
 

 

 

 

 
En kung är en kung  

Analys av tre kvinnor i mansroller i finländsk teater år 1982-1983, 1995 och 

2008.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rebecka Vilhonen 

Pro Gradu-avhandling 

Handledare: Henrik Meinander  

Magisterprogrammet kultur och kommunikation 

Humanistiska fakulteten vid Helsingfors Universitet 

 

 



Tiivistelmä – Sammandrag – Abstract 

Tiedekunta/Osasto – Fakultet/Sektion – Faculty 
Humanistiska fakulteten vid Helsingfors 
Universitet 

Laitos – Institution – Department 

Tekijä – Författare – Author 
Rebecka Vilhonen  

Työn nimi – Arbetets titel – Title 
 
En kung är en kung - Analys av tre kvinnor i mansroller i finländsk teater 1982-1983, 1995 och 2008.  

Oppiaine – Läroämne – Subject 
Historia 

Työn laji – Arbetets art – Level 
Avhandling pro gradu 

Aika – Datum – Month and year 
12/2018 

Sivumäärä– Sidoantal – Number of pages 
54 

Tiivistelmä – Sammandrag – Abstract 
 
Åbos Ylioppilasteatteri fick våren 2018  lägga ner sin produktion av I väntan på Godot, på grund av att kvinnor inte får spela 
huvudrollerna i pjäsen. Kvinnor som spelar mäns roller har funnits regelbundet på scen sen 1700-talet, ofta som en kuriositet. 
Men trots att det inte är en nyhet att se en kvinna spela en mansroll, väcker det fortfarande uppmärksamhet och diskussioner.  
 
I avhandlingen används teaterrecensioner som källmaterial. Recensioner för tre olika pjäser med kvinnor i huvudrollen som män 
tolkas, analyseras och jämförs med varandra. Pjäserna är: Gustav III med Kyllikki Forssell från åren 1982 och 1983, Hamlet med 
Leea Klemola från år 1995 och Macbeth med Elina Knihtilä från år 2008.  
 
Som metod används en kvalitativ tolkningsmetod. Vad kritikerna har skrivit om kvinnorna i mansrollerna och hur det diskuterat 
fenomenet är viktigt att analysera och tolka för att förstå reaktionen när  en kvinna spelar en man. Materialet består av 44 
recensioner för alla tre pjäser. Begreppen biologiskt kön, socialt kön och representation är centrala i undersökningen.  
 
Det är tydligt att kritikerna blev påverkade av att en kvinna spelade en man. Av alla recensioner nämner 71 procent att 
huvudrollen spelades av en kvinna och inte en man s. Ett tema som lyfts fram i recensioner för alla tre pjäser är androgynitet. 
Kritiker beskriver kvinnornas rollprestationer som allmänmänskliga. Kvinnornas fysiska kroppar nämns också av kritiker, det är 
mest Klemolas kropp som diskuteras och mer specifikt hennes röst som kritikerna anser är tillgjord för att hon försöker sänka den 
för att låta mer som en man.  
Ett tema som kritikerna lyfter fram i kritiken för Hamlet och Gustav III men inte i lika stor utsträckning för Macbeth är att ha en 
kvinna i en mansroll endast handlar om ett publicitetstrick. Att en kvinna som en man är en gimmick för att locka publik. I 
källmaterialet verkar det som att en kvinna som en man fortfarande har kvar ett värde av att vara en kuriositet. Men i 
recensionerna för Macbeth är det en tydlig skillnad.  Det kan bero på en mer varierande representation av hurdana roller kvinnor 
spelat på scen. Teaterfältet hade också förändrats mellan åren 1982 och 2008 och blivit mer experimentellt vilket också kan ha 
påverkat reaktionen kritikerna haft och att det inte såg att en kvinna i rollen som en man var bara ett publicitetstrick.  
Ett resultat som är tydligt i undersökningen är att biologiska könet  påverka kritikerna. När det kroppsliga kritikerna ser på scen 
strider mot det som kritikerna förväntar sig, väcker det en reaktion.  
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1.Inledning 

  
På våren 2018 skulle Turun Ylioppilasteatteri  sätta upp pjäsen I väntan på Godot som är 1

skriven av nobelprisvinnaren Samuel Beckett år 1953. I uppsättningen skulle kvinnor spela 

huvudrollerna som ursprungligen var skrivna för män. Men pjäsen fick aldrig ha premiär 

eftersom Nordic Drama Corner, en teateragentur som medverkar i att bevaka pjäsens 

rättigheter, påpekade att rollerna enligt författarens önskan inte skall spelas av kvinnor. 

Studentteatern fick välja mellan att lägga ner pjäsen eller ha män i rollerna. Då det helt enkelt 

bara fanns kvinnor i amatörteatergruppen, måste teatern skrota produktionen. Trots att vi inte 

på ett tag kommer att se kvinnor spela huvudrollerna i Samuel Becketts pjäs har det funnits 

kvinnor som har spelat roller som är skrivna för män och de är det fenomen som den här 

avhandlingen undersöker. Hurdana recensioner har skrivits om pjäser med kvinnor i 

huvudroller som manliga karaktärer? Vad säger recensionerna om kön och könsroller?  

Rubriken En kung är en kung  är ett citat från en recension som skrevs om pjäsen 2

Gustav III som spelades på Svenska Teatern år 1982-1983 med Kyllikki Forssell i 

huvudrollen som kung Gustav III . Forssell är inte den enda kvinnan som spelat en adlig man, 

år 1995 var Leea Klemola Hamlet på Q-teatteris scen och år 2008 spelade Elina Knihtilä 

Macbeth på samma teater. I avhandlingen undersöker jag hur kritiker recenserat pjäserna och 

hur de skriver om och diskuterar en kvinnlig skådespelare i rollen som en man. Ett 

jämförande perspektiv tillämpas i analysen för att se om det har skett förändringar i hur 

kritiker skriver om kvinnor i mansroller mellan åren 1982, 1995 och 2008.  

Teaterrecensioner är ett intressant källmaterial för den här undersökningen, för att som 

material representerar de en åsikt av experter inom teaterbranschen men också deras åsikter 

som individer. Teater som konstform finns i stunden, och det finns ingenting materiellt kvar 

1 Åbos finskspråkiga studentteater.  
2 Raya Wahlbeck “Gustav III sedd som kungen och människan” Vasabladet 11.03.1982.  
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efter själva teaterpjäserna, som det gör i till exempel målarkonsten. Recensioner är en 

materiell sak som finns kvar av pjäsen, och lever vidare när ridån har gått ner. Recensionerna 

säger också något om samhället kritikerna levt i. För fast de representerar en professionell 

kritikerkår är de också representanter för sin egen åsikt och sina personliga värderingar kring 

kön och könsroller. Kritikerna formas också av världen och samhället de befinner sig i och de 

värderingar, förväntningar och förutsättningar för kön som råder i det samhället.  

Undersökningen är en kvalitativ analys där källmaterialet tolkas med fokus på hur 

kritiker har skrivit om en kvinna i en mansroll. Att studera vad som skrivits och hur kritiker 

har formulerat sig kring fenomenet är viktigt för att förstå reaktionerna, och på vilket sätt de 

har förändrats mellan åren 1982, 1995 och 2008.  

Undersökningen är en del av ett större sammanhang om vår förståelse kring kön och 

könsroller. Könsidentitet och hur vi ser varandra och bemöter varandra utgående från kön 

skapar ramverk och förväntningar på oss som individer och på samhället och vår kultur i stort. 

Att försöka bättre förstå våra förväntningar, förutsättningar och tankar kring kön hjälper oss 

att bättre förstå vårt samhälle och oss själva som människor.  

Att studera teaterrecensioner på kvinnor som spelat ett kön som inte förväntas av dem 

är intressant också ur ett historiskt perspektiv. Hur tankarna kring kvinnor har förändrats ger 

oss en inblick i hur samhället har förändrats. Teater är ett uttryck inom vår kultur som är i 

konstant förändring med samhället omkring det och därför också ett intressant 

undersökningsområde.  
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1.1 Syfte och frågeställning 

  

Det bredare syftet för undersökningen är att bidra till vår förståelse för det sociala könet i vårt 

samhälle.  Genom att undersöka ett mindre fenomen kan avhandlingen vara en del i den större 

förståelsen och kunskapen om hur kön konstrueras i vårt samhälle.  

Genom att undersöka hur det som kallas manligt spelats på teaterscenen och vilket 

bemötande det fått av kritiker kan vi bättre förstå kön inom teater och hur diskussionen har 

förändrats de senaste 30 åren.  Fast avhandlingen är enbart en begränsad undersökning av ett 

större fenomen kan den bidra till vår förståelse av hur vi ser på kön och könsroller samt vilka 

förväntningar och attityder vi har till det manliga och kvinnliga.  

Genom att se på hur kön spelas på scen och hur den kroppsliga representationen på 

scenen skiljer sig från karaktären som spelas, kan vi få en bättre insikt i hur vi ser och bemöter 

en kvinnokropp och en manskropp.  

  

Forskningsfrågorna för undersökningen är:  

–     Hur reagerade kritikerna år 1982–83, 1995 och 2008 på att skådespelare med  

       kvinnokropp spelar en mansroll?  

–     Finns det skillnader i hur kritikerna behandlar fenomenet mellan åren 1982-83,  

       1995  och 2008?  

–      Nämner kritikerna skådespelarnas fysiska kropp, och i så fall hur? 

–      Hur påverkar en kvinna som spelar en mansroll recensionerna som helhet?  

–      Finns det skillnader i hur kvinnliga och manliga kritiker har skrivit om  

                    fenomenet?  
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1.2 Källmaterial och tidigare forskning 
  
Källmaterialet i undersökningen är recensioner och notiser som publicerats i tidningar om de 

tre pjäserna Gustav III, Hamlet och Macbeth. I Sverige, Storbritannien och USA finns en del 

tidigare forskning på området, men inte i Finland. I Sverige har forskningen handlat om det 

som kallas för byxroller, vilket inom engelska teatervärlden kallas för breeches, vilket är 

manliga roller som ofta spelas av kvinnor. Byxroller skiljer sig från rollerna i Gustav III och 

Macbeth i den bemärkelsen att ingendera av rollerna brukar spelas av en kvinna. Däremot har 

Hamlet en tradition av att spelas som en byxroll. Traditionen av byxroller och dess utveckling 

behandlas i kapitel 3.2.  

 Gustav III sattes upp på Svenska Teatern spelåren 1982 och 1983. På Q-teatteri 

spelades Hamlet år 1995 och Macbeth år 2008. Jag har valt ut de här pjäserna för att de 

spelats på teatrar i Helsingfors där det skrivs fler teaterrecensioner än på en mindre ort. De här 

tre pjäserna är också de mest kända finländska produktionerna med en kvinna i en mansroll, 

vid sidan av Rikhard den III som spelades i Åbo år 1993. Gemensamt för de tre valda pjäserna 

är också att en kvinna spelar huvudrollen i pjäsen.  Recensenterna kan inte förbise 

huvudrollsinnehavaren i sin kritik av pjäsen, som de kanske kunde ha gjort om det handlat om 

en mindre roll, vilket underlättar en jämförelse av de olika pjäserna. 

Recensionerna i källmaterialet har skrivits av olika personer för olika publikationer i 

Finland, endast en person har recenserat både Hamlet och Macbeth, men för två olika 

tidningar.  Materialet finns på Svenska Teaterns arkiv och på Teatermuseets arkiv. I 

Teatermuseets arkiv finns recensioner ur tryckta medier, men till materialet hör också tre 
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recensioner som har publicerats endast elektroniskt.  Dessa är tre recensioner av Macbeth, och 

de finns tillgängliga via respektive tidnings webbplats. Källmaterialet är ur både 

svenskspråkiga och finskspråkiga tidningar. Undersökningen som genomförts är en kvalitativ 

analys och källmaterialet är storleksmässigt lämpligt. Materialet består av 23 recensioner för 

Gustav III, 11 för Hamlet och 10 för Macbeth. 

Avhandlingen beskriver ett litet material från ett specifikt område i samhället. 

Materialets storlek och att fokus sätts på en specifik del av ett kulturområde kan leda till ett 

ifrågasättande av hur det bidrar till en större förståelse av ett bredare sammanhang och om det 

går att analysera ett så pass litet och avgränsat material. Utgående från en snäv empirisk källa 

kan man naturligtvis inte dra stora slutsatser om hela samhället eller måla upp en stor historisk 

förändring, men det handlar om att se värdet i  att analysera en liten del. Om det enbart ska 

dras stora slutsatser av vår historia måste vi förutsätta att historia är en lång enhetlig ostörd 

utvecklingskedja som går att måla fram för oss att förstå. Ett långt händelseförlopp där en sak 

logiskt har lett till en annan. Enligt min åsikt är historia en samling av fragment från massor 

av människor, liv och händelser som dels har en logisk förklaring och endast har råkat ske. 

Att ha en syn på historia som en lång ostörd logisk utveckling är, i min mening, en föråldrad 

historiesyn. Det finns ett värde i att analysera mindre delar, mindre material och fenomen som 

av vissa kan anses inte ha haft en större betydelse eller effekt. För trots att händelser och 

fenomen inte tidigare har omskrivits i historieböcker betyder det inte att de inte haft betydelse 

och påverkan. 
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Hur kan då ett material skrivet av 43 individer representera en bredare åsikt på kön 

och det kvinnliga och manliga i samhället. De få kritikerna representerar sin yrkesgrupp och 

en expertis åsikt om pjäserna. Som alla andra individer är de också påverkade av normerna 

och åsikterna om kön och om det kvinnliga och manliga som råder i samhället. Genom att se 

på de individuella åsikterna, som representerar en maktposition inom teater som är given dem 

via deras expertis, kan vi försöka analysera och undersöka rådande attityder och på det sättet 

försöka spegla samhället som kritikerna levt i. Om kritikerna i detta sammanhang tar fram kön 

och skådespelarnas kroppsliga representation kan vi fråga oss varför det är/ses som relevant. 

