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Abstrakt 

 

Syftet med arbetet var att undersöka hur jag, genom byxrollen, kan gestalta en pojke/man på 

scen med särskild tonvikt på trovärdighet. Frågeställningar jag utgick ifrån var: ”Hur kan jag 

använda kroppsspråk och gestik för att gestalta en pojke/man?”, ”Med vilka medel kan jag 

gestalta en pojke/man i relation till en annan kvinna?” samt ”Hur kan jag använda rösten för 

att gestalta en pojke/man?”. 

 

Som konstnärlig del valde jag att göra en föreställning om olika typer av män och kvinnor, 

tillsammans med en av mina kvinnliga sångkollegor vid Musikhögskolan i Piteå. I 

föreställningen spelade jag rollen som Man och hon rollen som Kvinna. Inför föreställningen 

arbetade vi med min konstnärliga handledare med olika typer av improvisationsövningar samt 

iakttagande och härmande av män respektive kvinnor. Jag valde att arbeta utifrån en 

etnografisk metod som kallas deltagande observation. 

 

I resultatredovisningen har jag beskrivit förberedelserna inför föreställningen och därefter 

analyserat och diskuterat det slutgiltiga resultatet utifrån teoretiska utgångspunkter och 

tidigare forskning. 

 

Slutreflektionen av mitt arbete är att jag som kvinna kan göra fler saker på scen i 

gestaltningen av en man, eftersom jag anser att beteenderepertoaren är större för en man på 

scen, än vad den är för kvinnor. Det som däremot är viktigast på scen är det man vill berätta – 

inte vilket kön man är, eftersom jag anser att kön eller genus är en social konstruktion. 
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Jag vill rikta ett stort tack till min sångkollega Ylva Gruen, som ställde upp på att spela 

Kvinnan i föreställningen ’Man, kvinna, människa’, min konstnärliga handledare Johanna 

Edlund som gav mig massor av inspiration, energi, uppmuntran samt underbara och galna 

idéer till ’Man, kvinna, människa’-föreställningen.  

 

Jag vill också tacka min skriftliga handledare Christina Ekström som har varit trogen sin 

uppgift och ständigt gett mig konstruktiv och uppmuntrande feedback under arbetets gång, 

pianisten Britt Wennberg som alltid ställer upp oavsett hur, när eller till vad man behöver 

henne samt min sångpedagog Synnöve Dellqvist som har bidragit med sångteknisk kunskap i 

ariorna och duetterna.  

 

Tack även till Amanda Jenderbäck för fin affisch till ’Man, kvinna, människa’-

föreställningen, Hannah Skoog och Dawan Delshad för filmande och redigerande av 

föreställningen. 

 

Och sist men inte minst; ett enormt tack till mina föräldrar Eivor Eklund-Back och Roland 

Back samt min pojkvän Mikael Dahlqvist som har stöttat mig i mitt arbete och som ständigt 

sitter i publiken när jag står på scenen.   



4 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1 INLEDNING 5 

1.1 Bakgrund 5 

1.2 Syfte och frågeställningar 6 

1.3 Litteraturgenomgång 6 
1.3.1 Definition av begreppet byxroll 6 
1.3.2 Byxrollen genom teater- och operahistorien 7 
1.3.3 En historisk exposé över definitioner av manligt och kvinnligt 8 
1.3.4 Om att vara äkta och trovärdig på scen 10 

1.4 Metod och material 12 

2 RESULTATREDOVISNING 14 

2.1 Förberedelse av föreställning 14 
2.1.1 Reflektion över uppgiften ’Iakttagande och härmande av män’ 15 
2.1.2 Beskrivning av improvisationsövningar 16 

2.2 Föreställningen 17 
2.2.1 Scenernas fyra olika stereotyper 17 

2.2.1.1 18-åringen som ”player” och armérekryt 17 
2.2.1.2 Medelåldersmannen som kvinnomisshandlare och speed-datingkonsument 19 
2.2.1.3 Unga tonårskillen 20 
2.2.1.4 Den ”könlöse” mannen 21 

3 DISKUSSION 22 

3.1 Resultatdiskussion 22 
3.1.1 18-åringen som ”player” 22 
3.1.2 Armérekryt versus överste – kvinnan blir en man 22 
3.1.3 Medelåldersmannen som kvinnomisshandlare 23 
3.1.4 Speed-datingkonsumenten 23 
3.1.5 Unga tonårskillen 24 
3.1.6 Den ”könlöse” mannen 24 

3.2 Slutdiskussion 24 
3.2.1 Hur kan jag använda kroppsspråk och gestik för att gestalta en pojke/man? 24 
3.2.2 Med vilka medel kan jag gestalta en pojke/man i relation till en annan kvinna? 25 
3.2.3 Hur kan jag använda rösten för att skapa gestalta en pojke/man? 25 
3.2.4 Trovärdigheten i scenerna 26 
3.2.5 Slutord 27 

REFERENSER 29 

BILAGA 31 

 



5 

 

1 INLEDNING 
 

1.1 Bakgrund 

 

Jag har sjungit i hela mitt liv och velat gå många olika vägar innan jag kom fram till den väg 

jag just nu går. Jag hade drömmar om att bli den nya Celine Dion, Carola eller någon annan 

känd ”popdrottning”. Eller var det kanske jazz- eller musikalartist jag allra helst ville bli? I 

alla fall så ville jag i princip ha något att göra med alla olika typer av genrer på något sätt, 

men en sak som jag väldigt tydligt visste var, att jag aldrig någonsin ville bli operasångerska. 

Det lilla jag hade lyssnat på opera, fram till för ungefär två år sedan, tilltalade mig inte alls 

och när jag på heltid efter gymnasiet började sjunga klassiskt låg min passion inom klassisk 

sång hos romanssången. Att sjunga romanser kan man inte leva på idag, vilket jag i ett ganska 

tidigt skede av mina klassiska sångstudier insåg, men vägen till att börja sjunga opera kändes 

trots det väldigt lång. Min röst är inte så stor och att låta så som jag hade hört på de flesta 

inspelningar ville jag absolut inte, för jag tog ju så klart för givet att det var så jag skulle låta – 

som alla andra – om jag började sjunga opera.  

