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Den här uppsatsen studerar klädseln inom den klassiska musiken och vilken betydelse den har 

för konsertbesökaren och hur den påverkar vår uppfattning om musiken. Först tar jag reda på 

vilka traditioner som finns och hur de uppkommit. Jag undersöker sedan genom intervju och 

observationer hur människor idag förhåller sig till dessa traditioner. Inom den klassiska 

musiken finns tydliga traditioner angående scenklädsel. Ofta används någon form av formell 

dress till exempel frack, kostym, smoking eller långklänning. Vilka signaler ger olika sorters 

klädsel och kan det påverka människors intresse för musiken? Resultatet i den här uppsatsen 

visar bland annat att klädseln innehar en stark påverkan och spelar en viktig roll under ett 

framträdande. En större mångfald beträffande scenklädsel kan medverka till ett ökat intresse 

för den klassiska musiken.  

 

Nyckelord: Klädsel, klassisk musik, social klass, frack, tradition.  
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INLEDNING 
 

 

När jag var 14 år började jag spela piano på kulturskolan. Jag fick en lärare med rysk 

bakgrund. Hon var snäll men bestämd. Det var första gången jag på riktigt blev introducerad 

till den klassiska musiken. Lektionerna på kulturskolan var också det enda sammanhanget 

under min uppväxt där jag fick ta del av den musiken. Jag tyckte det var roligt att spela och 

det var själva musiken som var i centrum. Jag hade då inte kommit i kontakt med de 

traditioner och ritualer som i mångt och mycket omger den klassiska musiken. Det var inget 

jag ens visste om fanns och inget jag reflekterade över då, utan fokus låg på att spela och ha 

kul. Jag gick på kulturskolan fram tills jag var i tjugoårsåldern då jag sedan började studera på 

musiklinjen på Södra Vätterbygdens Folkhögskola. Innan dess hade jag aldrig varit på en 

klassisk konsert. Det var först då jag fick se hur det brukar gå till i ett sådant 

konsertsammanhang; hur man klär sig och hur man agerar och så vidare. Exempel på det är 

användandet av en formell klädsel, att inte klappa mellan satser på verk eller att dirigenten 

kommer att gå in och ut på scenen ett antal gånger vid applådtacket i slutet av konserten. Jag 

reflekterade inte avsevärt mycket över det just då, utan det var först när jag senare började på 

musikhögskola som jag mer och mer började fundera kring det sceniska inom den klassiska 

musiken.  

 

Det finns en händelse som kanske på ett särskilt sett har fått mig att reflektera över ämnet i 

uppsatsen. Under ett genrep till en klassisk konsert på musikhögskolan satt jag och spelade i 

kortbyxor. Efter att jag spelat färdigt stycket utbrister en lärare med bestämd ton: ”Du har väl 

inte tänkt ha på dig dom byxorna på konserten?!” Det hade jag inte tänkt, utan jag hade även 

med mig ett par långbyxor. Men jag blev ändå lite irriterad över lärarens fråga. Kortbyxor och 

en fin skjorta tänkte inte jag var särskilt anmärkningsvärt eller oanständigt i sammanhanget. 

Vid ett annat tillfälle lyssnade jag på en jazzkonsert på skolan, och lade då märke till att några 

av musikerna hade kortbyxor.  

 

Å ena sidan är ovanstående händelse bara en petitess men å andra sidan säger den ganska 

mycket om bakomliggande traditioner. Detta har dock fått mig att vilja gå djupare i ämnet 

kring valet av klädsel och vilken uppfattning vi har om musiken.  
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

 

Syfte med denna uppsats är att undersöka klädvalet inom den klassiska musiken och vilken 

påverkan det har på publik och framträdande. 

 

Vilka klädtraditioner finns inom den klassiska musiken? 

 

Vilka utommusikaliska signaler ger musikernas klädsel? 

 

Hur kan man klä sig vid en klassisk konsert?  

 

Kan klädseln påverka publikens intresse för musiken? 

 

 

 

PROBLEMOMRÅDE 
 

 

Som klassisk musiker förväntas man ofta klä sig på ett specifikt sätt, vilket är resultatet av en 

lång tradition. Är det verkligen nödvändigt att klä sig efter traditionens normer? Kan en viss 

typ av klädsel bidra till att människor känner sig uteslutna från den klassiska musiken? I den 

praktiska delen av projektet, vilket är examenskonserten, har jag valt att använda sådana 

kläder som jag själv känner mig bekväm i. Jag tror att en större mångfald i fråga om 

konsertklädsel kan bidra till en bredare publik och ett ökat intresse för själva musiken. För en 

del kan användandet av till exempel frack kännas främmande och ge en exkluderande känsla. 

Om orkestrar och musiker istället skulle gå utanför traditionen och mer använda andra sorters 

klädsel, kan det bidra positivt till människors inställning till klassisk musik.  
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METOD 
 

 

Jag har i den här uppsatsen valt att använda mig av en kvalitativ forskningsmetod. I boken 

Skriva uppsats med kvalitativ metod: En handbok av Johan Alvehus (2013) skriver författaren 

att ”kvalitativ metod intresserar sig för meningar, eller innebörder, snarare än för statistiskt 

verifierbara samband” (Alvehus, 2013, s. 20). Jag ansåg därför en kvalitativ metod som 

lämplig för insamling av information. Min undersökning har genomförts dels genom en 

intervju och även genom observationer. Observationerna har bestått av en konsert och en 

videoinspelning.  

