015 
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DISKUSSION 
 

Den aktuella studien avsåg att undersöka hur körsång som fritidsaktivitet påverkade 
välbefinnandet genom att studera intensitet av känslotillstånd och värk. Hög intensitet av 
positiva känslotillstånd och låg intensitet av negativa känslotillstånd och värk ansågs innebära 
en hög välbefinnandenivå. Syftet med studien var dels att undersöka huruvida en stor grupp 
körsångare upplevde förändring av känslotillstånd och värk vid körsångsrepetition. Dels var 
syftet att studera om det var någon skillnad i intensitet av känslotillstånd och värk, för sångare 
med lägre hälsa (gruppen LH) respektive högre hälsa (gruppen HH), vid skattning före och 
efter en körsångsrepetition.  
 
 
Förändringar av känslotillstånd och värk för hela gruppen körsångare 
 
Resultatet för hela gruppen körsångare visade att välbefinnandet ökade vid 
körsångsrepetition. Intensiteten av alla positiva känslotillstånd ökade signifikant, medan de 
negativa känslotillstånden, med undantag för rädd, orolig och osäker, minskade signifikant 
under körsångsrepetition. Även intensitet av värk och muskelspänning uppvisade en 
signifikant minskning. Effektstyrkorna för förändring av positiva känslotillstånd var överlag 
större än för negativa känslotillstånd, vilket kan förklaras med att de negativa 
känslotillstånden inte var särskilt framträdande vid mätningen före körsångsrepetitionen.  
 
Den stora effektstyrkan för ökning av intensitet av känslotillstånden glad, lycklig, upprymd 
och pigg, i kombination med minskning av variablerna psykisk trötthet och kraftlös i den nu 
genomförda studien, tyder på att individernas sinnesstämning och energinivå ökat under 
körsångsrepetition. Att sång och körsång leder till en ökad sinnesstämning och energinivå har 
konstaterats i flera tidigare studier; om professionella körsångare (Beck, Cesario, Uousefi, & 
Enamoto, 2000), om solosång och körsång som fritidsaktivitet (Valentine & Evans, 2001) och 
om effekter av deltagande i sånglektioner (Grape, Sandgren, Hansson, Ericson & Theorell, 
2003). Upplevelsen ”att ha energi” utgör inom begreppet psykologiskt välbefinnande (PWB) 
en viktig indikator på välbefinnandenivån (Ryan & Fredrick, 1997) och anses även utgöra en 
betydande inre belöning för individen (Sapolsky, 2003). I en studie om körsångsaktivitet för 
hemlösa män uttryckte flera individer att körsången gav ett ”rus”, som höll i sig lång tid efter 
körsångsrepetition (Bailey & Davidson, 2003). 
 
Parallellt med känslotillstånd som indikerar förhöjd arousalnivå, relaterat till ökad förekomst 
av positiva känslotillstånd, förelåg svag till måttlig effektstyrka för ökning av intensitet för 
känslotillstånden harmonisk, lugn, avslappnad, samt minskning av känslotillstånd som bl.a. 
kan relateras till stressreaktioner (bl.a. arg, frustrerad, irriterad, orolig, pressad och 
muskelspänning). Resultatet att körsång höjer individens arousal, samtidigt som en 
stressreducerande effekt uppstår, stämmer väl överens med tidigare forskning kring effekter 
av musikalisk aktivitet. Både fysiologiska mätningar i form av utsöndring av det 
spänningsreducerande ”må bra hormonet” oxytocin (Grape, Sandgren, Hansson, Ericson & 
Theorell, 2003) och subjektiva skattningar som visar minskade stressreaktioner (Beck, 
Cesario, Uousefi, & Enamoto, 2000; Kreutz, Bongard, Rohrmann, Hodapp & Grebe, 2004) 
har konstaterats.  
 