 

Samtidigt brottades jag med tankarna om att inte få jobba sceniskt, eftersom man vanligtvis 

gör varken romanser eller oratorier sceniskt, och jag har hela tiden vetat att det är på det sättet 

jag vill och bäst kan få fram mina musikaliska intentioner – genom en historia som berättas 

sceniskt där jag är en del av en större helhet och där jag kan använda mina 

skådespelartalanger ännu mera än inom romans- och oratoriesång. Att vara musikalartist till 

yrket hade ända sedan min högstadietid funnits i mitt bakhuvud, men till den världen vågade 

jag aldrig söka mig bland annat på grund av att jag aldrig hade dansat förut, men också för att 

jag fortfarande ville kunna sjunga med min klassiska tonbildning. Så dilemmat om vad jag 

skulle ta mig till med mina sångdrömmar fanns kvar ända tills en klasskamrat tyckte att jag 

skulle söka rollen som Barbarina i Mozarts opera Le nozze di Figaro, som skulle sättas upp i 

januari 2011 på Matteifestivalen i Luleå. Rollen sjungs oftast av sopraner, så när jag själv såg 

utannonseringen av rollen på en anslagstavla på musikhögskolan i Piteå, tänkte jag genast 

”Det där är inget för mig – jag är ju inte sopran utan mezzo.” Men min klasskamrat gav mig 

större tro på mig själv och efter att ha funderat och konsulterat min sånglärare samt tittat på 

Barbarinas noter insåg jag att även jag skulle kunna söka rollen. Om inte annat så bara för att 

öva sig på att göra en provsjungning. Jag sökte alltså rollen – och fick den! Efter den nästintill 

obeskrivliga upplevelsen ville jag inget annat än att bli just en enda sak – operasångerska. 

Operakonsten har därför börjat intressera mig mer och mer och jag tänker mig just nu en 

framtid inom den genren, även om de andra klassiska stilarna som romanser, oratorier och de 

klassiska musikalerna fortfarande ligger mig nog så varmt om hjärtat.  

 

Just nu profilerar jag mig som en lyrisk hög mezzosopran. Jag är möjligtvis på väg högre upp 

mot sopranregistret, men det återstår att se om några år. Därför koncentrerar jag mig för 

tillfället på mezzosopranrepertoar och det trivs jag mycket bra med. I mitt nuvarande röstfack 

är det aktuellt att sjunga roller som är skrivna för en mezzo, men där själva rollkaraktären är 

en man. Detta kallas på operaspråk för en byxroll. Jag blev intresserad av det här ämnet när 

jag för något år sedan började sjunga flera olika byxroller och jag fick då mycket kritik för att 

jag var för kvinnlig i min gestaltning av den ifrågavarande byxrollen. Därför är jag intresserad 

av att sätta mig in i hur det är att vara och gestalta en person av det så kallade motsatta könet.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur jag, som kvinna, genom byxrollen, kan gestalta en 

pojke/man på scen med särskild tonvikt på hur detta kan göras trovärdigt.  

 
Jag har utgått från följande frågeställningar i mitt arbete: 

 

1. Hur kan jag använda kroppsspråk och gestik för att gestalta en pojke/man? 

 

2. Med vilka medel kan jag gestalta en pojke/man i relation till en annan kvinna? 

 

3. Hur kan jag använda rösten för att gestalta en pojke/man? 

 

1.3 Litteraturgenomgång 

 

1.3.1 Definition av begreppet byxroll 

 

I och med att mitt arbetes ursprung finns i byxrollen anser jag det vara viktigt att förtydliga 

och definiera vad som avses med en byxroll. Jag har utgått från teater- och genusvetaren Tiina 

Rosenbergs bok Byxbegär (2000) som definierar begreppet byxroll på ett mångfacetterat och 

analytiskt sätt. Rosenberg behandlar fenomenet kvinnor i manskläder på scenen samt olika 

typer av byxroller inom både opera och teater. En av karaktärerna som hon belyser är pagen 

Cherubin i Mozarts opera Le nozze di Figaro, vars ena aria samt duett jag sjunger i 

föreställningen ’Man, kvinna, människa’, som är den konstnärliga delen i mitt examensarbete. 

 

Rosenberg avser med ordet byxroll en kvinna som klär sig i manskläder på teaterscenen, men 

som rent röstligt låter som en kvinna. Kravet för att en roll ska få kallas byxroll är att en 

kvinna bär manskläder på scenen och antingen stundvis eller under hela föreställningen ska 

föreställa en man.  

 

Italienskans och franskans ord för byxroll är travesti, vilket ursprungligen kommer från 

franskans ord travestir (förklä sig), vilket i sin tur har sitt ursprung i latinets trans ([tvärs] 

över) och vestis (klädsel). Ordet travestera används ursprungligen inom teatern och används i 

betydelsen att maskera sig till annat kön (www.ne.se). Rosenberg lyfter fram att begreppet 

travesti används på tre olika sätt inom teatern och litteraturen: 1. förklädnad, 2. en 

förvrängning/parodi och 3. genusöverskridande förklädnad. 

 

Rosenberg skriver att på teaterscenen finner vi förklädda personer; aktörer som tar på sig en 

annan identitet, en annan person. Ordet person kommer från latinets persona som betyder 

(ansikts)mask/roll/karaktär/person och den ursprungliga betydelsen av ordet är den mask som 

antikens skådespelare bar för att förstärka rollens uttryck (www.ne.se). 

 

Rosenberg påpekar att en kvinna som spelar en byxroll på scenen har travesterat sig till man 

och överskridit genusgränsen. Byxrollen är en förklädnad och den skapar oordning i 

genusdiskursen mellan män och kvinnor. En kvinna klädd i manskläder förkroppsligar och 

överträder genusnormerna – hon skapar genustrubbel, säger könsteoretikern Judith Butler, 

http://www.ne.se/
http://www.ne.se/
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som Rosenberg refererar till. Skådespelerskan träder in i en begärande position, som normalt 

styrs och regleras av den heterosexuella matrisen, gentemot sina kvinnliga motspelare, men 

som här blir en ”vision av mer flexibla genuspositioner” (s.12-13), dvs. den erbjuder något 

annat än vad fallet skulle vara om rollen spelades av en man.  

 

Rosenberg delar upp byxrollerna i två kategorier. Till den första kategorin för hon operaroller 

som ska föreställa kvinnor, men där de tillfälligt klär ut sig till män, exempelvis Leonora i 

Beethovens Fidelio. Den andra kategorin utgör operaroller som genomgående ska föreställa 

män, exempelvis Cherubin (med ett litet undantag när Cherubin vid ett tillfälle ska klä ut sig 

till flicka) i Mozarts Le nozze di Figaro samt Octavian i Strauss Rosenkavaljeren. Rosenberg 

benämner även kvinnor i manskläder i den moderna teaterns värld för byxroller.  

 

Rosenberg dryftar de olikheter som finns dessa två typer av byxroller emellan; den första 

kategorin byxroller använder förklädnaden för att lösa ett problem på mannens revir och på 

mannens villkor, vilket är mycket enklare i skepnaden som man än som kvinna. Förklädnaden 

påvisar det trånga genussystem som historiskt har funnits och som fortfarande finns idag. 

Rosenbergs andra byxrollskategori innefattar ”inte att kvinnan i manskläder imiterar en man, 

utan hon träder in i en maskulin position i förhållande till en annan kvinna” (s.41). Den 

maskulina positionen som byxrollen intar är nödvändig för det heterosexuella begäret, 

eftersom mannen och kvinnan anses vara varandras motsatser. Skillnaden ligger i de två 

begreppen ”presentation” och ”representation” (s.41). Presentation handlar om 

byxrollsinnehavarens biologiska kön och rösten, medan representation handlar om genus och 

rollkaraktärens maskulinitet.  