 

Intervjun gjordes med en lärare på Musikhögskolan, Örebro universitet. Han är även en flitigt 

anlitad opera- och konsertsångare. Intervjun är relativt ostrukturerad. Jag hade endast ett fåtal 

frågor och lät respondenten tala ganska fritt om sina upplevelser och erfarenheter. Intervjun 

spelades in med en Sony Walkman NWZ-B135F och informanten fick även information om 

att han i uppsatsen kommer vara anonym. Intervjun genomfördes på Musikhögskolan, Örebro 

universitet.  

 

Alvehus (2013) skriver:  

 
Som i alla andra empiriska sammanhang kräver observationsstudier att ett urval av observationer 

görs, med hänsyn till vad som är möjligt att komma åt att studera och med hänsyn till vad som är 

lämpligt att studera för att besvara undersökningens problemfråga. (Alvehus, 2013, s. 95).  

 

Den första observationen gjordes vid en konsert med Svenska Kammarorkestern. Konserten 

ägde rum på Musikhögskolan, Örebro universitet. Svenska Kammarorkestern är en 

professionell orkester med en tydlig plats på den internationella arenan. Under konserten satt 

jag i publiken och studerade klädseln hos orkestern och publiken. Den andra observationen 

gjordes genom att analysera en videoinspelning på YouTube. I videoklippet spelar pianisten 

Maksim Mrvica. Jag har även där studerat klädvalet hos utövande musiker och publik.  

 

Ett viktigt kriterium för mitt urval är att personerna i intervjun och observationerna ska vara 

professionella musiker eller sångare. Det är på grund av att ytterst sett är det de som 

representerar och blir förebilder inom den klassiska musiken. Min tanke har också varit att 

först och främst hämta information från konserter och lärare på Musikhögskolan, Örebro 

universitet. Jag ville också studera ett exempel som mer markant går utanför den gängse 

traditionen. Det fann jag inte på Musikhögskolan utan valde då även att ta med något utanför 

de ramarna.  
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BAKGRUND 
 

 

Kläders syften och kommunikation 
 

Genom historien har kläder använts i en mängd syften. Från början var det inte för att vi ville 

se extra fina ut, utan för att skydda oss i olika väderförhållanden. Människor har burit kläder i 

flera tusen år. Det tidigaste spåret av kläder har man funnit hos jägarfolken, som levde under 

slutet av istiden (Broby-Johansen, 1966). De första kläderna bestod troligtvis av löv, gräs eller 

djurskinn av olika slag som man sedan fäste och omslöt sin kropp med. Grekerna och romarna 

var de första som började sy och tillskära kläder (Lyko 2008). Nuförtiden används kläder på 

väldigt många olika sätt. Allt från modevisningar till rymdexpeditioner.  

 

Kläder talar ett tyst språk skriver Tonie Lewenhaupt (2005).  

 
Kläder berättar, skvallrar och avslöjar, men kan också ställa frågor, viska, vara gåtfulla och 

gömma hemligheter. Inget annat språk är så vittfamnande, så berest, så allmängiltigt och 

samtidigt så laddat med koder som dräktspråket. Inte bara personliga och privata koder, utan 

också officiella och offentliga koder. (Tonie Lewenhaupt, 2005, omslagets baksida).  

 

Den socialpsykologiska forskningen visar att kläder är en viktig symbol, med avgörande 

betydelse för individen. När man första gången träffar en ny människa spelar kläderna en stor 

roll i hur man bedömer den. Kläder ger till exempel intryck av social status, självförtroende, 

sysselsättning, roll, intelligens, konformitet, individualitet samt andra personliga egenskaper 

(Kawamura, 2007).  

 

 

Historiska sammanhang som den klassiska musiken funnits i 
 

Före 1700-talet var det mestadels i kyrkan eller hos rika adelsmän som man kunde få ta del av 

den klassiska musiken. Mot slutet av barocken startade det offentliga konsertväsendet runt om 

i Europa. Detta gjorde att möjligheterna att få lyssna till musik ökade markant. Fast trots det 

var det fortfarande bara överklassen som hade tillträde till konsertsalongerna (Nordström, 

1989). 
 

År 1789 inleddes den franska revolutionen och under 1800-talet genomfördes den 

industriella revolutionen. Detta medförde en social omvälvning och borgare fick allt större 
makt. Allt eftersom borgarna ökade i antal och fick större inflytande, fick fler människor 

pengar och tid till att köpa instrument och att lära sig spela dem. Det var inte ovanligt att 

familjen samlades på kvällarna och spelade musik tillsammans. Den mer enkla 

amatörmusiken fick ett uppsving och det publicerades otaliga mängder verk till den här nya 

gruppen.  
 

De nya politiska och ekonomiska förändringarna i Europa påverkade musiken och musikerna 

på flera sätt. Eftersom många aristokrater hade blivit utarmade av krig och inflation så fanns 

det inte längre lika många hov som musiker kunde arbeta på. Istället för att ha en anställning 

hos ett hov eller av kyrkan blev det vanligare att musiker frilansade. Musiker livnärde sig på 

att ha allmänna konserter och uppträdande. Eller så var musikern kanske lärare, komponerade 

beställningsverk, eller bara skapade och publicerade sin egen musik. Musikern var inte längre 
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beroende av anställning hos någon överordnad furste eller präst vilket gjorde att han fick 

större frihet att själv utforma sin egen konst (Hanning, 2010).  