Vi kan också fråga hur den kroppsliga representationen lyfts fram på scenen och hur mycket 

det påverkade kritikerns upplevelse i teatersalongen. 

Individerna som har skrivit källmaterialet presenterar sin egen åsikt men gör också en 

professionell analys av pjäsen. Kritikerna blir då representanter för branschen och för sig 

själva som individer i samhället. Fast teaterrecensioner inte har analyserats i lika stor mängd 

som litteraturkritik har de använts som källmaterial i avhandlingar. Marja Silde har i sin pro 

gradu-avhandling från år 1998 använt sig av delvis samma material som den här 

avhandlingen. Silde har i sin avhandling gjort en diskursanalys av kritikernas recensioner när 

de skrivit om kvinnorna som spelat mansroller. Hon undersöker teman som kritikerna lyfter 

fram i sina recensioner och kopplar dem till feministiska teorier om hur kön skapas. Resultatet 

på Sildes undersökning diskuteras i analysdelen.  

Inom teatern har recensioner och teaterkritiker haft en roll att spela sedan 1700-talet. I 

Finland var Zacharias Topelius den första svenskspråkiga teaterkritikern och Pietari 
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Hannikainen skrev den första recensionen på finska år 1846.  Kritikernas åsikt, röst och 3

analys har påverkat själva teatrarna som sätter upp pjäser, skådespelarna som spelar och 

publiken som läser kritiken. Recensioner blir en form av uttryck där kritikern försöker bemöta 

alla som berörs av teater; uppsättningsinstitutionen, publiken, regissören och skådespelarna. 

Kritik kan väcka diskussion i större sammanhang än enbart teatern eller pjäsen. 

 Teater är också svårt att analysera för att det inte blir kvar något bestående, i 

jämförelse med till exempel en film eller musik. Teater som konstform finns i stunden mellan 

det som sker på scen och publiken som sitter och tittar på.  Teater skapas i stunden och i mötet 4

med publiken, tillsammans i rummet sker energin och känslan som formar upplevelsen för 

alla. 

Det blir också relevant att diskutera förändring i hur teaterrecensioner har skrivits och 

vem som skriver dem. Hurdan utveckling skrivandet av teaterrecensioner har haft under det 

senaste 30 åren påverkar analysen och undersökningens resultat. Det finns inte mycket 

forskning om kulturkritik och det som finns handlar långt om litteraturkritik. I Sverige finns 

det forskning om litteraturkritikens historia och om kulturkritik  men det finns få texter 

skrivna om teaterrecensioner och hur de har utvecklats.  

Gällande tidigare forskning om kvinnor i mansroller finns det mycket mer forskat om 

ämnet i Storbritannien och USA, vilket har att göra med en stark tradition av Shakespeares 

pjäser. Under Shakespeares tid var det normen att män spelade kvinnor på scen och i flera av 

hans pjäser är kvinnokaraktärer i förklädnad som män för att skapa intressanta, komiska och 

3 Lahtinen 2012  
4 Lahtinen 2012  
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dramatiska förvirringar.  Tony Howard har skrivit om kvinnor som spelade Hamlet i slutet av 

1800-talet och början av 1900-talet i sin bok Women as Hamlet – performance and 

interpretation in Theatre, Film and Fiction (2007).  Howard skriver inom teatervetenskap och 5

beskriver mer hur Hamlet kan spelas och hur de olika kvinnorna har bidragit till sättet som 

Hamlet kan tolkas i dag. Tiina Rosenberg är väldigt relevant för min avhandling i och med att 

hon har skrivit om byxroller ur ett historiskt perspektiv. Hennes böcker Byxbegär(2000) och 6

Klädd i kön – kjolroller och byxroller (2004)  handlar om kvinnor som spelade mansroller i 7

Svensk teater och varför det var populärt, hur fenomenet uppstod samt vilka reaktioner byx- 

och kjolroller fick. Rosenberg skriver historiskt om fenomenet och beskriver också hur 

queer-kulturen formades och hur homosexuella kvinnor tog till sig att klä sig i manliga kläder 

samt varför det var kontroversiellt. Att klä sig i motsatt köns kläder är kopplat till 

queer-kultur, identitet och queer-historia. Lawrence Senelick har skrivit en detaljerad 

beskrivning av historien kring cross-dressing i sin bok Changing Rooms: Sex, Drag and 

Theatre.  Byxroller och kvinnor som spelade mansroller fick ibland ett rykte om sin sexuella 8

läggning som hörde till tidens syn på kön och vad som ansågs naturligt. Queer-kultur och den 

historiska utvecklingen av attityder om homosexualitet går hand i hand med normer om kön 

och förväntningar på olika könsroller och är därför relevant också för min undersökning. 

   
 
 
 

5 Howard 2007  
6 Rosenberg 2000 
7 Rosenberg 2004  
8 Senelick 2004  
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2. Teori och metod  
  

  
2.1 Metod  

  

Som metod har jag systematiskt gått igenom materialet och undersökt pjäserna enskilt och i 

ett jämförande syfte. Analysen och jämförandet av materialet sker löpande för alla tre pjäser i 

kapitel 4. Tolkningsmetoden som använts går ut på att diskutera vad kritikerna uttrycker, hur 

de gör det samt likheter och skillnader i recensionerna.  

I analysdelen undersöker jag enskilt källmaterialet för varje pjäs. Det här gör jag för 

att mer tydligt presentera källmaterialet och analysen. Efter de enskilda analyserna kommer 

pjäserna att jämföras för att se om det finns skillnader eller likheter i hur kritiker diskuterar en 

kvinna i en mansroll mellan 1982 och 2008. Varje recension analyseras enskilt och det första 

som jag kommer att lyfta fram är om kritikerna överhuvudtaget nämner att en kvinna spelat en 

mansroll. Sedan kommer jag att se på hur kritikerna diskuterar en kvinna i en mansroll, vad de 

nämner och hur. Efter det kommer jag att notera om kritikerna nämner skådespelarens kropp 

eller inte. Jag analyserar hur kritikerna skriver om kroppen och hur kritikerna beskriver den 

kvinnliga skådespelaren i mansrollen. Det är relevant att också lägga märke till hur mycket 

kritikerna diskuterar fenomenet, om det påverkade kritikerna mycket eller lite och hur det 

påverkade recensionen i sin helhet. Var lägger kritikerna fokus när de sett en pjäs där en 

kvinna spelat en man? Hur mycket fokuserar kritikerna på fenomenet och på vilket sätt ger 

recensionen en inblick i hur reaktionen var hos kritikerna och i vilken mån de ansåg att 

fenomenet påverkade pjäsen de såg.  

I analysen sker jämförelsen av materialet löpande i de enskilda delarna. När det finns 

något gemensamt i recensionerna nämns det i analysen när det är aktuellt. I slutet av sista 

pjäsens analys finns det en mer sammanfattande jämförande del där alla tre pjäser behandlas 

sida vid sida.  Det blir aktuellt i jämförelsen att också diskutera en förändring som skett i hur 

teaterrecensioner skrivs och hur teaterfältet har förändrats och hur det har påverkat kritikerna. 

Förändringen i hur recensioner skrivs kan ge en insyn i skillnaderna mellan kritiken från år 

1982 och 2008. Om kritikernas diskussioner kring skådespelarens kropp kan relateras till en 

förändring i hur man skriver recensioner eller en förändring i samhällsattityder.  
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Det är också viktigt att ha i åtanke i analysen vad kritikerna inte säger och vem som 

säger vad. Vad diskuterar eller nämner kritikerna inte i frågan om pjäserna? Vem är kritikern 

som diskuterar frågan, påverkar hens egna kön hur frågan diskuteras? Vem som skriver 

kritiken påverkar recensionen. Finns det en skillnad i hur en kvinnlig kritiker skrivit om 

skådespelarna i jämförelse med en manlig och vad kan skillnaden bero på? Detta är viktigt att 

diskutera för att kunna svara på forskningsfrågorna och uppfylla det större syftet med 

avhandlingen; att bättre förstå hur socialt kön konstrueras i samhället. 

  

 
 
2.2 Centrala begrepp  

  

Avhandlingen bygger på synsättet att kön går att undersöka som socialt och kulturellt, skilt 

från det biologiska. Trots att det finns argument mot denna typ av fördelning, kommer den att 

användas i undersökningen.   På detta sätt går det bättre att urskilja det sociala och kulturella 9

när kritikerna diskuterar kön i sina texter. Det centrala begreppen i avhandlingen är socialt 

kön, biologiskt kön, kvinna, man och representation.  

 Avhandlingens syfte är kopplat till att bättre förstå det sociala könet, på engelska 

gender. Med socialt kön menas hur kön konstrueras i sociala sammanhang och i vårt 

samhälle. Till exempel att färgen rosa är för flickor och färgen blå för pojkar. Begreppet 

socialt kön skiljer sig från det biologiska könet, på engelska sex, det begrepp som används i 

naturvetenskapliga sammanhang. Tiina Rosenberg använder i sin bok Byxbegär begreppet 

genus för socialt kön och kön för biologiskt kön.  Rosenberg förklarar distinktionen tydligt 10

med att socialt kön inte är att vara eller biologiskt existera utan en handling, något som görs 

och imiteras.  Fast jag har valt det enklare begreppet socialt kön, avser vi innehållsmässigt 11

samma sak, mitt val är en fråga om tydlighet, jag tycker att socialt kön är lättare att förstå som 

ord än genus. Begreppet socialt kön innehåller ordet socialt vilket står för de strukturer som 

analyseras – därför är begreppet i min mening tillgängligare och lättare att begripa. Som 

9 Heinämaa 1996  
10 Rosenberg 2000  
11 Ibid  
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Rosenberg och Heinämaa nämner i sina respektive undersökningar finns det diskussioner 

kring användningen av ett tudelat system av socialt och biologiskt kön. Även Thomas 

Lauquer, som skriver om det sociala könets och det biologiska könets historiska utveckling, 

nämner problematiken kring ett tvådelat begreppssystem.  Lauquer påpekar att genom att inte 12

skilja det sociala från det biologiska bortser vi från historiska problem, en negativ utveckling 

som skett och ren orättvisa som människor fått slåss mot på grund av sitt kön. Lauquer anser 

att det sociala könet och det biologiska könet är viktiga begrepp då man försöker redogöra för 

hur könen skapats och formats.  Fast det biologiskt finns två kön betyder det inte att det inte 13

sker en diskussion inom naturvetenskapen huruvida ett system där det enbart finns två kön, 

man och kvinna, är något som borde formas på nytt. Att då se det biologiska som något som 14

är stenhårda fakta och icke formbart, till skillnad från det sociala könet som är mer format i 

samhället av människor, är inte ett korrekt förhållningssätt. Som alla vetenskapliga begrepp 

och termer går biologiska och naturvetenskapliga begrepp att diskutera. Men trots begreppens 

diskuterbara natur kommer jag att använda begreppen socialt kön och biologiskt kön för att 

bättre analysera källmaterialet och förstå materialet i ett historiskt sammanhang.. 

 I uppsatsen kommer ordet kvinna att användas ofta. Med ordet kvinna menar jag i 

denna undersökning en människa som vid födseln getts könet kvinna och som identifierar sig 

som kvinna. Med kvinnokropp menar jag den rent fysiska kroppen som i samhället ses som en 

kvinnokropp. Med ordet man menar jag en människa som vid födseln getts könet man och 

som identifierar sig som man. Med mansroll menar jag en roll som är en manlig karaktär och 

som är skriven för att spelas av en man. Fast det finns roller som har strikt uttalade och 

skrivna regler om att enbart män får spela rollerna finns det mansroller som inte har strikta 

uttalanden om att de är bara för män. Men trots att det inte är utskrivet finns det en social 

förväntan på att rollkaraktären är en man och att den som spelar rollen också fysiskt är en 

man, därför kommer ordet mansroll att användas. Om ordet manlig kropp nämns betyder det 

en fysisk kropp som klassas som en man, på motsvarande sätt som en kvinnokropp.  

 Det sociala könet handlar om hurdana förväntningar och föreställningar vi har om en 

person med kvinnokropp och hur dessa skiljer sig från förväntningar på en person med 

12 Lauquer 1994  
13 Ibid s.29 
14 Ibid 
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manskropp. Det sociala könet är allt som associeras med det specifika könet. Det sociala 

könet kan skilja sig från kultur till kultur och mellan olika sociala sammanhang. Det sociala 

könet och hur vi som samhälle ser på kön bekräftas, skapas och upprepas via representation 

av könet. I till exempel filmer, sociala institutioner, bilder, reklam, kultur och teater upprepas 

och skapas normer och förväntningar på de olika könen och om vem som tillhör ”vi” i 

samhället och vem som tillhör ”de andra”.   Historiskt har det som kallas för ”vi” tillhört 15

männen och den manliga kroppen har varit normen i samhället sedan antikens tid. Det fanns 

från antiken till 1800-talet en vetenskaplig norm om ett enkönssystem. Detta innebar att 

kvinnans könsorgan var som en mans men inåtvända. Mannen var då det ursprungliga och 

kvinnan något som var som mannen men inte fullkomlig.  Vad som historiskt har ansetts vara 16

en kropp har varit en manlig kropp, det vill säga har normen av en kropp varit en manliga 

kropp. Att vara normen är en maktposition i relation till den andra eller det som anses stå 

utanför normen. Att en skådespelare med en kvinnokropp spelar en roll som är skriven för en 

manlig kropp är att bryta normen och utmana det som historiskt har blivit en maktposition för 

den manliga kroppen.  