 

”U are born naked, the rest is drag”, säger dragartisten Ru Paul (citerat efter Edemo & 

Engvoll, 2009). Genus är som en roll som imiteras och dragshowen är en form av 

genusimitation där även byxrollen passar in som fenomen, skriver Rosenberg. Byxrollen 

agerar queert genom att skifta positioner, ”för att förstöra den normativa begärs- och 

genusordningen” (s.20). Ordet queer innebär knäpp eller underlig, men används även i 

betydelsen homosexuell (www.ne.se) och enligt Rosenberg är opera en queer konstform för 

att den inte enbart håller sig till den heterosexuella matrisen och det som anses vara normen.   

 

1.3.2 Byxrollen genom teater- och operahistorien 

 

Adam Wahlberg skriver i sin kandidatuppsats Ett sjungande kroppsspråk (2011) att det i 

Italien under 1500-talet fanns det två former av teater, varav den ena kallades commedia 

dell’arte all’improvisa. Commedia betyder skådespel eller lustspel, dell’arte både ”till yrket” 

och ”till konsten” och improvisera att utföra något utan förberedelser. Detta syftar på den 

teaterform där skådespelarna var professionella, till skillnad från commedia erudita som 

bestod av amatörer som arbetade vid hoven (Ek, www.ne.se), och deras gebit var att 

improvisera fram dialogen – de avskydde allt som hette skriven text. Utmärkande för 

commedia dell’arte var även att de ofta bar mask på scenen och att de gestaltade bestämda 

människotyper. Rosenberg i sin tur lyfter fram att man inom commedia dell’arte-traditionen 

även kunde beskåda kvinnor i manskläder, medan den engelska teatertraditionen höll sig med 

män på scenen fram till ca år 1660. Shakespeare däremot använde sig av flertalet byxroller i 

många av sina största pjäser, exempelvis Köpmannen i Venedig och Trettondagsafton. Julia i 

Romeo och Julia följde å andra sidan normen eftersom rollen egentligen var skriven för en 

pojkskådespelare. Publiken tyckte om att se dessa kvinnor springa runt i manskläder och det 

var så pass fascinerade att man till och med, i enstaka fall, började tillåta kvinnor att spela 

http://www.ne.se/
http://www.ne.se/
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mansroller som egentligen var skrivna för män, särskilt eftersom det fanns mycket färre roller 

skrivna för kvinnor än vad det fanns för män. Fördelarna med att spela en man var många. 

Kvinnan lyckades för en stund inte ses som objekt, utan som subjekt, hävdar Rosenberg. 

Detta symboliserar den frihet och självständighet som normalt inte var förenligt med bärandet 

av kvinnokläder samt allt det som ett kvinnoliv innehöll. 

 

Operakonsten uppkom på 1600-talet och kastratsångaren var den som fick axla de höga 

sångpartierna i operaverken. Kastratsångaren hade varit tvungen att operera bort testiklarna 

innan målbrottet för att behålla sin ljusa gosstämma (www.ne.se). Rosenberg skriver om 

kastratrösten som en blandning mellan en sopran och en tenor – ”kastratröstens särskilda 

kvalitet fanns i kombinationen kvinnoröstens höjd och flexibilitet med mansröstens styrka och 

uthållighet” (s.31). Både kastrat- och byxrollstraditionen innefattar en dissonans mellan det 

biologiska könet och rösten och kroppen, men den skapar en större mångfald för fantasin där 

tolkningarna inbjuder till större frihet för åskådaren. 

 

1.3.3 En historisk exposé över definitioner av manligt och kvinnligt 

För att på ett bättre sätt förstå varför män och kvinnor idag anses vara på ett visst sätt har jag 

valt att redogöra för hur manligt och kvinnligt har definierats i historien genom att fördjupa 

mig i Yvonne Hirdmans bok Genus – om det stabilas föränderliga former (2001). I den 

bygger hon ett så kallat genussystem ur ett historiskt perspektiv, som är både överskådligt och 

tydligt. Jag har valt att lyfta fram de tankar som verkar vara mest betydelsefulla i frågan om 

hur genus har definierats genom tiderna. 

Hirdman delar in de olika synsätt som har funnits om kvinnan och mannen genom historien 

genom att sätta in dem i olika formler. Den första, den så kallade ”grundformeln”, benämner 

hon som ”A – icke-A” (s.27), som härleder till det antika tänkandet om vad som var 

skillnaden mellan det mänskliga och det djuriska samt själens förhållande till kroppen. Icke-

A, kvinnan, betraktades enligt pytagorerna (den filosofiska skolan under 500-talet f.Kr.) vara 

på samma nivå som djuren, dvs. kvinnan ansågs inte alls vara mänsklig eller hon fanns inte 

alls.  

Formel nummer två benämner Hirdman som jämförelseformeln ”A – a, mannen och den lilla 

mannen” (s.28) eller enkönsmodellen, som sexologen och författaren Thomas Laqueur kallar 

det, vars indelning Hirdman också nämner. Hirdman lyfter fram att mannen och kvinnan 

under antiken jämfördes utifrån de fyra elementen jord, luft, eld och vatten – eller torrt, kallt, 

varmt och fuktigt – för att förklara vad våra kroppar är sammansatta av i kombination med 

våra kroppsvätskor, vilket resulterade i att mannen ansågs vara form, hetta och struktur, 

medan kvinnan innebar formlöshet, kyla, fuktighet och icke-struktur. Form förstods 

framförallt som tänkandets fastare struktur, som förstånd/själ i kontrast mot icke-form = 

materia. Kvinnan blev därmed förknippad och lika med kött/kropp. Hon ansågs vara mera 

”köttig” – mer natur, mindre kontrollerad, mer vildsint, mer sexuellt intresserad och ständigt 

otillfredsställd. Hirdman påpekar:  

a är en ofullgången man. a är inte riktigt färdigbakad. a är ett måndagsexemplar. Ett slags 

maskinfel har uppstått. Det fattas något (Hirdman, 2001, s. 29). 

Och vidare skriver Hirdman att mannen måste akta sig för att ”glida ner på den hala skalan 

från A till a” (s.53): 

http://www.ne.se/
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  Rösten och musklerna skulle tränas för att inte förlora i kraft och stämman bli pipig som 

  en kvinnas. Det varnades för lättja, eftersom den fasta kroppen då kunde förkvinnligas 

  till svampaktig mjukhet (Hirdman, 2001, s. 53). 