 

 

Klädsel inom den klassiska musiken 
 

Många av de beteenden som omger ett framträdande har sina rötter i överförda traditioner. 

Olika genrer har olika traditioner. Inom andra musikstilar, till exempel pop och jazz, är det 

inte ovanligt att man framträder i till exempel jeans och t-shirt. Inom den klassiska musiken är 

traditionen angående klädsel väldigt tydlig. Man använder en specifik formell dress till 

exempel kostym, smoking, frack eller långklänning (Davidson, 1997).  
 

Small (1998) skriver att den manliga högtidsdräkten inte har förändrats särskilt mycket under 

det senaste århundradet, och över hela världen klär professionella musiker sig på samma sätt. 

Om man tittar på bilder på konserter från 1800-talet så ser man att alla män i både orkester 

och publik bär frack. Genom åren har sedan publikens klädsel blivit mindre formell medan 

orkesterns klädsel fortfarande är densamma (Small, 1998).  
 

Fracken var ursprungligen officerarnas klädsel. Den uppstod på 1700-talet och omkring år 

1760 började den även användas av borgarna. Omkring 1850 försvann den som vardagsdräkt 

och blev enbart festdräkt (Kybalova, 1976). Hasvén (1992) skriver: 

 
Fracken har använts, och används fortfarande, som ett plagg där den diskreta elegansen är 

utmärkande. Elegansen finns inte i pyntade detaljer, utan i tillskärningen: Fracken, rätt tillskuren, 

sydd och pressad, det sista inte minst viktigt, betraktas fortfarande som höjden av skräddarkonst. 

(Hasvén, 1992, s. 49).  

 

 

Samband mellan musik, klädsel och samhällsklass 
 

Människors musiksmak tenderar att vara densamma som människor de tycker om har, eller 

människor de vill identifiera sig med. Detta är särskilt tydligt bland yngre människor men det 

inträffar även i andra sammanhang i till exempel sociala klasser. Att lyssna på en viss musik 

blir ett sätt för människor att komma in i och identifiera sig med en specifik social klass.  

Musiksmak, tillsammans med faktorer som klädstil, sätt att tala och utrycka sig på samt 

politisk tillhörighet, hjälper till att etablera en individs medlemskap i en viss klass och främjar 

klasstillhörigheten (Russell, 1997). Crozier (1997) skriver att musik och social identitet hör 

ihop med varandra. När man identifierar sig med en viss idol skapas samtidigt en samhörighet 

med alla andra som också identifierar sig med den idolen.  
 

Olika typer av musik verkar locka olika sociala grupper. Till exempel har publiken på en 

hårdrockkonsert troligen mycket lite gemensamt med en operapublik, i fråga om ålder, social 

klass och livsstil. Russell (1997) skriver att hos den klassiska musiken och dess publik finns 

ett tydligt förhållande mellan musiksmak och social klass. Klassisk musik verkar föredras mer 

av människor i högre socioekonomiska grupper. Även Small (1998) skriver att generellt sett 

består de som besöker symfoniska konserter av människor från medelklassen och överklassen. 

Dessa människor – musiker, åhörare med flera – har samlats för att delta i en ceremoni där 

deras värderingar och åsikter om vad som är rätt och riktigt blir bekräftade, utforskade och 

hyllade.  
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Symfoniska konserter, och allt som sker i dem, var troligen utformade (även om det inte var 

medvetet) till att stödja den industriella medel- och överklassen. Det blev en plattform för 

deras värderingar och ideala relationer och för att övertyga varandra att det är deras tankar 

och idéer som är det rätta och sanna. Från det ögonblicket besökaren gör entré i en konsertsal 

blir hen presenterad och omsluten av deras idéer kring olika relationer. Relationer mellan 

människor i publiken; mellan publiken och musikerna; mellan musikerna sinsemellan; mellan 

publiken, musikerna och dirigenten; mellan alla tre samt kompositören, konserthuspersonalen 

och de som är utanför byggnaden och inte tar del i ceremonin. Alla är med och representerar 

de ideala relationer som eftersträvas av dem som tar del i ceremonin (Small, 1998). Dessa 

relationer har sedan blivit traditioner och kan bland annat handla om klädsel eller hur man 

agerar. Ett exempel är att när dirigenten kommer upp på scen i början av en konsert så hälsar 

hen på konsertmästaren.  

 

En aspekt som gör att orkestern skiljer sig från publiken är deras uniformsliknande klädsel. 

En uniform förminskar det individualistiska och gör individer underordnade en kollektiv 

identitet. Människor i uniform uppför sig inte som sig själva utan som representanter för den 

organisation som uniformen tillhör. Uniformens utseende säger något om den kollektiva 

identiteten. Hos soldater signalerar den status samt en antydan av sexuell makt, medan det hos 

poliser är en symbol för en statlig myndighet. Hos musiker förr i tiden, som arbetade för rika 

familjer, markerade deras uniform deras lägre status. De tillhörde tjänstefolket och hade 

samma kläder som dem. Uniformen som dagens musiker bär har en tvetydig betydelse. 