 Forssells, Klemolas och Knihtiläs kvinnokroppar på scenen bryter en förväntan som 

skapats genom en lång historisk utveckling där den manliga kroppen har en högre 

maktposition. Gällande de skådespelare som avhandlingen berör handlar det om ett medvetet 

val att välja en människa med kvinnokropp att spela en mansroll, ett medvetet val att gå emot 

normen. Men det är spännande att diskutera hur till exempel en förklädnad där en man klär sig 

som en kvinna för narrativets skull, det som i teater kallas för travesti, fungerar. Det finns en 

förutsättning av ett ”äkta” kön och ett ”falskt” kön, personen klär sig i sitt ”falska” kön och 

det förstår och accepterar publiken.  Det finns en gemensam förståelse av att skådespelaren 17

inte är sitt riktiga kön och det är det som är den sociala normen angående hur vi ser på kön 

och vem som tillhör vilket kön. Att Forssell, Knihtilä och Klemola inte spelar en förklädnad 

utan en annan könstillhörighet borde antingen accepteras av publiken som den illusion som 

teatern skapar i salongen eller så bryter förändringen mot en gemensam förståelse av kön. 

Skådespelarna spelar sitt ”falska” kön men gör det inte som en förklädnad, en narrativ orsak i 

15 Paasonen 2010  
16 Lauquer 1994 s. 39  
17 Rosenberg 2000, s.43 

 
 

15 



pjäsen eller för att förlöjliga, vilket strider mot förväntningar som finns hos teaterpubliken om 

en kvinna i manskläder eller en man i kvinnokläder. 

                     I avhandlingen analyseras och diskuteras hur kritikerna reagerar på att det som är 

accepterat som normen bryts.  

  

 

 

3. Bakgrundsinformation  

  

3.1 Kön i Finland  

  

Finland har sedan början av 1900-talet varit känt som ett jämställt land på grund av att 

kvinnorna fick rösträtt redan år 1906. I en internationell jämförelse har kvinnorna fått 

möjligheten att ta plats, påverka och aktivera sig politiskt och yrkesmässigt och det har funnits 

en tanke om att jämställdheten har gjorts och är klar.  Förstås stämmer det inte att Finland har 18

uppnått jämställdhet mellan män och kvinnor. En förändring i lagstiftningen är inte det 

samma som en förändring i det sociala och kulturella. Normer för och förväntningar på 

kvinnor och män är olika, och den historiska utveckling som har skett har förstärkt de olika 

rollerna. Att förändra attityder och det kulturella som bärs med den historiska utvecklingen tar 

en mycket längre tid än att ändra på lagar.  

Diskussionerna kring kön har varierat på 1900-talet. Kvinnorörelsen och 

diskussionerna kring kön kan sägas ha börjat med rösträttskampen i slutet av 1800-talet. 

Argumentationen kring varför kvinnor inte skulle få rösta rörde sig runt kvinnans natur. Vissa 

politiker i Storbritannien hävdade att kvinnan på grund av sin natur är fredfull och 

konflikträdd och därför skulle tendera att rösta för extrema rörelser. Vissa politiker hävdade 

att kvinnan och mannen var jämställda människor men olika varianter av människan, och att 

kvinnan på grund av sina naturliga tendenser inte passade in i politiken och att ta politiska 

beslut som att rösta.  Liknande argument användes i Finland under 1900-talets början för att 19

18 Mustakallio 2006 
19 Vamnen 1994  
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kvinnor inte skulle kunna arbeta som jurister och domare. Enligt en samtida domare krävdes 

av en domare lugn, objektivitet och förmåga för djupare omdöme och större beslutsamhet, 

vilket inte kvinnor passande in i.  Till slut fick kvinnor tillstånd att arbeta som jurister och i 20

dagens läge är över hälften av juriststuderande kvinnor.  

Efter första världskriget skedde en drastisk förändring i att vara en västerländsk 

kvinna. Klänningarna blev kortare, håret klipptes kort och det fanns en möjlighet för en 

karriär utanför hemmet.  Flera lagar där kvinnans ställning var betydligt sämre till mannens 21

förändrades och på 1930-talet dog intresset om kvinnofrågan ut.   Efter andra världskriget 22

rådde ett hemmafruideal i Västeuropa, med kvinnans plats hemma med barnen. På 1960-talet 

började den så kallade andra feministvågen i Europa. I och med uppfinningar som gjorde 

hushållsarbetet lättare och med produkter som tamponger, strumpbyxor och p-piller kunde 

kvinnor jobba i en mycket större utsträckning. Dessutom behövdes kvinnor på arbetsplatserna 

för att öka det ekonomiska välståndet och bygga välfärdssamhället. På 1960–1970-talen rådde 

en politisk atmosfär där jämställdhet betonades. Till exempel ökade antalet dagvårdsplatser 

markant och det fanns en negativ attityd mot att ha hembiträden. I Sverige fanns en 

feministgrupp som kallade sig Grupp 8 som lyfte fram kvinnofrågor samtidigt som det i 

Helsingfors fanns Grupp 9 som ville lyfta fram jämställdhetsfrågor som berörde bägge könen. 

Grupp 9 lyfte fram frågor kring mannens plats i hemmet och hushållsarbetets fördelning 

mellan könen. Gruppen ifrågasatte starkt attityden om att en kvinna måste välja mellan att 

vara hemma med barn eller en karriär. Grupp 9 hade flera medlemmar som var gifta, 

arbetande, universitetsutbildade kvinnor och frågorna som gruppen drev berörde mest 

gruppen medlemmarna kom ifrån.  23

På 1980-talet strök man lagar som kanske inte prioriterats på 1930-talet. Lagen om att 

kvinnan fick behålla sitt eget släktnamn när hon ingick äktenskap trädde i kraft 1984. År 1979 

hade FN tagit fram en lag som gjorde det olagligt att diskriminera personer på grund av deras 

kön, som mest berörde kvinnor på arbetsmarknaden.  I Finland trädde samma lag i kraft år 24

1986. Först år 1994 blev våldtäkt inom äktenskap olagligt. Förut ansågs det i lagens ögon inte 

20 Utrio 2005  
21 Ibid 
22 Ibid  
23 Ibid 
24 Ibid  
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möjligt att en man skulle våldta sin fru. Flera lagförändringar från 1800-talet till idag har gjort 

kvinnans och mannens ställning lika i lagens ögon. Men trots att förändringarna har skett på 

papper finns det klart attityder om det sociala som sitter kvar. Ojämlikheten mellan könen är 

tydligast i arbetsmarknaden som är könsfördelat i kvinnliga och manliga yrken. Det är 

könsfördelningen inom olika branscher som också leder till löneskillnaden, då kvinnliga 

yrken har en genomsnitt lägre lön än de manliga yrken.  25

Trots att det inte sägs rakt ut är det så mycket som vi gör och grundar beslut på som är 

undermedvetet och socialt inlärt. Dessa faktorer är svåra att ändra på och svåra att undersöka, 

vilket ändå är viktigt att göra, för det sociala i kön och de osagda och oskrivna reglerna och 

normerna har en enorm påverkan på oss som individer och som samhälle.  

 

 

 

3.2 Kvinnor som spelat män på scen  

  

Den europeiska teaterns ursprung är från grekiska teatern. Antika Greklands samhällsstruktur 

var patriarkal vilket påverkade hur teater formades. Kvinnorollerna, som ofta spelades av 

män, visade idealet för kvinnan och vad hon borde vara i samhället.  Trots att kvinnor inte 26

fick spela på amfiteatrarna i Grekland fick de delta i mimspel, vars syfte var att underhålla 

och där kvinnor fick spela på sin sexualitet.  Kvinnor fick stå på scen först på 1500-talet i 27

Spanien, Italien och Frankrike via teatertraditionen commedia dell’arte. I Storbritannien fick 

kvinnor stå på scen först runt år 1660.  På grund av den här tidiga utvecklingen är största 

delen av de klassiska teaterrollerna i Europa skrivna för män.  På grund av patriarkala 28

samhällsstrukturer och normer, har även senare största delen av pjäserna handlat om män och 

spelats av män.  

Men trots att kvinnor inte fick stå på scen betydde det inte att det inte fanns roller för 

kvinnor. Unga pojkar och vackra män fick spela kvinnor och teaterkonsten utvecklade olika 

25 Nikula 1999 s.134 
26 Senelick 2000 
27 Rosenberg 2000 
28 Ibid s.51 
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sätt att leka med kön. Det som inom teatern kallas för travesti är när en skådespelare med 

manskropp spelar en kvinnlig roll eller vice versa. Travesti, som kommer från ordet 

transvestism, är oftast en dramaturgisk metod som för narrativet framåt så som i Shakespeares 

pjäser. Travestins syfte är primärt att fungera som en förklädnad för dramaturgins skull, 

sekundärt som ett förlöjligande eller en parodi och slutligen som en form av lek eller brytande 

av könsroller.  29

                      På 1600-talet blir kjolroller och byxroller mer vanliga. Kjolroller var karikatyrer 

av kvinnor som spelades av både män och kvinnor, till exempel en överdriven version av den 

stereotypiska överklasskvinnan eller en sur kärring. Byxroller blev populära på 1700-talet när 

synen på tonårspojkar förändrades.  Synen på en pojke blev mer den som vi har även idag, 30

som vulgär och fysiskt obekväm. Kvinnor i byxor som spelade pojkar kunde spela något 

graciöst och idealet i det som ansågs ”pojkaktigt”. Kvinnor fick spela en bild av en pojke, ett 

ideal som de som kroppsligt representerade pojkar inte fick göra. Det blev rollen som ”pojke” 

som flera kvinnliga skådespelare i Storbritannien, USA och Europa fick spela och som ansågs 

relativt acceptabelt för kvinnor att uttrycka på scen. Samtidigt började barn få en större plats i 

pjäser, tidigare hade barn antingen varit tysta eller enbart sidospår, men i början av 1800-talet 

fick barn centrala roller i melodramer. Fattiga barn eller olyckliga barn skulle i pjäser räddas, 

barnprostitution var ett vanligt fenomen och pjäserna spelade på viljan att rädda barn från 

ondska och misär.  31

Under 1800-talet utvecklades en ny syn på kön. Från antiken till 1800-talet hade 

normen varit enkönsmodellen vars syn var att kvinnans könsorgan var lika som mannens men 

inåtvända. Men på 1800-talet uppstod diskussioner kring mannens och kvinnans naturliga 

platser. Kvinnan med de mjukare dragen och den tystare rösten hade en naturlig plats i 

hemmet och i att ta hand om familjen, när mannen med sina starka drag hade en naturlig plats 

som familjens överhuvud.  I och med den nya synen på det naturliga, växte nya tankar om 32

det onaturliga fram. Det normala i samhället ansågs vara heterosexualitet och då blev den nya 

teorin om homosexualitet att kvinnor och män som inte hade anammat sin naturliga roll därför 

29 Rosenberg 2004 

30 Senelick 2000  
31 Senelick 2000 s.268 

32 Rosenberg 2004 
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blivit homosexuella. På grund av den nya synen på det naturliga skapades en association att 

kvinnor i manliga kläder var homosexuella, vilket också påverkade synen på kvinnliga 

skådespelare som spelade byxroller.  

En väldigt vanlig byxroll som flera kvinnliga skådespelare spelat och som blev 

populär under 1800-talets slut är Shakespeares Hamlet. Ett av det största namnen i 

teaterhistoria är skådespelaren Sarah Bernhardt som är känd för sin tolkning av Hamlet år 

1899, tolkningen blev kritiserad på sin tid men anses idag som en viktig tolkning av Hamlets 

karaktär. Bernhardt spelade byxroller genom hela sin karriär men gjorde betydligt flera 

mansroller efter att hon fyllt 50 år. Det finns olika tolkningar av orsakerna till det ökade 

antalet byxroller men det kan helt enkelt bero på att hon ville utmana sig som skådespelare. 

Då det inte finns många intressanta roller för kvinnor kunde hon utmana sig genom att spela 

unga män.  Det finns också en norm att kvinnor har restriktioner som skådespelare på grund 33

av sin ålder. En 50-årig kvinna kan inte spela Ofelia i Hamlet, men en känd 50-årig 

skådespelare som Sarah Bernhardt kunde spela Hamlet eller en annan yngre man på scen. Det 

kan verka som att byxroller ansågs fullständigt normalt och väldigt populärt inom europeisk 

och brittisk teater, men trots stora namn som Bernhardt var byxroller en kuriositet eller en 

enstaka konstig händelse.  Ibland blev skådespelarna kritiserade och även hånade och 34

anklagade för att utföra ett publicitetstrick.  

Kritiker har ofta lyft fram det fysiska hos kvinnliga skådespelare i byxroller. Då 

Caroline Lisette Stenberg spelade en byxroll i Stockholm år 1790 skrev Stockholmsposten att 

hennes röst var svag och knappt kunde höras från scenen.  Liknande kritik av den fysiska 35

kroppen fick Sarah Bernhardt som Hamlet då en kritiker hyllade hennes skådespeleri men 

hävdade att illusionen av en pojke bröts då man såg Bernhardts väldigt smäckra vrister.  36

Det kuriosa kring byxroller försvann efter första världskriget när det blev vanligt att se 

kvinnor i byxor utanför teatern. Dessutom hade kvinnorörelsen vunnit rösträtt för kvinnor i 

flera europeiska länder och kvinnorna började ta plats och höras i större utsträckning än 

tidigare. Det finns en teori om att kvinnor som klär sig i manliga kläder tar ett steg uppåt i 

33 Senelick 2000, s.276 

34 Senelick 2000, s.284 

35 Senelick 2000, s.60 

36 Senelick 2000, s.278  
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samhällshierarkin och därför är mindre chockerande än en man som klär sig i klänning i 

vardagslivet, vilket är ett steg neråt.  Det följande steget i utvecklingen av kvinnor i byxor på 37

scen var Drag Kings på 1990-talet. Drag Queens, män som imiterar och leker med 

kvinnlighet, hade funnits en längre tid och varit väldigt populärt på varietéföreställningar i 

storstäder redan från början av 1900-talet. Men Drag Kings, det vill säga kvinnor som klär sig 

som män och imiterar och överdriver maskuliniteten, har inte haft samma tradition. Kanske 

har det att göra med den redan nämnda hierarkin, att kvinnor som imiterar män hånar steget 

uppåt, men män som hånar femininitet hånar neråt, vilket är mer acceptabelt. I Helsingfors 

finns teatergruppen Blaue Frau som idag sätter upp produktioner med Drag King-karaktärer 

som överdriver maskulinitet för att framställa det ojämlika och absurda i det. 