 

Hirdman fortsätter i kronologisk ordning in på 1800-talet där A – a utvecklas till den 

normativa ”A – B – formeln” (s.35) eller tvåkönsmodellen enligt Laqueur. Formeln bekräftar 

mannen som norm och förtydligar kvinnan och mannen som varandras motsatser. Kvinnan 

blir inte enbart en variation på mannen, utan de två könen blir ”två helt olika arter” (s.36). 

Att jämföra mannen och kvinnan går helt enkelt inte, eftersom kvinnan är ojämförbar med 

mannen då hon har egenskaper som män inte har och inte heller vill ha. I jämförelse med 

antikens föreställningar om hur kvinnan ansågs vara – vildsint och sexuellt utsvulten – så var 

det tidiga 1800-talets kvinna ljuv, god, tyst, blyg, ömsint, religiös, asexuell, pryd och ömtålig 

– med andra ord alltså en helt annan varelse än mannen.  

 

Hirdman lyfter också fram genikulten som odlades under 1800-talet, där manligheten visade 

en otrolig bredd från ”idioten” (s.51) till geniet. I och med Darwins teori om ”survival of the 

fittest” – anpassningsurvalet – skapades ett motiv för våldsutövning, krigföring, dominans och 

maktlängtan. Idioten, som överskred mannens natur (som inte är densamma som kvinnans 

natur), dominerade, söp, våldtog och upptäckte världen.   

 

Om antikens tänkare hävdade att det var ”den vita vätskan” – ”den flytande anden” (s.49) – 

hos mannen som gjorde att kopplingen mellan kroppen och själen gav honom en högre grad 

av mänsklighet så förflyttade psykoanalytikern Sigmund Freud fokus från mannens 

sädesvätska till mannens könsorgan, skriver Hirdman. Freud ansåg att endast de som var 

ägare av detta organ var riktiga människor och att endast de kunde utveckla ett överjag, dvs. 

den delen av personligheten som kontrollerar och censurerar samt förbjuder vissa drifter 

(www.ne.se).  

 

Enligt Hirdman konstrueras stereotypen man alltså, precis som kvinnan, av ”kött”, det vill 

säga av spermier, hjärnceller och testosteron, men skillnaden är att mannens ”kött” blir 

”materialiserad ande” (s.50), som visar på mannens intelligens/förstånd, medan kvinnans 

intelligens/förstånd stannar på den köttsliga nivån – på könsnivån. Problemet för mannen blir, 

hävdar Hirdman, att eftersom även han består av kropp (som ju egentligen står för kvinnlighet 

och därmed svaghet) så måste han hålla sig i skinnet för att inte låta sig styras av den lust och 

de behov som hans kropp frestar honom med. Han måste därför lära sig samt skolas in i att 

hålla sig till den styrka och potens som hans kropp är till för att bära – och inget annat.  

 

Nu lever vi på 2000-talet och Hirdman hävdar, trots de olika tidsperiodernas mansideal, att 

den grundläggande stereotypa mannen är ”att inte vara kvinna, att mäkta, att kunna, att vara 

stark i handling och tanke” (s.51). Hirdman fortsätte med att häva att själva konstruktionen av 

dessa mans- och kvinnoideal uppstår i situationer där A möter A – alltså män möter män, och 

likadant blir det när kvinnor möter kvinnor, eller a/B möter a/B. Genus konstrueras och 

produceras. Det som dock skiljer de båda könen åt är hur de förhåller sig till varandra, det vill 

säga att kvinnan förhåller sig till mannen, medan mannen förhåller sig till mannen och vad 

som är ”den manliga normen”= ʺAʺ (s.58). Kvinnor jämförs alltså inte med andra kvinnor, 

utan med normen, som är mannen, vilket också blir normen för människan. Att vara man är 

att vara bärare av normen.    

 

Hirdman anser att kvinnan kan spela på sitt kön och sin sexualitet för att vinna makt – hennes 

kropp blir ett medel för att uppnå vissa mål, men egentligen förlorar hon i längden på detta så 

http://www.ne.se/


10 

 

kallade maktspel eftersom kvinnorna själva fortsätter att producera genus på detta sätt. 

Variationerna hör även nära samman med klasskillnaderna i vårt samhälle. Hirdman 

benämner den stereotypa karriärkvinnan ”överklass-a”, som är begåvad på många olika sätt 

och förväntas lyckas på alla plan – hon ska ha ett fördelaktigt utseende med en vältränad och 

attraktiv kropp, lyckas i sin karriär, vårda både sin kärleks- och familjerelation och sina 

vänskapsrelationer, samt ta hand om sitt hem. Hon sätts in i en stenhård konkurrens där hon 

delvis förväntas tillföra något alldeles unikt kvinnligt ur kompetens- och resurssynvinkel, 

medan hon delvis också agerar på så kallad minerad mark när hon träder in i mannens värld 

och förväntas då även anpassa sig till honom – hon blir ”en slags man”, en a. Hirdmans 

benämning på underklassens kvinnor blir alltså följaktligen ”underklass-a”, som främst syftar 

på den så kallade sysslolösa eller deltidsarbetande sektorn i samhället, som leder till en 

fortsatt genusstereotypisering, som representeras av de traditionella hemmafrujobben eller 

kvinnojobben.  

 

Även av A finns det många olika variationer, men enligt Hirdman har mannen i vår tid 

biologiserats mycket mera än tidigare. Hans kropp ska vara sprängfylld av testosteron och 

adrenalin och musklerna ska spänna på genom t-shirten – maskuliniteten har nått sin topp. 

Utöver den stereotypiseringen har mannen också blivit nutidens teknologihjälte, där hjärnan 

återigen visar på mannens ”styrka i tanke”, ”hans intelligenspotens”. Hos mannen blir även 

klasskillnaderna något som föder variationerna. ”Underklass-A” (s.189) blir den som står för 

det gamla stereotypa manliga med större betoning på styrka och omhändertagandet av 

kvinnan, medan överklass-A blir tekniknissen som leker mer med könsrollerna; tar ut 

föräldraledigt, lagar mat, städar etc.: ojämlikheten förstärker de gamla stereotyperna och ju 

längre ner i samhällsskiktet vi kommer desto mer yttrar sig dessa manliga stereotyper. 

 

1.3.4 Om att vara äkta och trovärdig på scen 

 

I och med att syftet med mitt arbete är att undersöka hur jag som kvinna kan gestalta en 

pojke/man på scen med särskild tonvikt på trovärdighet, är det oundvikligt att inte komma in 

på området teater och konsten att kunna förmedla sitt budskap på scenen på ett okonstlat och 

äkta sätt. Jag har valt att delvis utgå från Adam Wahlbergs kandidatuppsats Ett sjungande 

kroppsspråk (2011), eftersom han tar upp de klassiska teaterteknikerna (Stanislavskij, Artaud 

och Brecht) på ett överskådligt sätt, men jag har delvis också valt att ta upp teaterlitteratur 

som No acting please (Morris & Hotchkis, 1977), Impro – improvisation och teater 

(Johnstone, 1979) och The Actor and the Target (Donnellan, 2002), eftersom de lyfter fram 

skådespeleri från andra synvinklar än ovannämnda.  