Betydelsen av upplevelsen av social samhörighet poängteras både vid forskning av 
psykologiskt och subjektivt välbefinnande (PWB resp. SWB) (Reis, Sheldon, Gable, Roscoe, 
& Ryan, 2000; Ryff & Singer, 2001) och vid stressforskning (Lundberg & Wentz, 2004; 
Sapolsky, 2003). Medelvärdet för variabeln vi-känsla var ”rätt så stark” före 
körsångsrepetition. Förändringen uppvisade därefter en stor effektstyrka och medelvärdet för 
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skattning efter körsångsrepetitionen var ”stark”. Gemenskapen, vi-känslan, verkar därmed 
vara en betydelsefull komponent vid körsången. En egen hypotes kring den höga skattningen 
av vi-känsla före körsångsrepetition är att individerna hade med sig positiva erfarenheter från 
tidigare körsångsrepetitioner, dvs. att det sociala sammanhanget vid körsång skapat positiva 
associationer som påverkar individens upplevelse redan före körsångsrepetitionen. En annan 
tanke är att en social samvaro skapats redan vid mätning före körsångsrepetition, eftersom 
många körsångare kom till övningen i god tid och hann prata med varandra innan den första 
skattningen. Att variabeln ”känner mig ensam” minskade med måttlig effektstyrka stöder 
resonemanget om att körsångsaktiviteten innehåller en viktig social komponent. 
Fritidsaktiviteter innehåller ofta någon form av sociala förstärkare (Stebbins, 1997) och 
körsångens betydelse för upplevelsen av samhörighet har bekräftats framförallt i studier om 
körsång för socialt utsatta individer (Bailey & Davidson, 2003; Silber, 2005). En egen tanke 
är att ökningen av positiva känslotillstånd och upplevelsen av samhörighet interagerar och 
förstärker varandra. Enligt Lazarus (1991) är positiva känslotillstånd socialt attraktiva.   
 
 
Grupper lägre och högre hälsonivå 
 
Grupperna med lägre skattad hälsonivå (LH) och högre skattad hälsonivå (HH) uppvisade 
tillsammans en ökning av välbefinnandet genom signifikanta förändringar av framförallt 
positiva känslotillstånd. Gruppen LH uppvisade större minskning av negativa känslotillstånd 
och värk än gruppen HH. Gruppen LH uppvisade lägre intensitet av positiva känslotillstånd 
och högre intensitet av negativa känslotillstånd och värk före körsångsrepetition än gruppen 
HH. Efter körsångsrepetition hade grupperna närmat sig varandra på flera variabler.  
 
Resultaten i den aktuella studien visade att hälsonivå påverkade individens känslotillstånd och 
välbefinnande vid fritidsutövande av körsång. Framförallt påverkade rapporterad hälsonivå 
individernas ingångsnivå av känslotillstånd vid aktivitetens början. Gruppen LH uppvisade 
lägre intensitet av positiva känslotillstånd och högre intensitet av värk samt negativa 
känslotillstånd, relaterade bl.a. till stressreaktioner, än gruppen HH före körsångsrepetitionen. 
Att fysiskt obehag såsom värk påverkade gruppen LH:s känslotillstånd negativt vid 
körsångsaktivitetens början är troligt. Trots olika utgångsnivåer uppvisade därefter båda 
grupperna en ökning av positiva känslotillstånd, efter körsångsrepetition. Gruppen LH 
uppvisade en större minskning av negativa känslotillstånd och värk, om än med liten del 
förklarad varians, än gruppen HH. Detta tyder på att körsång som fritidsaktivitet har en 
speciellt god effekt på välbefinnandenivån hos gruppen LH. Musikens positiva effekter vid 
psykisk och fysisk ohälsa har framkommit vid studier där musik använts som icke-
farmakologisk behandling; lyssnande på musik har visat sig lindra stressreaktioner (Caine, 
1991; Pelletier, 2004), öka copingresurser och ge en känsla av kontroll och förutsägbarhet 
(Rawden-Batt, 2007) och öka förekomsten av positiva känslotillstånd (Paccetti et al., 2000). 
En tanke som uppkommit under den aktuella studiens gång är att även utövande av körsång 
som fritidsaktivitet kan ge en känsla av kontroll och förutsägbarhet. Körsångsövningarna 
följer ofta en viss struktur gång från gång och även musikens uppbyggnad av rytm och 
harmonier följer en viss struktur.  
 