Teatern speglar sin samtid, och frågan om kön och hur kön spelas har alltid funnits 

inom teaterkonsten. Men aktuella samhällsfrågor och diskussioner påverkar hurdan konst som 

skapas på scen. När kvinnofrågor har varit aktuella har det varit mera lek med könsroller på 

teaterscenen till exempel när kvinnornas rösträtt diskuterades var byxroller som populärast.  38

 

 

4. Analys 

  

4.1 Gustav III 

 

Gustav III är skriven av August Strindberg år 1902. Pjäsen spelades på Svenska Teatern i 

Helsingfors på 1950-talet och är en välkänd pjäs i ett nordiskt sammanhang. När Kyllikki 

Forssell år 1982 fick huvudrollen som Gustav III på Svenska Teatern var hon en etablerad 

skådespelare. Hon hade mest spelat på Nationalteaterns  scen, vilket gjorde henne till en känd 39

person speciellt bland den finskspråkiga teaterpubliken. Pjäsen spelar upp politiska händelser 

under året 1789. Det är paus i kriget mellan Sverige och Ryssland och kungen kommer 

37 Senelick 2000, s.278 

38 Senelick 2000, s.259 

39 Kansallisteatteri 
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tillbaka till Stockholm från Finland och rör sig i ett politisk spel där mycket pågår bakom hans 

rygg. Gustav III är som historisk figur kontroversiell i och med att han ville öka makten hos 

adeln och skapa en mer autonom position för Sveriges kung. Hans intresse för teater och 

opera är välkänt vilket gjorde hans död ännu mer dramatisk när han blev skjuten på operan år 

1792.  

 Gustav III växte upp bland kvinnor, och detta tillsammans med hans intresse för 

kultur och teater har gjort att han har beskrivits som en kvinnlig man.  Han är också i pjäsen 

en oberäknelig person som verkar ha föga intresse för sin fru. Om man jämför huvudrollerna 

som studeras i avhandlingen med varandra är alla tre karaktärer väldigt olika. Macbeth är 

skottarnas kung och han är stark och våldsam och motsatsen till Gustav III som med peruker, 

teater och dekadens var en typisk 1700-talskung.  Hamlet är en ung och förvirrad prins, fylld 

av ångest och problem i sitt inre själsliv, medan Gustav III är mer bortskämd med materiella 

tillgångar och påverkad av yttre politiska krafter. Alla tre mansrollerna är väldigt olika vilket 

är intressant att påpeka, då liknande drag i kritikernas recensioner av de kvinnliga 

skådespelarna inte beror på att själva karaktärerna i pjäserna skulle vara likadana.  

De 23 recensionerna av Gustav III som har analyserats i denna studie är ur olika 

publikationer från både Finland och Sverige. Av 23 recensioner har 15 skrivits av män och 8 

av kvinnliga kritiker. Gustav III var en omtalad produktion redan före premiären och det 

nämns ofta i recensionerna. Av de 23 recensionerna nämner 15 att Kyllikki Forssell är en 

kvinna trots att karaktären Gustav III är en man. Det tyder på att fenomenet var något som 

avvek från det normala och att kritikerna som skriver om Forssell som kvinna som spelar en 

mansroll ansåg sig så pass påverkade av fenomenet att det behövde nämnas i recensionen av 

pjäsen. Textmängden i recensionerna varierar, men längden verkar inte påverka om ämnet 

nämns eller inte. Det finns recensioner som är väldigt korta där Kyllikki Forssells kön inte 
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nämns alls, och det finns kritik som är lika korta som nästan enbart fokuserar på att Forssell är 

en kvinna.  

  

Kyllikki Forssell tar fram människan bakom Gustav III. Åskådaren blir fascinerad av 

hennes prestation.  40

  

Ett intressant tema som flera kritiker nämner, och som lyfts fram ännu mer i recensionerna av 

Hamlet och Macbeth, är allmänmänskligheten. Forssell sägs lyfta fram det mänskliga i Gustav 

III, vilket kan ses som en hyllning till att Forssell skapar en mångsidig karaktär som publiken 

kan relatera till eller för att kritikerna beskriver henne som könlös, vilket kan vara på grund av 

ett par orsaker.  Speciellt för Hamlets del nämns ordet ”androgynitet” av flera kritiker. Marja 

Silde har i sin pro gradu-avhandling lyft fram samma tema om allmänmänsklighet som finns 

speciellt i kritiken av Hamlet. I sin avhandling diskuterar hon hur det allmänmänskliga 

kopplas till det manliga i och med att normen för en fysisk kropp har varit mannens. Som 

nämndes i kapitel 2 har mannens kropp genom historien varit normen och att då diskutera en 

allmän människa syftar ofta på det manliga könet. Att säga att Forssell lyfter fram människan 

i Gustav III kan ses som att hon får fram något utöver kön, eller att hon får fram det manliga 

som är kopplat till de allmänmänskliga. Men trots att allmänmänsklighet är starkt kopplat till 

en mans kropp är det intressant att diskutera varför rollen hon spelar inte beskrivs som en 

man. Ämnet diskuteras mera i analysen av kritiken för Hamlet där termen androgyn ofta 

används i källmaterialet.  

  

  

40 Raya Wahlbeck ”Gustav III sedd som kungen och människan” Vasabladet 11.03.1982.  
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Mikäli teatteriesitys ei pysty vastaamaan ennakkokohunsa huutoon, vaientuu 

yleisön puheensorina vasta toisessa näytöksessä, jossa Se astuu näyttämölle. 

Tilaisuudesta tulee seurapiiritapahtuma eikä teatteria.  41

  

Flera kritiker diskuterar i sin kritik om att ha Forssell i rollen som Gustav III är bara 

ett försök att skapa uppmärksamhet. Ett par kritiker nämner att Svenska teatern har haft 

ekonomiska problem och att ha en välkänd produktion som Gustav III med etablerade 

Kyllikki Forssell är något som ger publicitet och lockar människor till teatern. Fast det är flera 

av kritikerna som undrar om pjäsen är ett publicitetstrick, är det bara några få som håller sig 

till den åsikten genom hela recensionen. Till exempel nämner Katri Veltheim i sin kritik att 

pjäsen handlar om mer än att väcka uppmärksamhet och att Forssell är en fantastisk 

skådespelare.  Men Hilkka Eklunds recension, som är citerad ovan, håller fast vid åsikten om 42

att Forssell som Gustav III enbart är ett knep för att få uppmärksamhet. Eklund uttrycker sig 

negativt genom att kalla Forssell för ”Se” (den) vilket används i finskan för föremål och inte 

för personer. I finskan är personpronomen icke-könsbundna och att inte kalla Forssell för 

”hän” (hon eller han) är som att inte se henne som en människa på scen utan något annat. 

Diskussioner om att teatern sätter upp en produktion med en kvinna i en mansroll för att 

försöka skapa uppmärksamhet har ofta ingått i kritiken då kvinnliga skådespelare spelat 

byxroller. Det är intressant hur samma kritik som riktades mot kvinnliga skådespelare i slutet 

av 1800-talet finns kvar i recensioner av Forssell i en mansroll 1982. Det är en norm som 

bryts vilket väcker uppmärksamhet, och kritikerna antar att det är för den skull könsväxlingen 

görs. Att ha en kvinna som spelar en man bryter mot något som publiken förväntar sig och 

väcker därför människors intresse. 

41 Hilkka Eklund ”Kahden konstin Kustaa” Suomen Sosiaalidemokraatti 16.5.1982. 
  ”Om teaterföreställningen kan svara på oväset som skapats runt preliminära sensationen, blir publiken först tyst 
i andra akten när Den stiger på scen. Tillställningen blir ett societetsevent och inte teater.” 

42 Katri Veltheim ”Näytelmä - se olen minä. Kyllikki Forssell Kustaa III:na” Uusi Suomi 6.11.1982. 
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 Samarbetet mellan regissören Lars G. Thelestam och primadonnan har varit 

problemfritt. Ensemblen däremot har regin fått lov att arbeta med på ett helt annat 

plan och knappast någon av skådespelarna har glidit in i sin roll på ett fullt naturligt 

sätt.  43

  

Hilkka Eklund kritiserar också Forssells skådespeleri i sin recension. Hon anser att 

Forssells roll är för finslipad och att på grund av att regissören fokuserat på Forssell har de 

andra karaktärerna och skådespelarna inte fått samma mängd uppmärksamhet och regi och 

därmed blivit mindre bra än Forssell.  

Andra kritiker som till exempel Leo Stålhammar diskuterar samma problematik, det 

vill säga att regissören fokuserat för mycket på Forssell och byggt pjäsen runt Gustav III.  44

Det är intressant att det lyfts fram att regissören fokuserat för mycket på Forssell. Kyllikki 

Forssell och regissören Lars G. Thelestam hade förut arbetat tillsammans, vilket var känt 

bland teaterpubliken eftersom det skrevs om saken i pressen före premiären, i samband med 

intervjuer med Forssell. Kyllikki Forssells senaste roll före Gustav III var på Nationalteatern, 

som Donna i Dario Fo’s Donna. Också den rollen hade fått mycket uppmärksamhet, och 

pjäsen var regisserad av Thelestam. Att saken nämndes i ett par intervjuer betyder förstås inte 

automatiskt att kritikerna som skrev om regiarbetet visste om det, men det är möjligt eftersom 

information om att Thelestam och Forssell arbetat ihop tidigare funnits i pressen. Om 

informationen påverkade kritikernas recensioner är omöjligt att säga, men man kan konstatera 

att informationen inte var dold utan fanns i offentligheten, och att det är möjligt att kritikerna 

hade fått informationen. 

43 Lars Hamberg ”Strindberg-med fantasti-och utan” Elanto nr 4 1982. 
44 Lars Stålhammar ”Vallan ja avioliiton kahleissa” Suomenmaa 1.4.1982  
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 Om Forssell fick orättvist mycket uppmärksamhet av regissören och det var till resten 

av ensemblens nackdel är omöjligt att veta. Men det är intressant att till exempel en av 

recensionerna kritiserar mängden regi Forssell fått och i samma text beskrivs Forssell som en 

primadonna.  Men i samma recension där Forssell kritiseras och kallas primadonna hyllas 45

hon, vilket gör att det är svårt att veta om ordet primadonna användes i negativt syfte eller 

inte. Att först skriva att Forssell har fått för mycket uppmärksamhet och sedan kalla henne en 

primadonna ger ett intryck av att hon är krävande och har påverkat regissören och vem han 

har fokuserat på. Att kalla någon för en primadonna kan antingen ha innebörden att hon är 

huvudperson i pjäsen eller att hon är en diva, en krävande och temperamentsfull person. Om 

ordet enbart används i dess primära betydelse för att definiera en huvudperson i en pjäs, är 

ordet i sig inte negativt och kritikerna som beskriver Forssell som primadonna verkar inte 

beskriva henne i ett negativt ljus eller som krävande. Vilket kan tyda på att ordet skrevs väl 

menat istället som en kritik. Det finns också en intressant kritik om Forssells karriär på 

Nationalteatern. Hamberg skriver också i sin recension att Forssell är välkänd hos en finsk 

publik och att Svenska Teatern har med Forssell i huvudrollen försökt att nå ut till den 

finsktalande publiken. Kritikern tycker att Svenska Teaterns egna skådespelare har fått lida på 

grund av pjäsen eftersom Forssell har en god relation till regissören Thelestam och har därför 

fått huvudrollen. Det är en intressant vinkel i att teatern kritiseras för att försöka locka en ny 

publik, den finskspråkiga, genom Forssell och att regissören kritiseras för att ha valt Forssell 

på grund av deras relation. Forssell personligen kritiseras inte men valet av henne som Gustav 

III har enligt kritikern verkat skett på grund av omständigheter som inte har med hennes 

skådespelartalanger att göra. Hennes karriär kritiseras och det hade inte funnits samma kritik 

om rollen skulle ha spelats av en manlig skådespelare av liknande kaliber som Forssell.  

  

45 Lars Hamberg ”Strindberg-med fantasti-och utan” Elanto nr 4 1982  
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Svenska Teatern slår i bordet spelårets gimmick genom att låta Kyllikki Forssell 

gestalta Gustav III. Hur skall hon klara det? Frågar sig en förbryllad publik.   46

  

Citatet innehåller två teman varav det ena redan har nämnts tidigare. Publicitetstricket 

eller gimmicken som kritikern kallar det har diskuterats redan, men frågan ”Hur skall hon 

klara det” är något som jag vill också lyfta fram. Thelestam som citeras, är inte ensam om 

frågan utan Herler ställer sig samma förundran över hur Forssells Gustav III kommer att 

jämföras med de andra skådespelare som spelat Gustav III.  