 

Konstantin Stanislavskij 

 

Adam Wahlberg skriver i sin kandidatuppsats Ett sjungande kroppsspråk (2011), att 

skådespelaren och regissören Konstantin Stanislavskij (1863 – 1938) protesterade mot det 

konstlade och teatraliska sätt som han ansåg att skådespelarna agerade på. Stanislavskij 

menade att man måste arbeta otroligt mycket med sitt egna jag för att helt kunna gå in i en roll 

och smälta samman med sin rollkaraktär – att bli ett med sin rollfigur. Han menade att ett 

trovärdigt kroppsspråk föds inifrån. Nackdelen med metoden och den kritik den har fått är att 

för att klara av den så behövs otroligt mycket självträning och lång repetitionstid.  
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Bertolt Brecht 

 

En annan teaterpedagog som Wahlberg refererar till är Bertolt Brecht. Han var motsatsen till 

Stanislavskij; skådespelaren skulle inte gå in i rollen som den spelade utan han/hon skulle 

distansera sig från karaktären och helt vara sig själv. Detta kallar Brecht för Verfremdung. 

Skådespelaren skulle kunna titta på sig själv utifrån, för att kunna kritisera och kommentera 

sin egen karaktär. 

 

Antonin Artaud 

 

Wahlberg fortsätter att referera till Antonin Artauds teateridéer som präglade teatervärlden på 

1960-talet. Hans metod bygger på tanken om att såväl skådespelare som åskådare ska frigöra 

sina omedvetna känslor och drifter. Metoden strävar till att ta bort alla inre spärrar som 

blockerar oss, vilket gör oss fria, men samtidigt skyddslösa eftersom vi tappar alla våra 

försvarsmekanismer. Teatern fungerar som en terapiform. Artaud lade ingen stor vikt vid 

textens innebörd utan det var gestik, mimik, kroppsspråk och dans som gällde. Publiken 

skulle underhållas och beröras. 

 

Eric Morris och Joan Hotchkis 

 

I skådespelarna Eric Morris och Joan Hotchkis bok No acting please (1977) påstår de att 

ingen kan lära någon annan att spela teater om han/hon inte är förankrad med sitt inre. Morris 

och Hotchkis gör skillnad mellan orden ”acting” och ”being” (s.2), det vill säga att spela och 

att vara. De har valt att göra skillnad mellan dessa ord på grund av att de vid ett tillfälle 

arbetade med några skådespelare som försökte uppnå det mest äkta uttrycket, men som totalt 

misslyckades med det för att de försökte och spelade för mycket. Inte förrän skådespelaren 

tillåter sig att enbart vara uppnår han den äkthet och ärlighet som får åskådaren att uppleva 

det unika som just den skådespelaren eller människan har samt att det den gör händer precis 

just nu, det får inte kännas inövat. För att veta hur du ska vara måste du leta rätt på dina 

känslor och låta impulserna inom dig skapa situationen, utan att lägga dig i rent intellektuellt. 

”Do no more or less than you feel”(s.4) eller gör inte mer eller mindre än vad du känner, 

manar Morris och Hotchkis.  

 

Declan Donnellan 

 

Regissören och författaren Declan Donnellans två nyckelord/-uttryck i sin bok The Actor and 

the Target (2002) är ”pay it attention” (s.2) eller ge akt på det, och the Target eller målet 

(s.14). Donnellan har sex teser om the Target/målet: 

 

1. Det finns alltid ett mål (s.17) – skådespelaren måste alltid rikta sina handlingar till 

något, vare sig målet är verkligt, imaginärt, konkret eller abstrakt. 

2. Målet existerar alltid utanför och på ett mätbart avstånd (s.20) – när dina ögon ser 

något reagerar din hjärna på impulser, stimuli och energi som kommer från målet som 

finns utanför dig. 

3. Målet existerar innan du behöver det (s.20) – du ska inte uppfinna målet utan 

upptäcka det. 

4. Målet är alltid specifikt (s.22) – målet är aldrig en generalisering, eftersom vi alla 

tittar på målet med våra respektive ögon, vilket gör målet specifikt. 

5. Målet förändras alltid (s.23) – målet är aldrig likadant, utan rör sig ständigt. 
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6. Målet är alltid aktivt (s.24) – målet gör något hela tiden och det är jag som 

skådespelare som ska förändra det genom att reagera på det. 

 

Praktiskt taget utgår alltså allt en skådespelare känner ur den känsla som the Target ger dig. 

En känsla kan aldrig genereras av sig själv utan kräver en föregående tanke som föds av the 

Target, annars kommer skådespelaren att bli blockerad. En känsla kan inte uttryckas eller 

visas, utan den kommer ur handlingen i sig. Det vi ser genererar en handling som genererar en 

känsla. Att visa, beskriva och illustrera istället för att gestalta inger en känsla av att låtsas, och 

skådespeleri handlar inte om att låtsas. En lögn föds när kontrollen är större än känslan. 

Skådespeleri handlar om vad vi ser och inte hur vi ser det – ”vi är vad vi ser” (s.55), hävdar 

Donnellan. Skådespelaren måste titta på världen genom karaktärens ögon och karaktären 

kommer endast att kännas trovärdig och levande om skådespelaren ser vad som står på spel. 

Donnellan framhäver att genom att observera, ge akt på och varsebli vår omgivning samt 

skaffa oss erfarenhet av världen utvecklar vi vår fantasi. 

 

Keith Johnstone om improvisation och spontanitet 

 

I förordet till den svenska upplagan av Keith Johnstones bok Impro (1985) poängterar 

Suzanne Osten att det som är viktigt i improvisation och teater är att gå på sin egen impuls – 

att göra och säga det som faller en in i stunden. Johnstone skriver att han försökte vara duktig 

i allt han gjorde, att jämt göra ”saker och ting på rätt sätt” (s.27), vilket ledde till att han 

hämmades och att allt han gjorde blev en katastrof. Enligt honom ska man tömma huvudet på 

allt och ”se vad som händer”(s.34) – inte bestämma något i förväg, utan vara spontan och 

acceptera det som först dyker upp i ens huvud. Att sträva efter originalitet är, enligt 

Johnstone, ett bevis på att du försöker vara någon annan, vilket uppfattas som spelat och 

påklistrat. Att handla spontant innebär att man avslöjar sitt riktiga jag, vilket skiljer sig från 

det inövade. Att improvisera mot någon annan innebär ett givande och tagande från båda 

parter, eller att ge sin partner ett ”erbjudande” (s.110) som antingen accepteras eller 

blockeras. Johnstone hävdar att genom att koncentrera hela sitt väsen till en punkt, så utgår 

hela ens aktivitet därifrån och uttrycket blir fritt och trovärdigt. 