Utanför konserthuset bärs fracken inte lika ofta som förr i tiden. Idag används den mest vid 

formella tillställningar hos män i överklassen som vill betona sin status. Men samtidigt har 

den förr använts som arbetskläder till tjänstefolket hos rika familjer. Detta gör att musikerna 

hamnar i en dubbeltydig situation. Å ena sidan hävdas deras sociala jämbördighet med 

överklassen, å andra sidan antyds deras roll som tjänare till överklassen (Small, 1998).  
 

Men det finns undantag inom den klassiska musiken. En del nutida musiker har börjat 

använda andra kläder än det traditionella. Detta för att förmedla att man har skakat av sig det 

formella och förnäma. Ett exempel på detta är den framgångsrika brittiska stråkkvartetten The 

Lindsays, som gjort många inspelningar och haft en omfattande internationell karriär. Under 

sina konserter går de emot strömmen vad gäller klädstil och uppförande på scen. De bär till 

exempel inte smoking och fluga utan klär sig i färgglada skjortor och mer lediga byxor 

(Davidson, 1997).  
 

 

Vad är autentiskt?  
 

I artikeln ”Authenticity or Authenticities? - Performance Practice and the Mainstream” 

(Jackson, 1997) diskuterar författaren olika sätt att spela ett stycke eller verk autentiskt. Är det 

mest genuint att spela historiskt korrekt eller finns det andra sätt som är minst lika äkta. I 

texten lyfter Jackson fram fyra olika aspekter av vad som kan anses autentiskt:  

 

 Den första benämns ”composer authenticity”. Med det menar författaren handlar om 

en strävan att framföra ett verk i enlighet med vad kompositören hade i tanken. Man 

försöker ta reda på så noga som möjligt hur kompositören bäst anser att man ska spela 

hans verk.  

 Den andra, vilken i texten kallas ”sonic authenticity”, har som mål att återskapa den 

ljudmiljö som kompositören använde sig av. Det kan till exempel innebära att man 

spelar på gamla och tidstrogna instrument.  
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 Den tredje ”personal authenticity” betonar det personliga uttrycket hos exekutören 

som det viktigaste även om det kanske skiljer sig från vad kompositören har tänkt eller 

angivit.  

 Den fjärde och sista infallsvinkeln ”sensible authenticity” handlar om hur en viss 

publik upplever ett framförande. Ett framförande på till exempel 1700-talet upplevdes 

nog annorlunda av den tidens publik än det skulle upplevas av en nutida publik. Om 

man vill att dagens publik ska få samma upplevelse kan man eventuellt behöva gå 

ifrån de direktiv som getts av kompositören.  

 

I slutet av texten skriver Jackson att han hoppas att de som mer betonar det historiskt korrekta 

och de som är mer måna om det personliga uttrycket, ska dras närmre och närmre varandra 

(Jackson, 1997).  
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INTERVJU 
 

 

Intervju med Erik 
  

Erik är lärare på musikhögskolan i Örebro samt en aktiv sångare inom den klassiska musiken. 

Namnet Erik är fingerat. Jag började med att fråga Erik vad han använder för scenklädsel och 

han berättar då att det har sett olika ut och att det beror på sammanhanget:  

 
Ibland är man ju beordrad frack eller kostym, på ett konserthus till exempel. Speciellt är det så 

när man sjunger med orkestrar och körer som har en enhetlig klädsel. Sen när jag själv har 

konserter så beror det absolut på vad det är för ett sammanhang. Om jag till exempel är ute på 

någon caféturné där jag vet att det är lunchtid och folk sitter vardagligt klädda som jag ser ut nu. 

Då kanske jag inte har frack men brukar ändå ha någonting som gör att man känner att man har 

ansträngt sig lite grann. Jag kommer inte i några slitna jeans och fula skor eller smutsigt 

framförallt, utan hel och ren är mitt förslag.  

 

Erik fortsätter och säger att man alltid ska tänka på att vara i musikens tjänst. Det är musiken 

som är det viktigaste: 
 

Jag är inte där för att visa att jag har hår på bröstet till exempel utan det kan istället vara 

störande och om man har något väldigt uppseendeväckande så tar det fokus ifrån själva 

framträdandet. Om jag till exempel skulle ha en Schubertkonsert så behöver jag kanske inte ha 

slips och kostym. Jag kanske har någon fin skjorta och ett par snygga byxor. Men skulle jag ha ett 

par cowboy boots med nitar på så skulle det sticka ut och då skulle folk tänka på och titta på det 

jättemycket och då förstör det litegrann. Men om det är någon scenisk variant och det finns 

anledning till att jag har skor med nitar på så är det helt okej. Men då ska det vara genomtänkt 

och då är det någon föreställning eller typ av konsert där jag har användning för just det 

uttrycket. 

 

Att visa respekt är viktigt tycker Erik. Man ska visa respekt för musiken, publiken och för en 

själv. Folk har ändå betalat för att gå och lyssna på oss och då ska de inte sitta och bli 

irriterade.  