I uttrycket ”Hur skall hon klara det?” frågar kritikern inte bara hur hon ska klara av 

spelårets gimmick, utan också hur hon skall klara av i jämförelse med de andra som spelat 

Gustav III tyder på att det är något som är annorlunda. Hon är avvikande från det som 

förväntas av en Gustav III. De män som spelat Gustav III har säkert också fått kommentarer 

om hur deras rollprestation kommer att vara en del av ett kollektiv av manliga skådespelare 

som också spelat rollen. Men med Forssell finns ett till lager i att hon inte är det som 

förväntas komma gående på scen det vill säga en kvinna. Hennes kroppsliga närvaro är redan 

något som provocerar i hennes rollprestation. Det hon är född till biologiskt är något som står 

som ett hinder i diskussionen om henne som Gustav III. Kritikerna ser det här som något 

avvikande, något som inte hör till och där kommer vi till hur kritikerna ser henne. Det ser 

hennes kropp först och främst innan det ser henne som en karaktär eller en roll på scen. Den 

kroppsliga representationen skapar förväntningar som inte bemöts och därför skapar det 

reaktioner hos kritikerna.  

  

46 C.Thelestam ”Gustav III och Kyllikki Forssell” Västra Nyland 1982.  
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  Det är möjligt för en aktris att realistiskt spela en mansroll, publikens intresse riktar 

sig ohjälpligt åtminstone delvis på faktum att hon är en kvinna, hon så att säga 

kämpar med oddsen emot sig.  47

  

 Som Warburton påpekar ovan, uppfattar han Forssell som en kvinna som kämpar med 

oddsen emot sig.  Det finns något som står emot henne, något som är underförstått ett hinder. 

Hennes kropp och den kvinnliga kroppen står emot vad som förväntas av vem som spelar 

rollen.  Men är det också att på grund av hennes kropp förväntas olika saker av vad hon kan 

eller skall spela på scen. Gustav III mångsidighet som karaktär skiljer sig från flera klassiska 

pjäsers kvinnliga roller, om det beror på karaktären är det inte avhandlingens syfte att svara på 

den frågan. Men det kan konstateras att det finns något som förväntas av kvinnan på scen och 

den kropp som hon har vad hennes kropp representerar för publiken och kritikerna som ser på.  

Det är intressant att Warburton lyfter fram nästan en intern kritik mot fältet han är en 

del av samtidigt som han diskuterar Forssells position som en kvinna som spelar en mansroll, 

vilket inte nämns av någon annan kritiker. Antingen beskrivs hon som en fantastisk 

skådespelare eller som något som avviker eller som en gimmick. Men att diskutera hur hon 

som kvinna står framför hinder är en ny vinkel av produktionen som ingen annan av kritikerna 

diskuterar. Trots att det enbart nämns i en mening är det intressant. I en recension av Hamlet 

diskuterar en kritiker i liknande kritisk ton kring kvinnan och hennes position på en teaterscen 

och pjäser jämfört med en man. Trots att det handlar endast om en kritiker, verkar en kvinna i 

en mansroll ha väckt funderingar kring kvinnans roll på scen.  

  

47 Th Warburton ”Skimmer av succé”  Hufvudstadsbladet 6.3.1982  
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  En man som spelar en feminin man får lätt en slagsida av tillgjordhet men en skicklig 

kvinnlig artist som Kyllikki Forssell kunde göra en intensivt levande mänska där det 

kvinnliga ingick naturligt.  48

  

Flera av kritikerna och Forssell själv lyfter fram det naturliga i att ha en kvinna som 

spelar en kvinnlig kung. Forssell nämner i en intervju att hon måste ”tona ner” sina kvinnliga 

drag för att balansera rätt i rollen som en kvinnlig man. Diskussionerna kring hur en manlig 

skådespelare måste lyfta fram sina kvinnliga drag och en kvinnlig skådespelare måste tona ner 

sina kvinnliga drag, visar på en tanke om att det finns en våg med en sida för det maskulina 

och en för det feminina som balanseras. Det är intressant hur kvinnlighet och manlighet 

diskuteras som form av motpoler som existerar i bägge könen, men som det finns mera av i 

den ena eller den andra beroende på det biologiska könet. Det är en diskussion som verkar ha 

en enkel och klar syn på vad kvinnlighet och manlighet är, väldigt svart och vitt, den ena är 

motsatsen till den andra. Thermans ord i sin kritik om att en feminin man blir lätt tillgjort men 

en skicklig kvinnlig artist skapar en levande människa där kvinnligt finns naturligt. Här lyfts 

igen fram en allmänmänsklighet, att som roll är Gustav III en människa, samtidigt som det 

lyfts det naturliga i Forssell kvinnlighet som kommer med att hon är kvinna. Gustav III:s kön 

blir på sätt och vis utan kön, han är en mänska som spelas av en hon. Therman ville troligen 

hylla Forssell med att kalla henne en skicklig kvinnlig artist, men det som Therman skriver är 

att en feminin man blir tillgjort men en skicklig kvinna kan spela Gustav III som karaktär. 

Kanske är det för att Gustav III är mångsidig eller kanske är hans kvinnliga drag svåra att 

spela på scen eller så krävs det en skicklig kvinna att spela en man. Mest sannolikt vill inte 

Therman mena att för att spela en man måste en kvinnlig skådespelare vara skicklig men att 

en manlig skådespelare kan spela en man utan några större krav på skicklighet. En så pass 

förenklad och långsökt analys kan inte dras från enbart användningen av ett ord och oftast är 

48 Fredrik Therman ”Elegant komedi” Folktidningen Ny Tid 18.3.1982 
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förklaringar enklare än så och Therman ville säkert bara lyfta fram Forssells skicklighet som 

skådespelare. För det är tydligt att flera kritiker har blivit imponerade och påverkade av 

Forssells insats på scen.  

  

 Kyllikki Forssellin Kustaa on kaikesta huolimatta nainen. Lavalla on nyt vain 

miesmäinen nainen, kuin siellä pitäisi olla naismainenmies.   49

  

Ingen av kritikerna lyfter fram i sin recension Forssells fysiska kropp och hur den ser 

ut vilket däremot flera kritiker gör i sina recensioner av Hamlet.  Men trots att det inte nämns 

hur hennes armar ser ut, som det görs i Hamlet, diskuteras hennes kropp. Speciellt 

Stålhammars kritik fastnar i att Forssells kropp är en kvinnas som spelar en man.  Det fysiska 50

som han ser på scen verkar ha i hans fall varit mer övertygande än produktionens arbete i att 

ha Forssell som Gustav III. Det kroppsliga som finns på scen är för kritikern en representation 

av en kvinna och att ha en kvinna som Gustav III går inte för att Gustav III var en man. 

Samma gäller Arne Söderströms kritik där han säger att han i slutet av pjäsen fick känslan av 

att han har sett på en kvinna som har klätt ut sig.  Som nämnts i kapitel 3.2 fungerade 51

förklädnads narrativ i till exempel Shakespeares pjäser på grund av att det finns en förståelse 

om ett falskt och äkta kön. Publiken förstår att det görs en förklädnad för att skådespelarens 

biologiska kön, hens ”äkta” kön, klär sig i kläder som tillhör det andra könet och det gör att 

skådespelaren spelar sitt falska kön. Liknande tankegång av ett äkta och falskt kön finns hos 

kritikerna som diskuterar Forssell som en manlig kvinna och inte en kvinnlig man. Kritikerna 

anser att hennes äkta kön är hennes biologisk kön och att hon spelar en man som är inte 

49 Harry Sundqvist ”Strindbergiä piiritanssina” Aamulehti 6.3.1982  
Översättning: Kyllikki Forssells Gustav är trots allt en kvinna. På scenen står nu bara en manlig kvinna, när där 
borde stå en kvinnlig man. 
50 Leo Stålhammar ”Vallan ja avioliiton kahleissa” Suomenmaa 1.4.1982  
51 Arne Söderström ”Gustav III på Svenska teatern” Landsbygdens Folk nr 11/1982  
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samma kön som hennes biologiska kön, strider mot förväntningarna kritikerna har för hennes 

biologiska kön och därför tror inte kritikerna på Forssell som Gustav III.  

Gustav III är som karaktär en man som har kvinnliga drag och det är inte övertygande 

att en kvinna spelar en kvinnlig man. Återigen den kroppsliga representationen, vinner över 

en form av illusion som skapas av teatern. I Marja Sildes pro gradu-avhandling analyserar hon 

samma kritik om en kvinnlig man kontra en manlig kvinna. I hennes diskursanalys anser hon 

att det finns ett antagande att en manlig kvinna anses som en sämre kopia av det som 

ursprungligen anses vara rollens kön, mannen. En manlig kvinna blir inte lika bra som en man 

i rollen enligt vad kritikerna skrivit, anser Silde.   Det finns något spännande och det vore 52

intressant att jämföra om en man som spelar en kvinnoroll skulle ses i liknande ljus eller om 

en man i en kvinnoroll enbart kunde tolkas som ett skämt. Det här hör till i en större 

diskussion om värderingen av hur kvinnligt och manligt ses i samhället. Det finns en 

intressant diskussion att ha om varför en manlig kvinna inte är lika bra för rollen som en 

kvinnlig man? Vad är det som skiljer dessa två? Det biologiska könet, det som ses framför 

ögonen på åskådaren och vad är det för värden som det kroppsliga lyfter fram i åskådaren och 

vilka tankar hen har kring det hen ser. Hur kroppen och vad som kroppen representerar 

påverkar personen som ser på och normer som personen formats av är spekulativt för att vi 

inte kan se in i personers tankegångar. Men vad som kan sägas är att de som är skillnaden 

mellan en manlig kvinna och en kvinnlig man är det biologiska könet och ingenting annat.  

  

  

De stunder Kyllikki Forssell är på scenen blixtrar det till av intensivitet. Då hon är 

borta, är det vardag..  53

 

 

52 Silde s.26 
53 Dan Gordin ”Blixt och vardag” Löntagaren nr 10/1982 
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4.2 Hamlet 

  

De tre pjäser som analyseras i undersökningen är väldigt olika, men det finns dessutom en 

unik tradition som skiljer Hamlet från de andra pjäserna. Det har funnits kvinnliga Hamletar, 

det vill säga kvinnor som spelat Hamlet, under slutet av 1800- och början av 1900-talet. I 

Finland spelade Eli Tompuri Hamlet år 1913 under en tid då kvinnliga Hamletar började vara 

mindre populära. Eli Tompuri uttalade sig också kritiskt om roller för kvinnor och rollernas 

restriktiva natur och enkla karaktärer i jämförelse med de roller som var tillgängliga för 

männen.  Traditionen av kvinnliga Hamletar behandlas mer genomgående i kapitel 3.2. 54

Hamlet skrevs av William Shakespeare och spelades för första gången år 1609. Pjäsen 

handlar om den danske prinsen Hamlet vars mentala tillstånd börjar vaja då han efter sin fars 

död försöker begripa sig på det politiska spelet och sitt eget sinne. Hamlet är en klassiker 

inom europeisk teater och pjäsen spelas överallt i världen. En av det mest kända replikerna i 

pjäsen är ”To be or not to be” som yttras av Hamlet samtidigt som han förundrar sig över 

världen och sig själv. Hamlet har länge betraktats som en karaktär med många nyanser och 

kan spelas på olika sätt. Leea Klemola var i jämförelse med Forssell en mindre känd 

skådespelare när hon spelade Hamlet på Q-teatteri år 1995. Dessutom skiljer sig Svenska 

Teatern och Q-teatteri åt som teatrar. Svenska teatern är en institutionsteater och Finlands 

äldsta teater medan Q-teatteri grundades år 1990 av skådespelare och teaterskapare från det 

fria fältet. År 1995 när Hamlet spelades var det inte bara huvudrollsinnehavaren som var ny 

och mindre känd, utan även teatern som pjäsen spelades på. Dessa faktorer inverkar på 

materialets storlek och varför det finns en stor skillnad i antalet recensioner mellan Gustav III 

och Hamlet. 

Materialet består för Hamlets del av 11 recensioner, vilket är en markant skillnad från 

de 23 recensionerna av Gustav III. Av det 11 recensioner som analyserats är det endast en 

kritiker som inte nämner att Klemola är en kvinna. Det finns också en stor skillnad i vem som 

skriver recensionerna i jämförelse med Gustav III.  Av de 11 recensionerna av Hamlet är 7 

skrivna av kvinnor, till skillnad från Gustav III där av de 23 recensioner var 8 skrivna av 

kvinnor. Skillnaden kan delvis bero på att pjäsen är finskspråkig och har recenserats av finska 

54 Paavolainen 2005 
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tidningar. Kanske en skillnad i vem som recenserar har att göra med en skillnad mellan 

finskspråkiga och svenskspråkiga tidningar och kritiker. Det är svårt att säga definitivt vad 

skillnaden beror på men det som kan konstateras är att det är fler kvinnor som skriver 

recensioner av Hamlet och Macbeth jämfört med Gustav III.  

  

 Hän kykenee tekemään Hamletista androgyynin (kaksineuvoisen) hahmon, 

joka liikkuu vahvoissa tunnetiloissaan enemmän ihmisenä kuin kumpaankaan 

sukupuoleen kuuluvana.   55

  

Det finns bekanta teman som kritikerna lyfter fram gällande Hamlet, som även fanns i 

recensioner av Gustav III. Androgynitet eller allmänmänsklighet är något som fyra kritiker 

nämner i sin kritik. Det påpekar hur Klemolas Hamlet inte är ett specifikt kön utan en 

människa . Det är intressant hur kritikerna inte direkt kallar Forssells Gustav III eller 

Klemolas Hamlet för en man, utan beskriver dem som människor. Silde diskuterar i sin pro 

gradu-avhandling allmänmänsklighet och hur det kan tolkas. Hon lyfter fram hur ordet 

“människa” historiskt är kopplat till en manskropp och hur till exempel Sara Heinämaa 

påpekar att fast det finska ordet för människa (ihminen) inte är lika könskodat som engelskans 

(man, human) är det underförstått att man med människa avser en man. Att beskriva Klemola 

som allmänmänsklig och androgyn menar Silde är att koppla Hamlet till det manliga könet. 