 

1.4 Metod och material 

 

I den konstnärliga delen av mitt examensarbete valde jag att, utgående från mina 

frågeställningar, göra en föreställning tillsammans med en av mina sångkollegor vid 

Musikhögskolan i Piteå. I föreställningen valde vi att gestalta olika sidor av en man respektive 

kvinna, där jag spelar rollen som Man och hon rollen som Kvinna. Föreställningen fick 

namnet ’Man, kvinna, människa’.  

 

För att kunna uppfylla mitt syfte med hela undersökningen och för att svara på mina 

frågeställningar valde jag att använda mig av en metod som kallas för deltagande observation 

som är en etnografisk metod som Patrik Aspers lyfter fram i sin bok Etnografiska metoder 

(2007). Metoden går ut på att man som forskare själv deltar aktivt i de aktiviteter som 

observeras för att få en större förståelse för fältets fungerande – forskaren är en integrerad del 

i fältet för att kunna tolka vad som sker där. 

 

För att lättare kunna gestalta en man ville jag använda mig av en kvinnlig motspelare. 

Intentionen var dels att tydligare hitta de kroppsspråkliga skillnaderna män och kvinnor 
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emellan, dels att se hur jag som kvinna förändras när jag ska gestalta en man gentemot en 

kvinnlig motspelare. 

 

Musiken som jag och min sångkollega ville ha med i föreställningen var sju arior/duetter, som 

samtliga är komponerade av Wolfgang Amadeus Mozart. Vi valde ut musiken tillsammans 

för att den skulle passa oss båda. Anledningen till att vi ville sjunga musik enbart av Mozart 

var att hans operamusik passar våra lyriska röster mycket bra samt att vi ville skapa en större 

sammanhängande helhet. Jag ville även ha med några duetter/arior som ursprungligen sjungs 

av en byxroll, för att kunna dra nytta av de gestaltningarna senare under min eventuella 

framtida yrkeskarriär som operasångerska. De arior och duetter som fanns med i 

föreställningen var följande: 

 

 Aprite, presto aprite (duett ur Le nozze di Figaro
1
) 

 In uomini (aria ur Così fan tutte
2
) 

 Smanie implacabili (aria ur Così fan tutte) 

 Prenderò quel brunettino (duett ur Così fan tutte) 

 Non so più (aria ur Le nozze di Figaro) 

 Al desio (aria ur Le nozze di Figaro) 

 Ah perdona al primo affetto (duett ur La clemenza di Tito
3
)  

 

Vi valde även att sjunga dem på deras originalspråk, delvis för enhetlighetens skull och delvis 

på grund av tidsbrist – vi skulle inte ha hunnit skriva om texterna. 

 

Det material som jag har använt mig av för att kunna analysera mitt kroppsspråk under det 

konstnärliga arbetets gång och senare i den skriftliga analysen har utgjorts av filmmaterial 

från sessioner med min konstnärliga handledare, repetitioner med min sångkollega samt själva 

slutfilmen i form av en DVD. Jag har också använt mig av anteckningar och ljudinspelningar 

från samtal som har förts under arbetsprocessens gång. Resonemangen och diskussionerna 

angående den talade dialogen i den konstnärliga delen av arbetet har antingen spelats in på en 

så kallad handy recorder eller skrivits ned. 

 

Som hjälpmedel för observationerna föredrar Aspers (2007) filmkameran. En nackdel med 

filmkamera är, enligt Aspers, att de som observeras inte kan ”agera naturligt” (s.112) framför 

en filmkamera. I mitt fall har det varken varit något problem eller någon nackdel att filma mig 

själv, eftersom jag som sångerska är mycket van vid att stå framför en kamera eller att stå i 

blickfånget på scen. 

 

En fördel med att använda filmkamera är, enligt Aspers, att man som forskare kan återgå till 

materialet hur många gånger som helst och göra nya tolkningar av förfarandena, i jämförelse 

med fältanteckningar eller loggbok. Filmkameran är ett mycket bra hjälpmedel vad gäller 

observerandet av forskningsobjektet. För att kunna förbättra min trovärdighet dels vad gäller 

mitt manliga kroppsspråk och dels vad gäller den sångmässiga biten har jag filmat både 

improvisationsövningssessionerna och repetitionsarbetet av scenerna både med och utan min 

konstnärliga handledare. Detta gjordes för att jag och min sångkollega under processens gång 

skulle kunna återgå till det filmade materialet och jämföra, förbättra samt dra slutsatser och 

bestämma oss för vilka uttryck, vilken koreografi och vilket kroppsspråk vi skulle använda 

                                                 
1
 Svensk översättning: Figaros bröllop 

2
 Svensk översättning: Så gör alla (kvinnor)  

3
 Svensk översättning: Titus 
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oss av, beroende på vad vi ville visa i de olika scenerna. För mig har det varit särskilt viktigt 

att iaktta och observera mitt eget kroppsspråk versus mitt medvetet valda manliga 

kroppsspråk.  

 

En nackdel med metoden är, enligt Aspers, att det är viktigt att inte gå in i 

deltagandeprocessen för mycket, eftersom det i så fall kan vara svårt att förhålla sig kritiskt 

till observationen. I mitt fall har jag helhjärtat gått in i deltagandeprocessen, men eftersom 

min forskning handlar om mig och hur jag ska kunna gestalta en pojke/man på scenen så var 

jag tvungen att gå in i processen till fullo. Min intention har dock varit att förhålla mig så 

kritisk som möjligt till mitt handlande. 

 

2 RESULTATREDOVISNING 
 

I detta kapitel har jag valt att först beskriva arbetsprocessen som föregick föreställningen, det 

vill säga från idé till resultat, och därefter har jag analyserat det slutgiltiga resultatet utifrån 

teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning. 

  

2.1 Förberedelse av föreställning 

 

Hela processen började med att jag och en av mina sångkollegor på musikhögskolan i Piteå, 

redan under våren 2011 bestämde oss för att göra en konsert med musik ur operor av W.A. 

Mozart under kommande läsår. Under höstterminen 2011 kom vi fram till att konserten skulle 

kunna vara en del av mitt examensarbete, eftersom jag hade bestämt mig för att undersöka 

området byxroller samt gestaltningen av en man på scen. Detta resulterade i att vi sammanlagt 

valde ut sju stycken arior/duetter ur tre olika operor. Vidare bestämde vi oss för att inte göra 

de sju olika operascenerna på det traditionella sättet som de brukar framföras på. Vi ville 

nämligen binda ihop sångerna och således få naturliga övergångar dem emellan samt baka in 

en historia som skulle skapa en helhet, men däremot ville vi fortfarande behålla essensen i 

dem. 