Förekomsten av värk eller fysiskt obehag är en faktor som påverkar välbefinnandet (Ryan & 
Deci, 2001) Minskningen av intensitet av värk i framför allt LH gruppen, som före 
körsångsrepetition uppvisade ett medelvärde på ”måttlig” nivå, är därmed värt att 
uppmärksamma. Lyssnande på musik har visat sig kunna ge smärtlindrande effekt (Pelletier, 
2004). En studie som visar att körsång påverkar värkupplevelsen i positiv riktning har hittats. 
Resultatet där är emellertid svårtolkat då körsång ingick som en intervention bland flera i ett 
rehabiliteringsprogram (Kenny & Faunce, 2004). Resultaten i den nu genomförda studien kan 
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bl.a. kopplas till vetenskapliga rön om att kroppens smärthämmande system aktiveras av 
tankar och känslor som uppkommer samtidigt som smärtan (Henriksson & Rasmusson, 2003) 
och att ”skönhetsupplevelser” kan lindra smärta (Sapolsky, 2003). Vid körsång får individen 
ta del av en rad sensoriska stimuli i form av hörsel- och synintryck och social stimulans. Detta 
i kombination med en höjning av positiva känslotillstånd och minskning av negativa leder 
sannolikt till att kroppens smärthämmande processer gynnas och att smärtsensationerna 
”konkurreras ut”. Utöver redan tidigare nämnda positiva känslotillstånd som ökat i 
omfattning, kan exempelvis känslotillstånden nöjd, stolthet och känner mig betydelsefull 
nämnas. I den aktuella studien uppvisade ud även ökad närvaro och koncentration. Att 
uppmärksamheten riktas mot den pågående aktiviteten och bort från stressande tankar och 
smärta kan eventuellt vara ytterligare en förklaring till att den subjektiva upplevelsen av värk 
minskade. Att körsång påverkar koncentrationsförmågan i positiv riktning har framkommit i 
tidigare genomförda kvalitativa studier (Silber, 2005; Bailey & Davidson, 2003). Kabat-Zinn 
(2005) och Csíkszentmihályi (2006) har poängterat vikten av koncentration för upplevandet 
av positiva emotioner vid en aktivitet.  
 
I den aktuella studien har en indelning i positiva och negativa känslotillstånd utförts. Enligt 
Lazarus (1991) uppstår positiva emotioner om en händelse stämmer väl överens med 
individens målsättningar och negativa emotioner uppstår om det råder diskrepans mellan 
målsättningar och händelser. Intensiteten för de positiva känslotillstånden, även för gruppen 
LH var vid mätningarna allmänt högre än intensiteten för de negativa. Detta stämmer väl 
överens med forskning som visar att individer oftast rapporterar högre nivå av positiva än 
negativa känslotillstånd (Kahneman, Diener & Schwarz, 1999). Termen ”negativa känslo-
tillstånd” behöver inte innebära att känslotillstånden är obefogade eller av ondo. Förmåga till 
upplevande och uttryck av negativa emotioner anses utgöra viktiga funktioner (King & 
Pennebaker, 1998). Hög och långvarig närvaro av negativa känslotillstånd (Freund, 1990) och 
stressreaktioner (Lundberg & Wentz, 2004) riskerar emellertid att påverka välbefinnande och 
hälsa i negativ riktning. Även om forskning inom SWB (Kahneman, Diener & Schwarz, 
1999) har konstaterat att individen ofta lätt kan bedöma och skatta känslotillstånd som 
positiva eller negativa uppstod det i den aktuella studien tveksamhet inom vilken kategori i 
resultatdelen variabeln uppvarvad skulle placeras. Variabeln visade sig både kunna tolkas som 
en negativ stressreaktion och som en positiv höjning av arousalnivån. Gruppen LH uppvisade 
före körsångsrepetition högre värden än HH, medan båda grupperna efter körsångsrepetition 
hade ökat i intensitet och låg lika på variabeln uppvarvad. Den högre nivån på variabeln 
uppvarvad för gruppen LH före körsångsrepetition, i kombination med höga skattningar på 
bl.a. variabeln psykisk trötthet och negativa arousalhöjande variabler (arg, frustrerad och 
orolig), kan indikera att gruppen LH upplevde en högre stress- och ångestnivå än gruppen 
HH. Gruppen LH hade vid eftermätningen minskat signifikant på intensitet av psykisk 
trötthet, arg, frustrerad och orolig i relation till gruppen HH. Ökningen av intensitet av 
variabeln uppvarvad, i kombination med minskad intensitet av psykisk trötthet och 
arousalhöjande variabler kopplade till negativa känslotillstånd efter körsångsrepetition, kan 
tolkas som att en positiv arousalhöjning hade skett för gruppen LH.  Eftersom variabeln 
uppvarvad följde samma förändringsmönster som andra variabler som indikerade positiv 
arousalhöjning, t.ex. pigg och upprymd, placerades variabeln uppvarvad bland de positiva 
känslotillstånden i resultatdelen. 
 