Silde ger också en annan förklaring till användningen av androgyn, nämligen att det handlar 

om osäkerhet om hur man ska benämna Klemola, en förvirring när det gäller om man skall 

kalla henne en kvinna eller en man. Att tala om en allmänmänsklighet eller Hamlet som en 

människa, verkar göras i ett sammanhang där man försöker beskriva karaktären utan att 

nämna könet på skådespelaren, eller för att ge en form av förklaring till varför Klemola spelar 

Hamlet. Antagligen vill kritikerna beskriva både Forssell och Klemola som män i sina roller 

men på grund av att deras biologiska kön inte är det samma som karaktärens kön, uppstår en 

förvirring och kritikerna använder då ord som människa. Samtidigt är begreppet 

55 Erkki Hulkki ”Q-teatterin nuori Hamlet” HOAS-asukas 1/95 
Översättning: Hon klarar av att göra Hamlet till en androgyn karaktär, som rör sig i starka känslotillstånd mer 
som en människa än tillhörande någondera kön.  
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allmänmänsklighet kopplat till det manliga könet, kritikerna vill således beskriva karaktärerna 

som kvinnorna spelar som män genom att beskriva dem som människor. 

  

 Hamletia näyttelee nuori vihainen nainen Leea Klemola, mutta hänen sukupuolellaan 

ei ole merkitystä. Tämä Hamlet on jätkä jätkien joukossa.  56

  

Som citatet ovan visar beskrivs Klemola som en arg ung kvinna, men kön sägs inte ha 

någon betydelse i sammanhanget, samtidigt beskrivs hennes karaktär Hamlet som en pojke 

bland pojkar eller grabb bland grabbar. Trots att det uttryckligen sägs att kön inte spelar 

någon roll beskriver kritikern Klemola och karaktären som olika kön, vilket är 

motsägelsefullt. Motsättningen finns i att kritikerns syfte verkar vara att säga att trots att 

Klemola är en kvinna är Hamlet en grabb. I texten finns en försäkran att vi som läsare kan 

vara lugna, för fast en kvinna spelar Hamlet finns det inget kvinnligt hos Hamlet. Om vi 

diskuterar frågan ytterligare verkar det finnas en oro hos kritikern kring att Hamlet skulle vara 

kvinnlig eller ha kvinnliga drag på grund av skådespelarens biologiska kön. För att Hamlet 

som karaktär inte är som Gustav III och det inte finns en ”naturlig” kvinnlighet i karaktären 

verkar den här kritikern hysa en oro över att Klemola som kvinna kommer att ha med sig sin 

kvinnlighet i rollen. Det finns en oro över att Klemolas biologiska kön kommer att påverka 

hur Hamlet spelas. 

  

  

 Pelkästään se, että Q-teatteri vetäisi hihastaan naispuolisen Tanskan prinssin, 

riittänee tekemään kappaleesta vetonaulan.   57

  

  

56 Ritva Lassila ”Q tekee Hamletista moraalisen tarinan” 2.2.1995 
Översättning: Hamlet spelas av en ung arg kvinna Leea Klemola, men hennes kön har ingen betydelse. Den här 
Hamlet är en grabb bland grabbar. 
57 Kaarina Naski ”Hamlet modernina surullisen hahmon ritarina” Länsi-Suomi 2.2.1995  
Översättning: Bara det att Q-teater drog ut ur ärmen en kvinna till att spela danska prinsen, räcker väl att göra 
pjäsen till en attraktion. 
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Kaarina Naski, den av kritikerna vars recension var den mest negativa till en kvinnlig 

Hamlet, anklagar Q-teatteri för ett publicitetstrick. Enligt Naski räcker det inte att ha en 

kvinna som spelar Hamlet för att locka publik till teatern och gällande produktionen överlag 

har hela hennes recension en klart negativ ton. Trots recensionens negativitet finner hon 

positiva ord för Klemolas tekniska arbete som skådespelare. Naski säger att Klemola är 

tekniskt duktig men att det delvis blir för kontrollerat och att Naski skulle önska att Klemola 

ibland skulle släppa loss och vara mindre teknisk. Naskis kritik om Klemolas tekniska 

förmåga påminner om kritiken om att Forssells Gustav III var för finslipad. Det verkar finnas 

en dubbelbestraffning i kritiken, där skådespelerskan hyllas för att vara tekniskt duktig men 

straffas för att det har lett henne till att bli för kontrollerad och finslipad. Det verkar som om 

vad än Klemola eller Forssell hade gjort skulle kritikerna inte ha varit nöjda ändå. Det är 

intressant att den hårdaste kritiken för både Gustav III och Hamlet kommer från två kvinnliga 

kritiker. Har det någon betydelse överhuvudtaget eller är det en slump att det var kvinnor som 

skrev den kritiken? Förstås är underlaget så litet att det är omöjligt att dra en slutsats om att 

kvinnor var hårdare än de manliga kritikerna gällande könsväxlingen, men det är värt att 

notera. Fanns det förväntningar på att kvinnliga kritiker skulle vara snällare eller positivare 

gällande könsväxlingen än manliga, och att kvinnorna för att bevisa motsatsen kände en press 

att skriva negativt? Om man läser kritiken finns det en genomgående negativitet gällande att 

kvinnor spelade männen. Naski med sin kritik som går från Klemolas fysiska kropp till 

hennes tekniska kunnande till att kalla allt en publicitetstrick. Eklund med sin kritik om 

Forssell som för finslipad och att hela pjäsen bara är en stor önskan om uppmärksamhet från 

Svenska Teaterns sida. Det är uppmärksamheten som verkar väcka negativitet i både Eklunds 

och Naskis kritik. Vad som skapar uppmärksamhet är att en kvinna spelar en man. Det skapar 

uppmärksamhet för att det som publiken förväntar sig att en karaktärs skall fysiskt se ut på 

scen händer inte. Varför just Eklund och Naski var så hårda i sin kritik kan bero på flera olika 

saker, och troligen har flera faktorer samverkat, från patriarkala normer till att någondera blev 

illa behandlad av personalen i garderoben. Det är inte möjligt att säga exakt vad som har lett 

till det här, men det finns utan tvekan något intressant i när förväntningarna på en karaktärs 

kön på scen inte bemöts och vad reaktionen på det är. 
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 Siksi en ensinkään voi ymmärtää, miksi hän madaltaa luonnostaankin tumman 

äänensä miesmäistä puhetapaa jäljitteleväksi kähinäksi, joka nostaa palan katsojan 

kurkkuun – eikä suinkaan liikutuksesta.   58

  

När det gäller den fysiska kroppen och hur Klemolas kropp kommenteras har det 

skrivits mest om hennes röst. Kaarina Naski skriver också negativt om Klemolas röst i sin 

recension. Även kritiker som Vuori och Harju nämner Klemolas röst. Kritiken handlar om att 

Klemola i föreställningen har försökt sänka rösten för att låta mer som en man. Hon har 

försökt lyfta fram en kroppslighet för att kommunicera till publiken vad hennes karaktärs kön 

är. Det här har i de flesta kritikers ögon inte fungerat. Vuori som har citerats ovan, undrar i sin 

kritik varför Klemola har försökt anamma ett manligt kroppsligt attribut, det vill säga litar hon 

inte på att publiken accepterar hennes roll som en man? Det är intressant hur något som för 

publiken förväntas vara ett manligt attribut blir något som väcker uppmärksamhet när en 

kvinna försöker anamma det. Har det att göra med att det finns en förståelse hos publiken att 

Klemola spelar ett ”falskt” kön? Och när hon försöker ta till sig fysiska attribut som kopplas 

till det manliga, anses det bli fel. Trots att det redan finns en förståelse i publiken att hon inte 

spelar det kön hennes biologiska kön representerar. Vad är det som anses vara fel i att försöka 

sänka rösten? Något som ingen av recensionerna skriver om är att skådespelaren som spelar 

Claudius, Hamlets farbror också försöker sänka rösten för att vara en mer trovärdig äldre man, 

trots att skådespelaren är yngre. Det framkommer tydligt i videoinspelningen av pjäsen. 

Skådespelarens krassliga röst är tillgjord, likaväl som Hamlets sänkta röst. Vad är skillnaden? 

Skådespelaren som spelar Claudius är en man, som redan förväntas ha en mörk röst, något 

som kopplas till skådespelarens biologiska kön. Klemola är en kvinna, det förväntas att 

hennes röst inte är mörk utan ljus, vilket är kopplat till att vara en kvinna. När Klemola 

använder det som anses vara ett manligt attribut väcker det uppmärksamhet hos kritikerna. 

  

  

58 Suna Vuori ”Ei mikään Hamlette” Turun Sanomat 1.2.1995  
Översättning: Därför kan jag inte förstå varför hon skulle sänka hennes redan naturligt mörka röst för att imitera 
ett manligt sätt att tala, man får en bit i halsen som åskådare, men inte på grund av att man blivit berörd. 
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 Mies on esittänyt naista useammin kuin nainen miestä, etenkin komediassa. On 

tulkittu niinkin että mies esittämässä naista on yksi tapa alistaa naista.  59

  

Harju har däremot skrivit en ganska analytisk kritik om pjäsen och Klemola som en 

kvinnlig Hamlet. Han påpekar hur män som spelat kvinnor i komedier ofta gjort det för att 

förtrycka kvinnan. Hans kritik är mer nyfiken och diskuterar huruvida Klemola som kvinna i 

rollen som Hamlet kan tillföra nyanser som en man inte kunde tillföra. Exakt vad Harju avser 

är svårt att tolka, menar han att Klemolas upplevelse som kvinna kunde ta fram sidor av 

Hamlet som en man, utan samma upplevelser som en kvinna‚ inte kunde ta fram? Eller att 

Klemolas biologiska kön och kvinnlighet på något sätt kunde lyfta fram en ny sida av 

Hamlet? Handlar det om en tydlig tudelning som i kritiken för Gustav III där kvinnligt och 

manligt fanns som varandras motpoler, med den ena mer närvarande  än den andra, beroende 

på den fysiska kroppen? Eller är det en mer komplicerad syn på kön som Harju beskriver, en 

syn som skiljer sig från kritiken som gavs Forssell. Något som definitivt är annorlunda är en 

mer komplex syn på kön i kritiken av Hamlet. Men samtidigt tyder kritiken på en syn där det 

biologiska könet styr och okontrollerat bidrar till rollen som Hamlet. Att det biologiska könet 

dominerar över en skådespelares medvetna val och tekniska arbete i en roll.  

  

                                    Siroissa sormissa ja solakoissa käsivarsissa on tahto.   60

  

Till skillnad från Gustav III finns det i kritiken av Hamlet en del beskrivningar av 

Klemolas fysiska kropp. Hennes röst lyftes fram av flera kritiker. Hannu Harju beskriver 

också i sin kritik hur Klemola är klädd, med lång jacka och långt hår. Den kroppsliga 

beskrivningen fortsätter i Anneli Kajantos kritik som beskriver att det finns en vilja i 

Klemolas smäckra fingrar och lena armar. Klemolas armar beskrivs som motsatsen till en 

manlig mans armar, lena och smäckra, men att det finns en vilja i dem. Det är en intressant 

blandning av manligt och kvinnlig då Klemolas kvinnokropp beskrivs som kvinnlig, med ord 

59 Hannu Harju ”Hamletin suuri epätietoisuus” Helsingin Sanomat 1.2.1995 
 Översättning: En man har spelat en kvinna fler gånger än en kvinna har spelat en man, speciellt i komedier. Det 
har även tolkats som att en man som spelar en kvinna är ett sätt att förtrycka kvinnan. 
60 Anneli Kajanto ”Myöhästynyt anteeksianto” Ilkka 11.2.1995  
Översättning: I det smäckra fingrarna och lena armarna finns en vilja. 
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som lena och delikata, samtidigt som något manligt som vilja läggs till. Målmedvetenhet och 

vilja är egenskaper som är manligt kodade och att använda ordet vilja i en beskrivning av 

Klemola har gemensamma drag med citatet som beskriver Klemola som en arg ung kvinna 

men att hennes Hamlet trots det är en grabb bland grabbar. Man beskriver Klemola fysiskt 

och bekräftar att hon är en kvinna samtidigt som hon beskrivs med manliga attribut. Att hon 

trots sin kvinnliga kropp är medveten och har manliga attribut lugnar den oro som uppstått 

genom att något bryter mot normen och förväntningarna då Klemola, en kvinna, spelar en 

man. 

  

  

Leea Klemola on Hamletina aito, tuskainen ja järkensä menettävä nuori mies. Hänen 

tulkintansa tuntuu pilkahduksina pelottavan omakohtaiselta. Karismallaan Klemola 

pitää katsojat valppaina, eikä kertaakaan sorru pateettiseen vuodatukseen. Upea työ!

  61

 

 

 

4.3 Macbeth 

  

Materialet består för Macbeths del av 10 recensioner, varav 7 publicerades i tryckta tidningar 

och 3 på tidningarnas webbsidor. Detta är en liten avvikelse jämfört med källmaterialet för de 

andra pjäserna, som förklaras av att publicering på nätet var vanligt år 2008. Att det handlar 

om recensioner på nätet verkar inte ha någon större inverkan på innehållet eller längden på 

recensionerna. 