 

Efter att ha presenterat detta material för min konstnärliga handledare diskuterade vi det och 

efter olika förslag från både hennes och vår sida kom vi gemensamt fram till formen för 

konserten eller föreställningen – vi skulle bygga olika scener som skildrade olika typer av 

män och olika typer av kvinnor. Dessa scener skulle vi ta fram genom 

improvisationsövningar, för att genom att improvisera kunna hitta saker och ting fysiskt, som 

man ibland letar efter alldeles för stillastående, men som med hjälp av improvisation istället 

kan födas naturligt. Förtroendet och tilliten till sin motspelare förbättras också genom att göra 

olika typer av teaterövningar tillsammans.  

 

Under några sessioner tillsammans med handledaren instruerades vi i 

improvisationsövningarna, för att senare kunna arbeta med dem på egen hand och komma 

fram till vilken av övningarna som skulle passa in i respektive scen eller om vi inte alls ville 

använda oss av dem på något sätt.  

 

Vi fick även i uppgift av min handledare att iaktta och föra loggbok över olika typer av män 

(respektive kvinnor för min sångkollegas del) samt att härma deras kroppsspråk.  
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För att inte enbart framföra sju olika scener som representerar olika typer av män och kvinnor 

ville vi även prata mellan scenerna, vilket resulterade i sex talade dialoger som behandlar 

olika ämnen som tangerar män och kvinnor. 

 

I följande avsnitt beskriver jag dels uppgiften att iaktta och härma män, dels de 

improvisationsövningar som föregick skapandet av föreställningen.  

 

2.1.1 Reflektion över uppgiften ’Iakttagande och härmande av män’ 

 

Min uppgift var att iaktta och härma olika typer av män och föra loggbok över detta. Det här 

resulterade i iakttagelser med varierat resultat eftersom olika typer av män, precis som olika 

typer av kvinnor, har väldigt olika kroppsspråk. Jag skulle främst iaktta vilken kroppsdel män 

leder med, mäns fotnedsättning, höftrörelser samt bröstkorg, men även överhuvudtaget hela 

deras kroppsspråk; hur de rör sig, sitter och beter sig. Uppgiften spände över ungefär två 

månaders tid, för att sedan kulminera i föreställningen. 

 

För att på något sätt hitta skillnaden män och kvinnor emellan, kände jag mig tvungen att hitta 

det stereotypa kroppsspråket som ändå finns hos de flesta män. Att generalisera och överdriva 

var ett led i att komma bort från mitt eget vardagliga kroppsspråk och därför måste skillnaden 

mellan att jag enbart är mig själv eller att jag är ”Erica i rollen som man” vara tydlig. 

 

Från mina iakttagelser kom jag fram till följande generaliserade resultat: 

 

Fotnedsättning: Män är mera tillbakalutade i sin hållning när de går, vilket leder till att 

fötterna hamnar en bit framför kroppen – de går med fötterna först. 

 

Benen: Jämfört med kvinnor är gångstilen hos män mera bredbent, vaggande och 

”uppåtsträvande”, nästan ”på-tå-struttande”. Kvinnor går mera på ett snöre, medan män tar för 

sig mera genom att sära aningen mera på benen. 

 

I sittande ställning tar män också mera plats genom att sära på benen. Detta kan delvis bero på 

könsorganets position, men även lår- och ljumskmuskulaturens storlek. Män sitter sällan med 

korslagda ben, undantaget är när de ”hasar ner” på stolen och sitter med dålig hållning – då 

kan de sitta med korslagda ben. I sittande ställning förflyttas fokus en aning från den ledande 

kroppsdelen bröstkorgen till att könsorganet leder i och med att när män sitter så sitter de 

mera bredbent. 

 

Höftrörelser: Höftrörelserna är mycket stelare och inte lika ”svassande” som hos kvinnor.  

 

Bröstkorgen: Den kroppsdel som män leder med är främst bröstkorgen. Deras pondus ligger i 

den uppresta bröstkorgen som tar för sig och tar plats. Detta inger en större dominans och är 

ett tecken på hög status. 

 

Armar: Armarna hänger inte så tätt in mot kroppen, utan hamnar gärna en bit ut från resten av 

överkroppen, vilket delvis kan bero på armmuskulaturens storlek, men delvis också på 

bröstkorgens position. 
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2.1.2 Beskrivning av improvisationsövningar 

 

Nedan kommer jag att kortfattat beskriva både hur improvisationsövningarna gick till och hur 

vi tillämpade dem i några av scenerna.  

 

Övning 1: Tändstickan 

Den första improvisationsövningen som vi gjorde kallas för ”tändstickan”. Den går ut på att i 

par hålla en tändsticka med varsitt finger och att till olika typer av musik färdas på olika 

nivåer i rummet utan att tappa tändstickan samt utan att kommunicera verbalt med varandra – 

vi måste alltså bejaka impulserna oss emellan och följa varandra, annars tappar vi stickan. Att 

inta scenen med hjälp av rörelserna, som uppstår med hjälp av stickan, bildas det en 

dans/koreografi som föds naturligt. 

 

Vi gjorde övningen två gånger för att se skillnaden på hur olika typer av musik påverkar vårt 

beteende. Den första gången till lugn musik, andra gången till snabbare och mera rytmisk 

musik. 

 

Reflektion: När vi gjorde övningen till lugn musik var vi mycket varsamma och 

koncentrerade, delvis för att det var första gången vi utförde övningen och inte visste exakt 

hur den skulle gå till. Vi rörde oss långsamt och på en liten yta. Det gällde att lita på att den 

andra tog sitt ansvar för att hålla emot stickan, vilket kräver både tillit och samarbete. 

Koreografin blev mycket mjuk, kärleksfull och följsam. 

 

Andra gången blev våra rörelser snabbare samt att vi vågade utmana oss genom att byta 

nivåer oftare. Detta resulterade i att vi tappade tändstickan tre gånger. Vi var mera 

okoncentrerade och fokus hamnade mer på att utmana oss istället för att samarbeta. Vi hade 

båda en större egen vilja än gången innan och således förstod vi inte varandras tankegångar.  

 

Tändsticksövningen kan användas på flera olika sätt; antingen till en vacker och fin 

kärleksscen eller till en scen med kommunikationssvårigheter, som i vårt fall blev grunden till 

den första scenen – ”Aprite, presto aprite”. 

 

Övning 2: Colombiansk hypnos 

Övningen går ut på att den ena personens hand helt och hållet styr den som tittar på handen –

vad personen än gör med handen så måste den andra följa den. Handen hypnotiserar personen 

som tittar på den. Det som är viktigt att komma ihåg är 1. att ta hand om sin partner, 2. att 

utmana sig själv och sin partner och 3. att njuta av att leda. Vi gjorde övningen två gånger – 

först till lugn musik och sedan till snabb, och vi turades om att leda. 