Det bör poängteras att gruppen LH låg relativt högt på de i studien ingående hälsoskalorna. På 
frågan ”Hur skulle du bedöma din egen hälsa?” (Manderbacka, 1998) uppvisade exempelvis 
gruppen LH ett medelvärde på 2.7, där värde 2 motsvarade ”dålig”, värde 3 ”bra” och värde 4 
”mycket bra”. Gruppen HH hade medelvärdet 4 på motsvarande fråga. Trots att urvalet av 
körsångare baserades på ”friska individer”, dvs. inga hälsovariabler fanns med vid urvalet av 
hela gruppen körsångare, kunde dock två grupper med olika hälsonivåer urskiljas och 
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skillnader i intensitet av känslotillstånd och värk mellan grupperna noteras vid fritidsutövande 
av körsång. Självskattningar låg till grund för både rapportering av grundläggande hälsonivå, 
samt rapportering av välbefinnandenivå vid körsångsrepetition. Till en del påverkas sannolikt 
skattningarna av att individerna i de två grupperna uppvisar olika svarsstil (Schwarz & Strack, 
1991). Med tanke på att grupperna, oavsett hälsonivå, upplevde en positiv förändring av 
välbefinnandenivån vid körsångsrepetition kan resultaten emellertid inte förklaras av 
skillnader i svarsstil.  
 
Tidigare forskning (Sapolsky, 2003) har visat att det föreligger tydliga kopplingar mellan 
civilstånd och hälsonivå. Vid jämförelse av bakgrundsdata för grupperna LH och HH 
framkom att gruppen LH uppvisade större andel ensamstående än gruppen HH. Detta innebär 
att resultaten kan influeras av både hälsonivå och civiltillstånd, dvs. civilstånd kan utgöra en 
bakomliggande variabel till hälsonivå. Kanske är gruppen LH:s högre skattning på variabeln 
ensamhet vid körsångsrepetitionens början en indikation på detta? Kanske kan den större 
minskningen av intensiteten av variablen ensamhet vid körsångsrepetition för gruppen LH 
jämfört med gruppen HH tyda på att det sociala sammanhanget är av extra stor betydelse för 
individer som är ensamstående?  
 
 
Begreppet välbefinnande 
 
I den aktuella studien antogs hög intensitet av positiva känslotillstånd och låg intensitet av 
negativa känslotillstånd och värk innebära ett högt välbefinnande. Hur stämmer denna 
definition av välbefinnande med tidigare forskning inom området välbefinnande? 
 
Psykologisk välbefinnande (PWB), som har sitt ursprung inom eudemoismen, innefattar 
självacceptans, personlig mognad, meningsfullhet i livet, goda relationer med andra, 
kompetens och autonomi, i begreppet välbefinnande (Ryff & Keyes, 1995). Den aktuella 
studien tar upp några av dessa aspekter. Hedonismen innefattar i begreppet högt subjektivt 
välbefinnande (SWB) individens närvaro av positiva och frånvaro av negativa känslor och 
fysisk smärta. Traditionellt anses SWB vara tämligen stabil genom livet (Ryan & Deci, 2001). 
Senare forskning har fokuserat även på dagliga variationer av SWB (Reis, Sheldon, Gable, 
Roscoe & Ryan, 2000). Den aktuella studien har gått steget längre och undersökt hur en viss 
aktivitet påverkat välbefinnandet. Motsvarande forskning inom SWB är svårt att finna. 
Utifrån hedonismens filosofiska ram torde emellertid studiens resultat peka på att 
körsångsaktiviteten gav ett ökat välbefinnande hos körsångarna. Det kan därmed konstateras 
att den aktuella studiens definition av välbefinnande delvis täcker in begreppen SWB och 
PWB.  
  