 Av de 10 recensioner är 4 skrivna av män och 6 av kvinnor. I källmaterialet för 

Hamlet var också största delen av recensionerna skrivna av kvinnor medan största delen av 

recensionerna av Gustav III var skrivna av män. I källmaterialet märks det att antalet 

61 Marja-Liisa Majasaari ”Järisyttävä Hamlet” Ilta-Sanomat 31.1.1995  
Översättning: Leea Klemola är som Hamlet äkta, lidande och en ung man som tappat sitt sinne. Hennes tolkning 
känns ibland som skrämmande personlig. Med hennes karisma håller hon publiken vaken, och faller aldrig för 
patetiskt klagande. Fantastiskt arbete! 
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kvinnliga kritiker har ökat markant, vilket kan ha att göra med att den vanligaste 

teaterbesökaren är en utbildad kvinna i medelåldern.  Det är intressant att teater och opera 62

anses som kvinnliga intressen i diskussioner kring Gustav III år 1982, samtidigt som 

kritikerna för pjäsen främst var manliga. Kanske kritik eller recensioner som genre var 

manligare och något för män, men att konsumera teater och kultur är något som ses som 

kvinnligt och för kvinnor. Då underlaget är så pass litet går det inte att dra definitiva slutsatser 

av könsfördelningen och dess utveckling inom kritikerkåren, men det är en intressant 

utveckling att lyfta fram i den här undersökningen.  

I recensionerna av Macbeth nämner 9 kritiker av 10 att Knihtilä är en kvinna. Men det 

är endast ett fåtal som diskuterar fenomenet mer ingående. Det är en stor skillnad jämfört med 

recensionerna av Hamlet och i ännu högre grad Gustav III. Trots att antalet kritiker som 

nämner fenomenet är liknande saknas det för Macbeths del en ingående diskussion kring 

orsakerna till varför produktionen har valt att ha en kvinna i en mansroll. Att fenomenet inte 

väcker lika mycket uppmärksamhet år 2008 som år 1982 kan bero på flera olika saker, som en 

förändring i värderingar gällande vem som får spela vilken roll på scen eller kanske 

förändringar inom teaterkonsten och hurdan teater som görs år 2008 till skillnad från 1982. 

Teaterfältet blev mera experimentellt från 80-talet framåt och det sattes mycket fokus på 

individuella berättelser och på att försöka bryta ner bilden av att det finns en sanning och 

enhetlighet, något som var mer vanligt inom teatern fram till 1970-talet.  Att 2008 se en 63

kvinna på scen i en mansroll var kanske inte det mest radikala och annorlunda som setts av 

kritikerna, vilket kan vara en delorsak till varför kritikerna inte diskuterar fenomenet lika 

mycket som de gjorde i recensioner år 1982.  

  

  

Kuten Klemolan Hamlet on Knihtilän Macbethkin androgyyninen. Knihtilän 

ilmaisuvoimaisesti tulkitsema Macbeth on ennen kaikkea ihminen, ei nainen tai 

mies.   64

62 Wilmer&Koski 2007 s.150  
63 Paavolainen 2005, s.172.  
64 Eeva Kemppi ”Q-teatterin Macbeth on ennen kaikkea ihminen” Turun Sanomat 26.10.2008 
 Översättning: Som Klemolas Hamlet är Knihtiläs Macbeth androgyn. Knihtiläs uttrycksfulla tolkning av 
Macbeth är att han framförallt är en människa, inte en kvinna eller en man.  
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 Men trots att fenomenet nämns i mindre grad än gällande de andra pjäserna 

som analyserats, finns det likheter i hur kritikerna diskuterar fenomenet när de väl gör det. Ett 

ämne som också upprepas i recensioner för Hamlet och Gustav III är androgynitet eller 

allmänmänsklighet. I analysdelen för Hamlet, kapitel 4.2, fördes en diskussion kring varför 

kvinnan som spelar en man beskrivs som androgyn. Enligt Sildes undersökning kan det bero 

på flera orsaker, där androgynitet kopplas till det manliga och trots att kvinnor som spelar en 

man beskrivs som allmänmänskliga kopplas rollen fortfarande till det manliga könet.  Det 65

finns också en annan förklaring, att kritikerna kanske inte vet hur de skall beskriva kvinnan i 

mansrollen och då använder ordet androgyn. Som citatet ovan visar beskrivs Macbeth som 

framförallt människa, inte en kvinna eller en man. Knihtilä som Macbeth beskrivs som något 

utöver könen,något som går utanför vår indelning av människor i män och kvinnor och som 

blir en människa. Om vi då följer Sildes undersökning borde en beskrivning av en människa 

som står utanför de två könen, alltid kopplas till det manliga könet på grund av att 

allmänmänsklighet är starkt kopplat till det manliga könet. Men då skulle Knihtilä 

underförstått beskrivas som en man, vilket inte riktigt verkar stämma. Knihtilä beskrivs som 

androgyn för att hon inte representerar något kön, det sägs rakt ut av kritikern. Det är kanske 

fråga om bekvämlighet hos kritikern, att inte vilja kategorisera Knihtilä som någotdera könet. 

Det kan bero på att kritikern försöker beskriva att Knihtiläs biologiska kön på scen inte 

representerar den kropp som förväntas stå på scen och spela Macbeth. Vilket gör att 

androgyniteten i Knihtiläs Macbeth har mer att göra med att kritikerna inte vill stämpla henne 

som en man eller en kvinna, och för att slippa göra det används ordet androgyn. 

  

Blondattuine Hiuksineen, vaaleine pukuineen ja maihinnousukenkineen Knihtilän 

Macbeth on paitsi samalla tavalla androgyyni myös näyttää hyvin yhdenkaltaiselta 

Klemolan Hamletin kanssa.   66

65 Silde 1998 
66 Suna Vuori ”Macbethille mikään ei riitä” 23.10.2008 Helsingin Sanomat 
 Översättning: Med blonda håret, ljusa kostymen och armékängorna är Knihtiläs Macbeth inte bara på samma 
sätt androgyn, hon ser liknande ut som Klemolas Hamlet. 
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 Det är inte bara androgyniteten som är gemensamt i källmaterialet för alla tre pjäser, 

utan Knihtilä jämförs med Klemolas Hamlet från år 1995. I citatet ovan beskrivs både 

Klemola och Knihtilä som androgyna men de jämförs också utseendemässigt med varandra. 

Jämförelsen mellan Knihtilä och Klemola beror säkert på att pjäserna spelades på samma 

teater och att bägge pjäserna är skrivna av Shakespeare.  Suna Vuori, som också recenserade 

Klemolas Hamlet, jämför flera gånger Macbeth och Hamlet i sin recension. Troligen skrev 

Vuori en mer jämförande recension på grund av att hon hade sett bägge pjäserna, och 

recenserat bägge vilket ingen annan kritiker har gjort. Vuori skriver rakt ut i kritiken att 

Macbeth påminner henne om Hamlet och Klemola, även utseendemässigt. Knihtiläs hårfärg är 

den samma och klädseln är liknande, men också androgyniteten i rollen. Hon påpekar också 

att de tre häxorna spelas av två kvinnor och en man. Vuori avslutar sin kritik med att 

konstatera att inget mervärde tillkommer i Q-teatteris Macbeth genom att ha en kvinna som 

spelar den manliga huvudrollen. Det är intressant hur Vuori efterfrågar ett mervärde i att ha en 

kvinna i en mansroll, en orsak eller något större syfte. Vuori verkar ha en förväntan om att det 

skall finnas en orsak till att välja en kvinna till att spela en man. Kanske ett politiskt 

ställningstagande eller någon form av narrativt verktyg som förklädnader har använts till i 

andra pjäser. Frågan är varför det måste finnas en orsak till att ha Knihtilä i rollen som 

Macbeth? Varför kan hon inte bara spela en kung? Är det avvikelsen mellan det fysiska som 

ses, kroppen och det biologiska könet som representerar ett annat kön än det som rollen är, 

som kräver en förklaring eller en orsak? Har det att göra med att den kvinnliga kroppen 

avviker från normen för en människokropp som anses vara en manlig kropp och att en 

kvinnlig kropp i nästan alla sammanhang blir politisk på grund av den manliga kroppens 

ställning som normen.  Det som avviker måste förklaras. Det som inte möter förväntningarna 

måste ha en orsak för att bättre förstås och accepteras. Däremot efterfrågade inte Vuori i sin 

kritik av Hamlet en större orsak till Klemolas val, vilket gör det spännande att hon gör det för 

Macbeth. Vuori verkar i sin kritik generellt missnöjd och icke imponerad av hela pjäsen, och 

det kanske är på grund av att hon är missnöjd med hela pjäsen som hon också är frustrerad 

över valet av en kvinna i rollen som en man, vilket hon inte var i lika hög grad gällande 

Klemolas Hamlet. 
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Varför titelrollen görs av en kvinnlig skådespelare förstår jag egentligen inte men 

Elina Knihtilä gör den så bra, utan alla fasoner. Tvärtom, med sin lite satta, 

axelbreda gestalt framstår hon som befriande vanlig.  67

  

I Gösta Kjellins kritik frågar han sig i förundran över orsaken bakom valet av Knihtilä 

som Macbeth. Det förefaller vara en genuin fråga, Kjellin efterfrågar en förklaring, en orsak 

eller ett syfte precis som Vuori gjorde i sin recension. Men till skillnad från Vuori verkar 

Kjellins förundran inte uppstå ur en allmän frustration över hela produktionen, utan snarare ur 

personlig förvirring. Är efterfrågan av en förklaring eller orsak något nytt för recensionerna 

av Macbeth till skillnad från recensionerna av Gustav III och Hamlet? Det finns ingen kritiker 

som gällande de tidigare pjäserna skrivit ut en direkt önskan om en större orsak som Vuori, 

eller ens en genuin förvirring som Kjellin. Däremot finns det recensioner som ger ett intryck 

av förundran. Kanske har Vuoris önskan om en större orsak också att göra med en förändring 

inom teaterfältet? Kanske en mer experimentell teater har lett till att det ställs mer krav på 

större orsaker och samband i teaterföreställningar.  

Kjellin beskriver också Knihtiläs kropp, väldigt diffust som en axelbred gestalt. 

Kjellins recension är en av de få som beskriver Knihtiläs fysiska kropp. Vad Kjellin menar 

med att Knihtilä framstår som befriande vanlig öppnas inte upp i kritiken mer än det gör i 

citatet ovan. Han kan ha avsett att Macbeth som roll brukar vara på något sätt ovanlig, något 

som inte går att relatera till, en roll som ligger långt från publikens verklighet. Eller så kan 

han ha menat att Knihtilä som kvinna i rollen skulle göra Macbeth ovanlig, men att hon 

tvärtom är vanlig. Det går inte att förstå vad Kjellin egentligen vill säga med kommentaren. 

Men det finns en förundran över att Knihtilä spelar Macbeth, och enda orsaken till denna 

förundran är att hon är en kvinna, det handlar inte om att Knihtilä skulle ifrågasättas som 

skådespelare, förundran gäller enbart hennes kön och att det skiljer sig från rollens kön.  

  

67 Gösta Kjellin ”Så skönt att se Macbeth gråta” HBL 26.10.2008  
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Elina Knihtilä on varmaotteinen ja taitava näyttelijätär, mutta olisi talosta löytynyt 

myös päteviä miehiä.   68

  

Martti Mäkeläs recension för nättidningen Skenet är generellt positiv och Mäkelä 

tycker att Knihtilä har gjort ett bra jobb som Macbeth. Men trots en generellt positiv kritik 

finns här också den mening som citeras ovan, om att det nog hade funnits kunniga män för 

rollen. Det finns ingenting direkt negativt skrivet i citatet, men då det enda som skiljer 

Knihtilä från de kunniga män som Mäkelä syftar på är det biologiska könet, blir citatet 

negativt gällande Knihtilä. Det biologiska könet är inte ett val utan något som vi föds till och 

blir kategoriserade som utan vår fria vilja och att utesluta Knihtilä bara på grund av hennes 

biologiska kön är en negativ handling. Även användningen av det könskodade ordet 

”näyttelijätär”, det vill säga ”skådespelerska”, är att betona Knihtiläs kön, vilket görs i 

samband med påpekandet om att alternativet funnits att låta en man spela rollen. Mäkeläs 

recension liknar flera recensioner av Gustav III där valet av Forssell diskuterades av 

kritikerna. Men till skillnad från Forssell, hävdar ingen av kritikerna att Knihtilä skulle ha 

blivit vald på grund av att hon känner regissören eller andra liknande orsaker. Däremot 

kritiseras valet av Knihtilä av Mäkelä i sammanhanget att det fanns alternativ i form av 

manliga skådespelare som kunde ha passat bättre i rollen som Macbeth, enbart på grund av 

deras biologiska kön. Det kroppsliga, det biologiska knyts samman med karaktären, rollen och 

det sociala könet som spelas på scen. En man i rollen som Macbeth skulle enligt Mäkelä ha 

mött förväntningar som rollen ger upphov till bättre än Knihtilä, vars biologiska kön inte 

bemöter förväntningarna på samma sätt. 

Om vi diskuterar skillnader mellan recensionerna av Macbeth, Hamlet och Gustav III 

finns det ett tema som knappt nämns i recensionerna av Macbeth men som ofta tas upp i 

samband med Gustav III och Hamlet.  Det är nämligen ingen kritiker som skriver att Knihtilä 

som Macbeth är någon form av publicitetstrick. I Gustav III kallades produktionen för en 

gimmick bara på grund av Forssell spelade rollen som Gustav III, vilket är en stor skillnad 

från Knihtilä som Macbeth. Det finns endast en kritiker som frågar sig om Knihtilä som 

68 Martti Mäkelä ”Macbeth” Skenet 30.10.2008  
Översättning: Elina Knihtilä är en säker och kunnig skådespelerska, men det skulle ha också funnits kunniga 
män i huset. 
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Macbeth handlar om ”feministihenkseleiden paukuttelua”, det vill säga att göra ljud och skapa 

uppmärksamhet som feminist genom att låta en kvinna spela en man. Anklagelsen här är 

också att teatern vill uppmärksammas som feministisk, och trots att det inte sägs i ett positivt 

sammanhang är det långt från att påstå att teatern försöker dra till sig uppmärksamhet genom 

att ha kvinnor i huvudroller som män. Avsaknaden av anklagelser om publicitetricks kan bero 

på den redan nämnda utvecklingen inom teaterkonsten och att en kvinna i en mansroll inte 

längre var det mest radikala som setts på scen. Det är en positiv utveckling, för kritiken om att 

kvinnor spelade mansroller bara för uppmärksamhetens skull fanns redan på 1800-talet. Om 

den kritiken börjar dö ut är det en sak som tas bort bland fördomarna mot att ha en kvinna i en 

huvudroll som en man. 