 

När Erik diskuterar med sina elever angående konsertklädsel säger han att han är ganska 

flexibel: 

 
Så när studenterna frågar vad vi ska ha för kläder säger jag bara hel och ren. Inga såsfläckar 

liksom men ni får ha rutiga skjortor, ni får ha randiga skjortor, ni får ha rött, grönt, brunt, spelar 

ingen roll. Men jag vill kanske inte ha uppklippta jeans där man ser sådant som jag inte vill titta 

på. Men annars är det helt okej och det har funkat bra. Jag kräver verkligen inte klänning eller 

kostym. 

 

Att ha kläder som man trivs i påverkar även självförtroendet: 

 
Jag tycker man ska ha något som man känner sig väldigt attraktiv och snygg i så att man får ett 

bra självförtroende. Jag gillar inte smoking till exempel men ibland måste jag ändå ha det men då 

trivs inte jag. Då skulle jag hellre ha en snygg kostym eller frack.  

Det är viktigt tror jag att man känner sig bekväm med klädseln för självförtroendet. Att man inte 

känner sig ful. Om man känner sig ful i en kostym då ska man inte ha det. Men känner man sig 

snygg och bekväm i bara någon snygg t-shirt eller skjorta, bra jeans och ett par snygga boots så 

går det bra tycker jag. Det är helt okej. 

 

Klädseln ska vara bekväm för en själv men samtidigt ska den inte ta fokus från musiken 

menar Erik. Istället kan den tillföra något till musiken.  
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Jag och Erik samtalar om den formella klädtradition som finns inom den klassiska musiken 

och det faktum att klassisk musik mer föredras av människor i de högre samhällsklasserna. 

Erik säger:  

 
Det svåra är att när man är en stor institution som har en lång tradition så släpar man efter. Men 

där kan jag tycka att många orkestrar skulle kunna lösa upp det där. Och det är flera som har 

gjort det, liksom kom bara i vardagskläder nu och så har vi konsert.  

 

Samtidigt påpekar Erik att förr var även publiken uppklädd men att det nu har försvunnit. 

Man kan gå som man vill och det är ingen som tittar snett på en längre. Men det svåra är, 

säger Erik, att det är den högre medel- och överklassen som går på sådant här för att det är så 

djupt inrotat i samhället. Däremot finns det institutioner som till exempel Folkoperan i 

Stockholm som arbetar i motsatt riktning:  

 
De gör väldigt mycket performance och har öppet hus och folk får komma in och titta på 

repetitioner och alla dörrarna är öppna. Och man har workshops med publiken och det finns inga 

klädkoder där egentligen. Fast orkestern har ändå någon typ av klädkod att man ska ha en 

enhetlig färg så att det inte stör. Men annars kan dom vara klädda i t.ex. jeans, skjorta eller t-

shirt. Det kan vara grönt, svart eller vitt och så vidare. Men där har dom aldrig frack.  

 

Erik säger också att egentligen tror han inte att det har så mycket med kläderna att göra att 

klassisk musik mest konsumeras av den rikare delen av samhället. Att det anses förnämt är 

mera någon djupt inrotad tankegång: 

 
Jag tror att det har blivit så på grund av att det förr fanns dom som till exempel vände sig om och 

hyschade ner publiken. Dirigenter och musiker som då tyckte att publiken uppförde sig olämpligt.  

 

Vi talar om barn och ungdomar och att de gamla traditionerna säkert kan kännas väldigt 

främmande för dem. Erik håller med och säger att de kanske tänker att: 

 
Vad är det här för människor som går runt i svart? Och måste man ha slips på sig? Vad stela dom 

är, det här är tydligen inget för mig.  

 

Erik berättar vidare att jämför man med populärmusiken så är det tvärtom om. Där har man 

hela tiden gått åt andra hållet. Där har man gärna trasigt, smutsigt och spretigt, för det är 

också ett slags uttryck. Det är med andra ord stor skillnad mellan genrerna, men man skulle 

kanske kunna mötas säger Erik och ger ett exempel:  

 
Men sen finns ju den här violinisten Nigel Kennedy som är punkare. Han har bland annat 

säkerhetsnålar och läderväst när han spelar. Men det han gjorde var ett helt koncept och då köper 

jag det.  

 

Erik säger också: 
 

Nämen egentligen kan man ha vad som helst men bara att man gör det för det stycke man framför, 

att det är musiken som står i främsta rummet. Har man den inställningen så tar publiken det på 

rätt sätt också oavsett hur du ser ut.  
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OBSERVATIONER 
 

 

Svenska Kammarorkestern 
 

Torsdagen den 26 mars 2015 hade Svenska Kammarorkestern en konsert i konsertsalen på 

musikhögskolan i Örebro. Orkestern är en av Sveriges ledande och på programmet stod musik 

av Brett Dean, Djuro Zivcovic samt Beethoven. Dirigent var Brett Dean.  

 

Orkestern hade en enhetlig helsvart klädsel. Herrarna bar svart kostym, skjorta och slips. 

Damerna hade svarta byxor samt någon svart överdel. Publiken bar en mer vardaglig klädsel 

och åldersmässigt uppskattade jag att de flesta var över 50 år gamla.  