 
Övergripande metodologiska val, styrkor och begränsningar  
 
Kvantitativ metod 

 

I den aktuella studien fanns intresse av att visa på skillnader i upplevelsernas intensitet och av 
att studera skillnader mellan grupper och en kvantitativ ansats valdes därmed. En nackdel med 
det kvantitativa angreppssättet är att forskarna styr in ud på vilka upplevelser som ska skattas. 
Ett antal ud kommenterade i enkät 1 att det var svårt att reducera ett komplext fenomen såsom 
körsång till några på förhand formulerade item. Flera av ud skrev i slutet av enkät 1 och 
berättade om personliga och starka emotionella erfarenheter av körsång. Detta kan både ses 
som att ud inte tyckte enkäten fångade upp deras personliga starka upplevelser och som att 
körsång verkligen är något som engagerar. En svårighet med det kvantitativa angreppssättet i 
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ett relativt outforskat område var bristen på utprovade valida och reliabla mätinstrument och 
att olika undersökningar använder egenkonstruerade enkäter, vilket försvårar jämförelser 
mellan studier.  
 
 
Enkätkonstruktion 

 

I enkät 2 användes Borg CR100 skalan (Borg, 2004) för skattning av intensiteten av olika 
känslotillstånd och värknivå vid körsångsrepetition. Borg CR100 skalan är väl utprövad och 
har god reliabilitet och validitet då det gäller individers skattning av fysisk ansträngningsnivå. 
Tillämpning av skalan i ett vidare användninsområde har rekommenderats. I den aktuella 
studien framkom en bra nyansering av ud:s intensitet av känslotillstånd och mätinstrumentet 
får anses ha god reliabilitet och validitet även i detta sammanhang.  
 
Det faktum att enkäterna konstruerats efter en grundlig teoretisk och empirisk genomgång av 
befintliga studier inom området, samt att en kompletterande pilotstudie genomfördes, talar för 
att enkäterna håller en god validitet. Genom att ett antal individer med körerfarenhet fick gå 
igenom enkäterna och ge feedback, vilket resulterade i korrigeringar, stärker även studiens 
validitet.  
 
För att med säkerhet kunna uttala sig om studiens reliabilitet, bör statistisk reliabilitets- 
prövning (Cohens alpha) av enkät 2 utföras. Det faktum att likartade ord såsom t.ex. 
ofokuserad och okoncentrerad gav olika resultat i jämförelse mellan hälsogrupperna vid 
eftermätningen (okoncentrerad signifikant skillnad, ofokuserad icke signifikant skillnad) gör 
att delar av enkätens reliabilitet kan ifrågasättas.  
 
 
Datainsamling 

 
Datainsamlingen valdes att utföras i två steg. Avsikten med att sända hem enkät 1 till ud var 
dels att minimera tid för ifyllande av enkäter vid körsångsrepetition och dels att säkra ud:s 
integritet vid ifyllande av hälsoskalorna.  
 
En svarsfrekvens på 88% för enkät 1 och 64% för enkät 2 och komplett material för 57% av 
ud, får anses som mycket god vid genomförande av två datainsamlingar. Faktorer som anses 
ha bidragit till den höga svarsfrekvensen var bl.a. att ud innan studien startade fick god 
information genom informationsblad och att ul och hl besökte körerna. Att körledarna visade 
stort engagemang för medverkan i studien påverkade antagligen även körsångarnas attityd till 
deltagande i positiv riktning. Att gå ut till en grupp individer som frivilligt sökt sig till en 
aktivitet och fråga om deras upplevelser ökar även chansen för en hög svarsfrekvens. 
Datainsamling 2 uppvisade lägre svarsfrekvens än datainsamling 1. November månad visade 
sig inte vara en optimal tidpunkt för datainsamling 2, ifyllande av enkät före- och efter 
körsångsrepetition. Många körsångare var frånvarande p.g.a. förkylningar, resor och några av 
de avancerade körerna hade nyligen genomfört stora konserter. Enligt körledarna sjunker ofta 
närvaron vid efterföljande körsångsrepetition efter stora evenemang.  
 