Det är också intressant hur ordet naturligt eller naturlighet saknas i recensioner av 

både Hamlet och Macbeth. Gällande Gustav III diskuterades ofta hur naturligt Forssell kunde 

spela Gustav III i och med att Gustav III var en kvinnlig kung. Naturlighet saknas heltsom 

tema i kritiken av Macbeth och Hamlet, vilket har att göra med hurdana karaktärer Macbeth 

och Hamlet är. Det finns ingenting kvinnligt i prinsen eller kungen. Hamlet är mer pojkaktig, 

vilket var ett argument varför kvinnor spelade Hamlet på 1800-talet. Men att kalla en kvinnlig 

Hamlet mer naturlig, finns inte som argument hos kritikerna. Macbeth däremot är en 

blodtörstig kung, fast han inte vill det, och är en mer manlig karaktär. Macbeths manlighet 

beskrivs i recensioner som att han är en härförare och därmed maskulin. Att välja Knihtilä att 

spela en maskulin kung kan inte beskrivas som ett ”naturligt” val på ett liknande sätt om i en 

diskussion om Forssell som Gustav III. Det är en intressant diskussion, naturlighet och hur 

vissa drag beskrivs som naturliga för vilket kön. Att naturliga drag inte tas upp i 

recensionerna av Hamlet eller Macbeth betyder inte att dessa tankar inte finns, bara att de inte 

passar in i diskussionen om karaktärerna Hamlet och Macbeth. 

Gällande Gustav III och Hamlet var de mest kritiska recensionerna skrivna av 

kvinnliga kritiker. Det samma gäller för källmaterialet för Macbeth, det är nämligen Vuori 

som skriver den hårdaste kritiken. Men en stor skillnad i Vuoris recension är att hon inte 

kritiserar Knihtiläs skådespelarförmåga på det sätt som Eklund och Naski gör i sin respektive 

kritik av Gustav III och Hamlet. Varför det saknas en hård kritik mot Knihtiläs 

skådespelarförmåga kan bero på flera olika saker. En enkel förklaring är att Knihtiläs tolkning 
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inte gav Vuori orsak till kritik, eller inte gjorde något större intryck på henne. En annan 

förklaring kan vara att teaterfältet har förändrats så att fler kvinnor gör mer komplicerade 

roller och spelar mer komplexa karaktärer. Kanske har representationen på scen blivit mer 

varierande sedan 1980- och 90-talet. Representation handlar om att upprepa normer och 

förväntningar i samhället. Om en norm bryts genom representation handlar det också om att 

upprepa normbrottet för att skapa nya förväntningar och förutsättningar. När kritikerna inte 

fokuserar på Knihtilä i rollen som Macbeth eller diskuterar fenomenet i lika hög grad som i 

kritiken av Gustav III och Hamlet, kan det handla om att representationen av vad en kvinna 

spelar på scen har förändrats och därmed även kritikernas förväntningar. Trots att materialet 

visar på att en reaktion fortfarande uppstår när förväntningarna på vem som ska spela vad inte 

infrias, är reaktionen mycket mindre gällande Macbeth jämfört med Gustav III och Hamlet. 

Något har förändrats, kritikerna har haft andra förväntningar och förutsättningar då de skrivit 

recensionerna, annars skulle det inte finnas en förändring i reaktionerna på fenomenet. 

  

  

Knihtilä näyttää, mitä se draaman kaari oikein tarkoittaa. Hänen lisäyksensä 

Macbeth-traditioon on hienovireinen sisäinen elämä.  69

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

69 Matti Linnavuori  ”Ole mies Macbeth” Satakunnan kansa 25.10.2008, 
 Översättning: Knihtilä visar vad klassiska dramats faser egentligen betyder. Hennes tillägg till 
Macbeth-traditionen är ett finkänsligt, inre liv. 
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5. Resultat 

  

Syftet med avhandlingen var att undersöka teaterrecensioner av tre pjäser från åren 

1982–1983, 1995 och 2008 där en kvinnlig skådespelare spelat huvudrollen som är skriven 

för en man. De tre pjäserna Gustav III, Hamlet och Macbeth spelades alla i Helsingfors. 

Kyllikki Forssell spelade huvudrollen som Gustav III på Svenska Teatern åren 1982 och 

1983. Hamlet spelades av Leea Klemola år 1995 och Elina Knihtilä var Macbeth år 2008 på 

Q-teatteri. 

Resultatet för min undersökning bygger på en kvalitativ tolkningsmetod där det som 

kritikerna skrivit har varit viktigt. Hur kritikerna har uttryckt sig om kvinnor som spelat män 

och vad som har skrivits har varit nyckeln till i att försöka tolka hur reaktionen har varit och 

om det skett en förändring av reaktionen på de kvinnliga huvudrollsinnehavarna.  

 Analysen av pjäserna visar på att kritikerna åren 1982–1983 gällande Gustav III 

reagerade i hög grad på fenomenet att en kvinna spelade huvudrollen som en man. 

Reaktionerna var generellt positiva till att ha Forssell, som var en känd skådespelare, i rollen 

som Gustav III. Fast flera recensioner utgick från en skeptisk inställning till att en kvinna 

spelade Gustav III, var det flera som blev övertygade av pjäsen. I källmaterialet för Gustav III 

behandlar kritikerna frågan om Forssells kön genom att diskutera hur allmänmänsklig hennes 

rollprestation blir, hur naturligt det är att en kvinna spelar en kvinnlig man och hur Forssell 

som en skicklig skådespelare kan spela rollen. Flera kritiker lyfter fram Forssell som individ 

och hennes skådespelartalanger. 

Men det fanns också kritiker som tyckte att Forssell som Gustav III inte alls fungerar 

på grund av att hon är en kvinna. De fick en känsla av att hon var i förklädnad, vilket var inte 

syftet med hennes roll som skall vara en man. När det gäller diskussionen om det naturliga 

med en kvinna i rollen som en kvinnlig man, visar det på att kritikerna som diskuterar frågan 

har en tydligt uppdelad syn på kön och det kvinnliga och manliga. Sättet kritikerna beskriver 

en kvinnlig kung och Forssell som Gustav III är väldigt svartvitt. 
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 Gällande Hamlet var det flera kritiker som påpekade Hamlets androgynitet och att det 

handlar om en människa, inte om en man eller en kvinna. Klemolas Hamlet är inte könlös 

trots att många beskriver henne som androgyn. Klemolas kropp beskrivs av vissa kritiker; 

hennes hår är rufsigt och att hennes armar lena. Den kroppsliga beskrivningen är aldrig 

opassande men man får fråga sig varför kritikerna tycker att det är nödvändigt att beskriva 

Klemolas kropp överhuvudtaget. När det gäller den fysiska kroppen och Klemolas biologiska 

kön är det Klemolas röst som diskuteras mest i recensionerna. Vissa kritiker tyckte i sina 

recensioner att Klemola hade försökt sänka rösten för att låta mer manlig. En kritiker tyckte 

att det är konstigt att sänka rösten och frågade sig om Klemola inte litar på att publiken 

accepterar henne som Hamlet. Det är intressant att kritikerna fick intrycket att hennes röst var 

tillgjort och oäkta. Det kan ha att göra med att Klemolas biologiska kön inte förväntas ha en 

mörk röst och när hon försöker anamma ett ”manligt” attribut som en mörk röst, går det inte 

ihop hos kritikerna.  När hon gör en ansträngning för att försöka imitera det kön som hennes 

rollfigur har, fungerar det enligt kritikerna inte utan upplevs av publiken som oäkta. Hennes 

biologiska kön och det kroppsliga är det som publiken ser som hennes äkta kön, att försöka 

imitera något annat blir i deras ögon fel.  

 Vad flera av recensionerna av Gustav III och Hamlet tar upp huruvida man har en 

kvinna i en mansroll enbart för uppmärksamhets skull. Ingen går till personlig attack mot 

skådespelarna men ifråga om Gustav III sägs Svenska teatern ha försökt få uppmärksamhet 

och locka en bredare publik genom valet av Forssell i rollen som Gustav III. Liknande 

anklagelser framfördes redan på 1800-talet och i början av 1900-talet när kvinnor spelade 

byxroller och spelade män på scen. Till skillnad från recensionerna av Gustav III och Hamlet 

blev inte Macbeth alls beskriven som ett försök att skapa uppmärksamhet. Kanske beror detta 

på att teaterfältet hade sett många olika produktioner och en större variation i representation 

av olika människor på scen från 90-talet framåt, så att en kvinna i rollen som en man inte 

längre väckte mycket diskussion.  Kvinnor hade fått spela mer varierande roller och töjt på 

normerna för och förväntningarna på vem som får spela vad på scen, och därför väckte det 

inte så mycket uppmärksamhet att Knihtilä spelade en skotsk kung från 1600-talet. Förstås är 

källmaterialet litet, men undersökningen visar på en förändring som har skett gällande 

innehållet i recensionerna, en möjlig tolkning av förändringen är att attityderna har förändrats 
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på grund av en bredare representation av personer som får stå på scen och spela mer 

varierande roller.  

  

Ett annat resultat som kan ses i undersökningen är att kritikerna blev påverkade av en kvinna 

som spelar en man. Fenomenet påverkade recensionerna som de skrev. Väldigt få skrev inte 

alls om saken, i de 44 recensioner som analyserades, det totala antalet för alla tre pjäser, 

nämndes i 34 att en kvinna spelade huvudrollen som en man. Det är 71 procent av 

recensionerna som nämner att en kvinna spelar en mans roll. Det är tydligt att det är något 

som avviker, eller något som recensionerna ansåg viktigt att nämna och i vissa fall diskutera 

mer ingående. Kritikernas recensioner påverkades av att kvinnor spelade huvudroller som 

män. 

 De 44 recensionerna skrevs av 43 olika kritiker, en kritiker recenserade både Hamlet 

och Macbeth. Av de 43 kritikerna var 20 kvinnor. Här finns en stor skillnad mellan kritikerna 

för Gustav III och de andra pjäserna. Av de 23 recensionerna av Gustav III var 15 skrivna av 

män, medan majoriteten av recensionerna av Hamlet och Macbeth var skriven av kvinnor. 

Undersökningen och materialet visar på en tydlig förändring, en möjlig tolkning är att den 

beror på en förändring i attityderna gällande vem som får recensera. Som tidigare nämndes 

sågs teater och opera som kvinnliga hobbyn redan under Gustav III tid , men att det oftast var 

män som skrev recensioner visar på att det var en manlig domän att bedöma om något är bra 

eller dålig teater. Men gällande Hamlet och Macbeth verkar det som om kvinnorna också fått 

ta rollen att kritisera teaterkonst, som trots allt kvinnor konsumerar i en mycket större 

utsträckning än män. 

 Den hårdaste kritiken mot att en kvinna spelar en man har gällande alla tre pjäser 

kommit från kvinnliga kritiker. Materialet i undersökningen är för litet för att dra några 

slutsatser, men det är värt att lägga märke till. Tonen i de mest kritiska recensionerna, skrivna 

av kvinnliga recensenter, var annorlunda än det manliga kritiker som också var kritiska. 

Manliga kritiker ställde frågor, undrade eller konstaterade att det också funnits bra manliga 

skådespelare för rollen. Kvinnliga kritiker gick mer till attack mot skådespelarens talanger 

(Forssell), skådespelarens kön (Klemola) och varför en kvinna skulle spela en man när det 

inte tillförde pjäsen något nytt (Knihtilä). Trots att det handlar om ett för litet material för att 

 
 

48 



dra några större och mer definitiva slutsatser och tolkningar, är det intressant att lägga märke 

till att gällande materialet i den här undersökningen var det kvinnorna som skrev den hårdaste 

kritiken.  

Förändringen som verkar ha skett jämfört med år 1982 är att det inte i lika stor grad 

var överraskande för kritikerna att en kvinna spelade en man år 2008. Att Macbeth inte kallas 

för en gimmick är en stor förändring jämfört med Gustav III och Hamlet, som kan bero på en 

bredare representation på scen och en variation i hurdana roller kvinnor spelar. Men 

förändringen kan också bero på att teaterfältet har blivit mer experimentellt från 1982 framåt, 

och att göra en gimmick kräver något mer radikalt än att ha en kvinna i rollen som en man. 

Något som tidigare kunde ses som radikalt och som ett normbrott är inte lika radikalt år 2008, 

och väcker inte lika mycket förundran.  

  Men trots att en kvinna som en kung på scen inte väckte lika stor uppmärksamhet år 

2008 som det gjorde år 1982, har kritiker trots det ställt samma fråga år 1982, 1995 och 2008: 

Varför ha en kvinna i en mansroll när det finns män? Det går inte att svara på den frågan utan 

att ha varit inblandad i själva produktionsprocessen men man kan ju ställa mot frågan: Varför 

en man i en mansroll när det finns kvinnor? 
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Webb: 

  

Uusi Suomi / Maria Säkö 

https://www.uusisuomi.fi/kulttuuri/39371-arvio-yksilosuoritusten-macbeth 

  

Kaleva.fi 

http://www.kaleva.fi/uutiset/kulttuuri/elina-knihtila-on-q-teatterin-macbeth/323147/ 

  

Yle.fi 

https://yle.fi/uutiset/3-10107376 ) 

  

Video 

Teatermuseets arkiv, Helsingfors 

Inspelning Macbeth  

 

Inspelning Hamlet  
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