 

 

Maksim Mrvica 
 

Maksim Mrvica är en kroatisk pianist född år 1975. Han experimenterar mycket med det 

sceniska men även över genregränserna. Utöver en annorlunda klädsel kombinerar han 

musiken med andra visuella aspekter. Under vissa konserter har han till exempel med dansare 

på scen och han arbetar också mycket med olika slags ljussättningar. I just den här 

observationen är golvet utsmyckat med tangenterna på ett piano. Maksim blandar även 

klassisk musik med pop och rock och arbetar för att attrahera en yngre publik till den 

klassiska musiken. I ett YouTube-klipp spelar han Franz Liszts Ungerska Rapsodi nr. 2. Där 

använder han inte en traditionell utstyrsel utan liknar mer någon form av rockartist. Klädseln 

är helsvart men han bär inte kostym eller frack. Istället har han en svart väst och ett halsband 

runt halsen. Inget som täcker armarna. Utstyrseln dras åt det gotiska hållet.  Byxorna är svarta 

och runt handlederna och händerna har han läderutsmyckningar som bildar någon slags 

armband. Publikens klädsel är blandad. Några har till exempel kostym medan andra har mer 

vardagliga kläder. Många i publiken är även unga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maksim Mrvica i ovannämnda YouTube-klipp.  
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SAMMANFATTNING OCH ANALYS 
 

 

Det jag fått fram i min undersökning är att klädseln under en klassisk konsert kan se olika ut. 

Svenska kammarorkestern hade en mer traditionell klädsel medan Maksim Mrvica gick åt ett 

helt annat håll. Erik verkar däremot stå någonstans i mitten. Ganska ofta använder han kostym 

eller frack, men beroende på sammanhanget så kan det variera.  

 

Hel och ren är en fras som Erik återkommer till. Under ett framförande är det musiken som är 

det viktigaste och hen är där i musikens tjänst. Därför ska hen inte ha på sig något som kan 

störa och ta fokus från musiken. Att visa respekt är viktigt menar Erik, för musiken, publiken 

och för en själv. Istället för att klädseln tar fokus från musiken kan den tillföra något. Speciellt 

i olika former av sceniska projekt där klädseln har en anknytning till musiken och på så sätt 

förstärker den. När Erik talar med sina elever om klädsel är han väldigt öppen. Han tycker det 

mesta går bra att använda vid konsert såvida det inte stör. Klädseln kan även påverka 

självförtroendet och Erik säger att hen måste känna sig bekväm. Och om hen känner sig 

bekväm i en snygg t-shirt och jeans så fungerar det bra. Erik kräver verkligen inte klänning 

eller kostym.  

 

I intervjun framgår också att det oftast är den högre medel- och överklassen som tar del av 

klassisk musik, men att det finns institutioner och orkestrar som arbetar för att ändra på det. 

En åtgärd i den riktningen kan då vara att öppna upp för en annan klädsel än enbart den 

traditionella. Det skulle också kunna gynna barn och ungdomar eftersom den formella 

klädseln i många fall kan kännas ganska långt borta för dem.  

 

I texten ”Authenticity or Authenticities? - Performance Practice and the Mainstream” 

presenterar Jackson (1997) fyra olika aspekter om hur hen kan spela ett stycke autentiskt. Jag 

tror även att de aspekterna kan appliceras på klädvalet. Till exempel så skulle ”sonic 

authenticity”, som handlar om att spela på tidstrogna instrument, kunna jämföras med att hen 

klär sig traditionsenligt i till exempel frack. En annan aspekt är ”personal authenticity”, vilken 

betonar det personliga uttrycket, och skulle då kunna jämföras med att hen går ifrån den 

traditionella klädseln och istället använder något mer personligt. Båda aspekterna fungerar bra 

och är autentiska. ”Composer authenticity” handlar om att framföra ett verk enligt 

kompositörens angivelser. Dock har jag inte stött på kompositörer som angivet någon 

bestämd klädsel till deras verk. Den sista aspekten, ”sensible authenticity”, handlar om att 

människor i olika tider upplever saker på olika sätt. Den klädsel som för många äldre känns 

bekväm kanske inte nödvändigtvis känns bekväm för en del yngre.  

 

Klädvalet i observationerna skulle kunna beskrivas med hjälp av de olika aspekter som 

Jackson (1997) skriver om. Svenska Kammarorkesterns klädsel skulle då kunna jämföras med 

”sonic authenticity”. Orkestern har en traditionell och högtidlig klädsel. Den är helsvart och 

herrarna har kostym. Dock använder de inte frack, vilket är det allra högtidligaste. Damerna 

använder inte heller det allra högtidligaste. Istället för klänning har de svarta byxor samt 

någon svart överdel. Att kvinnor har byxor och inte klänning är historiskt sett mycket 

ovanligt. Det skulle aldrig inträffat på 1800- och början på 1900-talet om det då hade funnits 

kvinnliga orkestermusiker. Även om kvinnornas medverkan i sig är en stor utveckling så 

bryter också deras klädsel mot traditionens normer. Så på ett sätt är kvinnornas klädsel relativt 

otraditionell. Det traditionella ligger istället i att de är uppklädda och använder en högtidlig 

klädsel även fast det inte är klänning.  