 
Signifikansnivå 

 
Vid upprepade beräkningar kan s.k. massignifikans uppstå, vilket innebär att risken för att 
begå typ-1 fel ökar. Genom att korrigera signifikansnivån till p<0.0015, s.k. Bonferroni-
korrektion (Borg & Westerlund, 2006) löses detta problem. Med denna hårda 
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signifikansprövning ökar dock istället risken för att begå typ-2 fel. Resultaten för jämförelse 
av grupperna LH och HH presenteras således både utifrån signifikansnivåerna p<0.01 och 
p<0.0015. Då skillnader för förändring av känslotillstånd och värk för grupperna LH och HH 
tillsammans beräknades, uppvisade resultaten färre signifikanta resultat än då förändring för 
hela gruppen beräknades. Detta förklaras med att grupperna LH och HH endast utgjorde 30% 
av hela gruppen sångare och att det därmed var svårare att uppnå signifikanta resultat. 
Beräkningarna för förändringar av känslotillstånd och värk i grupperna LH och HH 
tillsammans visar dock samma tendens som resultaten för hela gruppen.  
 
 
Reflektioner och förslag till framtida forskning 
 
Vid litteraturgenomgången inför den aktuella studien hittades endast ett fåtal, relativt små, 
studier angående effekter av körsång som fritidsaktivitet. Den nu genomförda studien 
innefattar ett stort antal körsångare och får anses utgöra ett betydande tillskott inom ett ännu 
outforskat område. Tidigare har goda effekter av sång och musik inom diverse kliniska 
sammanhang noterats. Den nu genomförda studien har vidgat detta fokus genom att 
konstatera att körsång som fritidsaktivitet har god effekt på välbefinnandet för individer med 
olika nivåer av hälsa och att körsång därmed kan utgöra ett ”friskvårdande” inslag i 
individens vardag. Flera forskare har poängterat vikten av att i vardagen ta tillvara på 
musikens positiva potential för stärkande av välbefinnandet (Björkvøld, 1991; Rawden-Batt, 
2007). För att närmare utröna samband mellan hälsonivå och effekt av körsång 
rekommenderas regressionsanalysberäkningar.  
 
Som tidigare nämnts avsåg datainsamlingen i den aktuella studien att täcka in fler 
frågeställningar än vad som här tagits upp. Studien vände sig till körer på två nivåer, 
amatörkörer och avancerade körer. Det insamlade materialet kan bl.a. bearbetas vidare med 
frågeställning kring skillnad i förändring av välbefinnande under körsångsrepetition för de två 
grupperna. Innebär den ökade kravnivån i de avancerade körerna att välbefinnandeaspekterna 
minskar eller har sångarna valt en nivå där både behovet av utmaning och 
välbefinnandevariabler befrämjas? Det har sedan tidigare konstaterats att relationen mellan 
kompetens och krav vid fritidsaktivitet ger upphov till olika upplevelser (Massimini & Carli, 
1988). Studier rörande skillnader mellan professionella och hobbysångares upplevelser vid 
sånglektion har konstaterat att professionella sångare uppvisar lägre välbefinnandeökning än 
hobbysångare (Grape, Sandgren, Hansson, Ericson & Theorell, 2003). Någon forskning av 
hur olika nivåer av fritidsutövande påverkar känslotillstånd och välbefinnande har inte kunnat 
hittas.  
 