 



12 
 

Maksim Mrvicas klädsel skulle istället kunna jämföras med ”personal authenticity” och 

”sensible authenticity”. Han går helt emot traditionens normer och väljer en klädsel som inte 

alls är vanlig inom den klassiska musiken. Klädseln speglar det personliga uttrycket hos 

Maksim på ett tydligt sätt. Maksims klädsel upplevs kanske för dagens yngre människor som 

kostymen upplevdes för hundra år sedan. Då var kostymen mer ”inne” och häftig, idag är det 

istället en annan klädsel som tilltalar den yngre generationen. Maksim klär sig som en 

rockstjärna och spelar ett stycke av Liszt. Kan det finnas ett samband mellan valet av klädsel 

och verket han framför? Liszt är kanske den störste pianovirtuosen genom tiderna och 

avgudades och hyllades under sin tid likt en rockstjärna. Hur en ”rockstjärna” klädde sig på 

1800-talet är annorlunda mot hur en rockstjärna klär sig idag. På den tiden upplevdes Liszt 

som en rockstjärna och om Maksim hade klätt sig så som Liszt klädde sig hade han nog inte 

idag uppfattats som en rockstjärna. Istället klär han sig så som vi nuförtiden tänker att en 

rockstjärna ser ut och kan då förmedla samma känsla till oss idag som Liszt förmedlade på 

1800-talet.  

 

 

 

DISKUSSION 
 

 

En slutsats jag kan dra är att klädseln spelar en viktig roll under ett framträdande. Oavsett om 

hen har en mer traditionell hållning eller gillar att experimentera och tänka nytt, så har 

klädvalet en stor betydelse. Det beror på att klädseln talar ett helt eget språk som ger starka 

intryck. Och även om vi ofta är omedvetna om dess påverkan så har det en stor betydelse i hur 

vi bedömer andra människor och situationer.  

 

Kläders signaler är just en anledning till att klädtraditionen inom den klassiska musiken sitter 

i så starkt. Det beror på att musik och klädsel är faktorer som håller samman en social grupp. 

Att lyssna på samma musik och bära samma kläder gör att man känner enighet med varandra 

(Russell, 1997). Det är nog en anledning till att det går långsamt för den klassiska musiken att 

ta in nya klädtraditioner eftersom det då skulle innebära att man tar bort något som 

sammankopplar med den sociala identiteten. Just klassisk musik och social identitet har varit, 

och är, tydligt kopplade till varandra. Historiskt sett har det varit de högre samhällsklasserna 

som haft tillgång till den klassiska musiken och därför även de som bestämt klädseln. Den får 

spegla deras intressen. Det är något som hänger kvar än idag, men till skillnad från förr så 

anser nog de flesta idag att klassisk musik inte bara är till för de högre samhällsklasserna.  

 
Många människor är inte medvetna om vilken inverkan kläder har. Det blir dock 

problematiskt och motsägelsefullt när man vill värna om och få människor att upptäcka den 

klassiska musiken, men samtidigt är väldigt bestämd med klädseln. Man säger att alla är 

välkomna att spela klassisk musik men bara om du har på dig en viss klädsel. En specifik 

klädsel kan även få den ovane lyssnaren att känna sig obekväm.  

 

I observationen bär Svenska Kammarorkestern en klädsel där herrarna har svart kostym och 

damerna svarta byxor samt någon svart överdel. Kan det finnas en anledning till att orkestern 

använder de här kläderna och inte frack och långklänning? I den etablerade publiken och 

bland orkestermusikerna blir nog vissa besvikna att Svenska Kammarorkestern, och även 

andra orkestrar i Sverige, väljer att använda en annan klädsel än det allra högtidligaste. För 

dem är det viktigt att bevara traditionen, att ta hand om kulturarvet. En annan faktor som gör 

att många gärna vill behålla den traditionella klädseln har sin grund i den sociala identiteten. 
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En viss typ av klädsel skapar samhörighet inom en grupp av människor. Kanske har Svenska 

Kammarorkestern valt att använda en mindre högtidlig klädsel just därför att de vill förändra 

människors syn och inställning till klassisk musik, att den skulle vara något som enbart är till 

för de högre samhällsklasserna. Kostym ger till exempel inte lika tydligt som frack signaler 

vilka förknippas med de högre samhällsskikten. Att mer och mer använda ickeformella kläder 

tror jag är ett viktigt steg i en riktning där fler människor kan få ett ökat intresse för den 

klassiska musiken.  

 

Dock tror jag att det behövs ändras på mer än att byta från frack till kostym. Även om kostym 

inte är ett lika högtidligt plagg som frack upplevs det nog av många ge ungefär samma 

signaler. När får vi istället se till exempel Svenska Kammarorkestern spela i jeans och t-shirt? 

Eller när kommer de att klä sig som Maksim Mrvica? Att som Maksim använda en helt 

okonventionell klädsel tror jag kan bidra till ett bredare publikspektrum. Ett bredare spektrum 

och en större jämvikt tror jag även behövs mellan de aspekter som Jackson (1997) skriver om. 

Genom historien fram tills idag har det varit det traditionella, ”sonic authenticity”, som 

dominerat klädseln. Jag skulle istället gärna vilja se mer av aspekten ”personal authenticity”.  

 

Erik anser att hen ska vara hel och ren. Hen ska inte klä sig i något som kan uppfattas som 

störande, utan klädseln ska visa respekt. Det håller jag med om. Samtidigt är det en subjektiv 

upplevelse av vad man uppfattar som störande. Människor är olika och upplever olika saker 

som uppseendeväckande eller störande. Slitna jeans, eller hål i jeansen, kan upplevas som 

olämpligt och störande av till exempel den äldre generationen. De har inte växt upp med och 

är inte lika vana vid en sådan klädsel. Men ungdomar idag, som dagligen använder de 

kläderna, upplever nog det på ett helt annat sätt. De kanske istället tänker: ”Wow, kan man 

spela klassisk musik och vara klädd så, då vill jag också vara med och spela”. Det som anses 

störande för någon behöver nödvändigtvis inte gör det för någon annan. Läraren, vilken jag 

berättar om i inledningen, ansåg att kortbyxor var olämpliga och störande att spela i. Det 

tyckte dock inte jag utan kände att kortbyxor kunde fungera bra i sammanhanget.  

 

 

 

SLUTSATS 
 

 

Till examenskonserten valde jag sådana kläder som för mig är autentiska, som jag tycker om 

och känner mig bekväm i. Av de fyra aspekter som Jackson (1997) redogör för använde jag 

mig av ”personal authenticity”. Min klädsel bestod dels av ett övergripande tema där jag hade 

jeansskjorta upptill och svart nedtill. I de kammarmusikaliska verken hade även mina 

medmusiker den klädseln. Undantaget är sångerna av Grieg, ur Haugtussa, då det skedde ett 

klädbyte till en mer folklig stil. Jag tog på mig en lusekofta och Rebecka, som sjöng, bar en 

folkdräktsliknande klädsel. Anledningen till det var att ge en extra dimension till sångerna. 

Att förstärka text och musik genom att bära en klädsel som knyter an till dess känsla och 

innehåll. Jeansskjorta får för mig representera både det traditionella men samtidigt något nytt. 

Skjorta, ett traditionellt plagg, som införlivas i en modern skepnad.  

 

Jag har genom den här uppsatsen fått en större förståelse för vilken betydelse klädvalet har 

och hur det påverkar människor i publiken och på scen. Jag tror det är viktigt att man får klä 

sig olika. Frack och fluga kan gå lika bra som jeans och t-shirt. Olika traditioner kan leva sida 

vid sida. Det ena behöver inte utesluta det andra. En större mångfald i fråga om 

konsertklädsel tror jag kan bidra till ett ökat intresse för den klassiska musiken.  
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PROGRAMBLADET 
 

 

Program  
  
J. S. Bach     Partita nr. 1 BWV 825 B-dur    

1685–1750     -Praeludium  
-Allemande 

-Corrente  
    -Sarabande 

     -Menuet I 

      -Menuet II 

    -Gigue  
 

  
Ludwig van Beethoven        Ur trio i B-dur, op. 11 för piano, klarinett och cello 

1770–1827      -Adagio 

      
 

  
Edvard Grieg     Ur Haugtussa, op. 67 

1843–1907     -Det syng 

     -Veslemöy 

     -Blåbær- Li 

      -Killingdans 

      -Vond Dag 

 

 

George Hamilton Green    The Ragtime Robin 

1893-1970   

 

 

Frédéric Chopin    Ballad nr. 1 op. 23 g-moll 

1810-1849 

 

 

 

 

 

 

Medverkande 

 

Samuel Landström - piano 

Matilda Josefsson - klarinett 

Sofia Haglund - cello 

Rebecka Ljungdal - sång 

Henrik Wassenius - xylofon 
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1726 publicerades Bachs första partita. Sammanlagt skrev han sex partitor och utgav dem alla under 

namnet Clavier-Übung I. Definitionen av en partita har sett något olika ut. Namnet har använts som en 

benämnig på en variationscykel men även som en synonym till svit. I det här fallet handlar det om en 

svit beståendes av olika danssatser.  

 

Beethoven komponerade 1797 den här trion för piano, klarinett och cello. Trion har opus nummer 11 

vilket gör det till ett av Beethovens tidiga kammarmusikaliska verk. Den består av tre satser och det är 

den andra ni kommer att få lyssna till ikväll.  

 

Sångcykeln Haugtussa består sammanlagt av åtta sånger. Texterna som Grieg använder är hämtade ur 

en diktsamling av Arne Garborg. Dessa texter är starkt påverkade av norsk folkpoesi. Sångerna 

handlar om den unga herdeflickan Haugtussa och i text och musik skildras hennes liv med starka 

naturintryck och olycklig kärlek.  

 

George Hamilton Green växte upp i en musikalisk familj. Både hans far och farfar var kompositörer, 

arrangörer och dirigenter. Som liten var han ett underbarn på piano och violin. Han började senare 

också spela xylofon och redan i tonåren ansågs han vara den störste xylofonisten i hela världen. 

Hamilton komponerade också och har skrivit flera verk för solo- xylofon och även läroböcker som 

används av slagverkspedagoger runt om i världen.  

 

Chopin skrev nästan bara stycken för solopiano. Förutom två pianokonserter, 17 polska sånger samt 

några verk för cello och piano består hela hans produktion enbart av verk för solopiano. Chopin är 

bl.a. känd för sina intima melodier, den rika utsmyckningen av dessa samt influenser från den polska 

folkmusiken. Både fysiskt och psykiskt var Chopin svag och med åren försämrades hans hälsa av en 

lungsjukdom. Hans sjukdom och illamående påverkade hans kompositioner och märks tydligt i många 

verk.  

 

 
              Samuel Landström 

 

 