Upplevelsen av social samhörighet i körsångsgrupperna framkom vid bearbetning av data i 
denna rapport som en betydelsefull komponent vid körsång. Vid besöken i de olika körerna, 
samt vid genomgång av enkäterna, blev det uppenbart att fritidsaktiviteten körsång innebär att 
människor i olika åldrar, från olika socialgrupper och med olika fysiologiska och 
psykologiska förutsättningar strålar samman för att som en grupp arbeta mot gemensamma 
mål. I den aktuella studien togs ett par variabler rörande grupprocess upp, ”upplever en vi-
känsla” och ”känner mig ensam”. Det vore intressant att studera grupprocesserna i körer 
närmare; vilka gruppsykologiska faktorer leder t.ex. till ökad trivsel i kören, ökat 
välbefinnande hos individen och förbättrade resultat i körsången?  
 
Ett av de intressanta resultaten i den aktuella studien är att körsången hade speciellt stor effekt 
på välbefinnandet för individer med lågt skattad hälsa. En enskild komponent i körsången, 
som vore av värde att studera närmare, är andningens effekt på upplevd energinivå och 
välbefinnande. Under sång befrämjas och tränas en djup ”magandning” på ett naturligt sätt, 
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vilket kan bidra till den starka höjningen av positiva känslotillstånd och minskning av 
negativa känslotillstånd. Vid stress, ångest och värk påverkas ofta andningen negativt, den 
blir grundare och mer ytlig (Freund, 1990) och inom bl.a. kognitiv beteendeterapi används 
andningsövningar som en intervention vid behandling av ångesttillstånd (Barlow, 2001). Vid 
jämförelse av solosång, körsång och simning upplevde deltagarna i samtliga tre grupper en 
ökning av den upplevda energinivån och ökning av positiva känslotillstånd. En gemensam 
komponent för de tre aktiviteterna var att de involverade just förändring av andningsmönstret 
(Valentine & Evans, 2001).  
 
Då en individ i arbetsför ålder drabbas av stress och ohälsa läggs ofta fokus på åtgärder 
relaterade till arbetet. Lundberg och Wentz (2004) påpekande om att avsaknaden av 
rekreation och vila kan vara ett större hälsoproblem än arbetet i sig, tål att än en gång lyftas 
upp. Dagliga aktiviteter som stärker upplevelsen av social samhörighet, kompetens och 
autonomi har visat sig påverka individens välbefinnande i positiv riktning (Reis, Sheldon, 
Gable, Roscoe & Ryan, 2000). Körsång och andra fritidsaktiviteter kan här utgöra viktiga 
inslag i individens vardag. Iso-Ahola (1997) konstaterar att fritidsaktiviteter påverkar 
välbefinnandet i positiv riktning och skyddar mot ohälsa om individen anser 
fritidsaktiviteterna vara viktiga och regelbundet tar sig tid med dem. Betydelse av regelbundet 
utövande av fritidsaktivitet för välbefinnandet bör poängteras i fler sammanhang. I 
inledningen talades det om fritid som ett tillstånd inom människan, vilket kunde utgöras av 
glädje, utmaning, personlig utveckling, tillhörighet och frihetsdimensioner (Statistiska 
centralbyrån, 2007). Just det faktum att individerna själva väljer körsång som fritidsaktivitet 
innebär sannolikt en bra förutsättning för att en ökning av välbefinnandet vid 
körsångsrepetition ska uppstå. Av resultaten i den genomförda studien framgår att körsång för 
många individer bl.a. utgör en källa till stolthet, nöjdhet, glädje, energi och att individen 
därmed upplever en stor inre förstärkning.  
 
Avslutningsvis kan konstateras att musikutövande och körsång är komplexa fenomen där 
många faktorer samverkar och inverkar på känslor och kognitioner. Individen uttrycker 
känslotillstånd i musiken, känslotillstånd anses kunna påverkas av musik och musik ger 
möjlighet till social samhörighet. Sång och musik har spelat stor roll i alla mänskliga kulturer 
och det verkar som om ljud och rytm, samt drivkraften att utöva musikalisk aktivitet finns 
med individen genom hela livet. I den nu genomförda studien bekräftas det som många 
körsångare ser som en självklarhet; att de mår bra av att sjunga i kör! 
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