 

Reflektion: Övningen gav oss inget utrymme att tolka och tänka, allt blev spontant och vi gick 

direkt på våra impulser – en reaktion föddes ur en aktion. Min sångkollega började med att 

leda övningen till lugn musik och resultatet blev en silkeslen och lockande koreografi jämfört 

med när jag ledde, då det blev en version med snabba, oberäkneliga vändningar med 

manipulerande kroppsspråk. Den gav direkt associationer till en misshandel, vilket resulterade 

i att den här improövningen användes som underlag för misshandelsscenen Smanie 

implacabili. Den lugna versionen användes i Al desio, där Susanna förför tonårskillen.    
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Övning 3: Spegeln 

Målet med övningen är att vara en spegel för den andra och att inte bestämma i förväg vem 

som styr, utan att båda två ska vänta in och bejaka den andras impulser. Vi gjorde övningen 

fyra gånger totalt och till två olika typer av musik. 

 

Reflektion: Den första gången vi gjorde övningen var det mycket intressant att både känna och 

se hur våra rörelser togs över av varandra och att man inte alltid visste eller kände vem det var 

som ledde rörelsen. Det blev ett givande och tagande mellan parterna, även mitt i en pågående 

rörelse. Närvaron i allt vi gjorde var mycket stark. De svårigheter vi upptäckte med övningen 

var att härma ansiktsuttryck samt att följa den andra när den tog ett högre tempo. 

 

I version två speglade vi varandra till duetten Ah perdona al primo affetto. Det mest märkbara 

i den versionen är hur vi påverkas av musiken eftersom vi visste vad den betyder. Det faktum 

att det var klassisk musik vi speglade varandra till påverkade oss också och resulterade i att vi 

började bete oss på ett stereotypiskt operaestetiskt sätt, där exempelvis rörelser som att sätta 

handen mot hjärtat för att visa kärlek och ömhet syntes tydligt. Den första versionen var 

mycket mera äkta – vi var två människor som speglade varandra, jämfört med den andra som 

istället präglades av operaestetikens oskrivna normer – vi var två klassiska sångerskor som 

speglade varandra. 

 

I version tre upprepar vi version två med skillnaden att den här gången lyckas vi få med 

äktheten.  

 

I version fyra ombads jag att tänka mer på mitt sätt att gå. Jag skulle etablera en mera manlig 

gångstil, vilket gjorde att jag tappade fokus lite grann på själva speglandet eftersom jag också 

skulle tänka på mitt kroppsspråk. 

 

Spegelövningen använde vi i den sista scenen, Ah perdona al primo affetto.  

 

2.2 Föreställningen 

   

Till föreställningen ’Man, kvinna, människa’ valde vi ut sju olika scener ur tre olika operor. I 

de sju olika scenerna gestaltar vi olika stereotypa mans- respektive kvinnokaraktärer, för att 

förtydliga de vedertagna könsroller som finns för män och kvinnor. Alla sju scener har sin 

egen karaktär, med sin egen historia, men flera av scenerna speglar en man under samma 

tidsperiod i livet. Detta har lett till slutledningen att det finns fyra stereotypa karaktärer, som 

jag har valt att analysera och reflektera över. De fyra stereotypa karaktärerna är 18-åringen, 

medelåldersmannen, unga tonårskillen och den ”könlöse” mannen. Under hela föreställningen 

har jag även en tubsocka innanför mina tights, så att jag bättre ska känna hur det är att ha ett 

könsorgan hängande mellan benen för att underlätta den mer bredbenta gångstilen. 

 

2.2.1 Scenernas fyra olika stereotyper 

 

2.2.1.1  18-åringen som ”player” och armérekryt 

 

Bakgrund scen 1: Efter att ha laborerat med improvisationsövningen ”tändstickan” (se ovan) 

fick den första scenen, ”Aprite, presto aprite” handla om kommunikationsproblem, eftersom 
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män och kvinnor lätt kan missförstå varandra i och med att vi ofta upplevs tala ”olika språk”. 

Det som scenen egentligen handlar om är den unga pagepojken Cherubin som ska hoppa ut 

genom fönstret i Susannas (grevinnans tjänarinna) rum för att inte bli upptäckt av greven. 

Cherubin blev dock i vår version äldre än vad han i operan egentligen är, nämligen en 18-årig 

universitetsstuderande, och de givna omständigheterna förändrades till att han är en så kallad 

”player” eller ”kvinnotjusare” som är otrogen mot sin flickvän tillsammans med hennes 

rumskompis. Hans flickvän kommer hem när de ligger sovandes i sängen och de vaknar av att 

hon smäller i dörren. För att inte bli upptäckta försöker Cherubin/playern hoppa ut genom 

fönstret, men blir stoppad av Susanna/sin älskarinna. Scenen är alltså delvis tagen direkt från 

operan, men har modifierats lite grann för att passa in i ”kvinna - man” – konceptet. 

 

Min gestik/kroppsspråk: Mitt kroppsspråk präglas mycket av duettens kvicka och snabba 

karaktär, men jag lyckas ändå behålla benen brett isär och tyngdpunkten låg i mina rörelser 

både när jag sitter, går och hoppar. I och med att jag gestaltar en ”player” och en yngre man 

blir kroppsspråket automatiskt också mera ihopsjunket och ”coolt”, eftersom idealet för 

ungdomar idag inte är den uppresta och stolta hållningen, utan snarare en mera ihopsjunken 

”hip-hop-stil”. 

 

Jag som man i relation till Kvinnan: Eftersom jag är kär i Kvinnan rör jag vid henne varsamt 

ända tills hon försöker hindra mig från att hoppa ut genom fönstret. Då försöker jag slita mig 

loss och viftar med armarna tills jag kramar om henne och kysser henne på kinden. Till sist 

ramlar vi skrattandes ihop till en hög på golvet. 

 

Röstförändringar: Min röst förändras inte alls tycker jag. Min röst klingar mörkare i 

jämförelse med min sångkollegas, vilket egentligen bara är ett faktum, eftersom vi har olika 

klangfärg på våra röster. Duetten är mycket snabb och effektiv vilket betyder att man måste 

ha kroppen med sig men vara otroligt flexibel i stämbanden. Det går inte alls att sjunga den 

här tungt, då ”fastnar” man. 

 

Bakgrund scen 2: Essensen i Despinas aria ”In uomini” från Così fan tutte är att ni (systrarna 

Dorabella och Fiordiligi) ska inte tro att ni kan finna trohet hos soldater – de är ju ändå alla 

likadana! Idén till scen två uppkom efter att jag hittade militära kamouflagebyxor och en 

helikopterdräkt i en kompis garderob när jag letade efter kläder till föreställningen. Det födde 

tanken om en militärscen där de normativa könsrollerna blir omvända – kvinnan som officer 

och mannen som underordnad rekryt. Rekryten är till en början en kaxig pojkspoling som tror 

att han kan behandla en kvinnlig överordnad hur han vill, genom att bland annat slå henne på 

rumpan. Han sätts däremot på plats genom att hon hävdar ”om ni män får bete er hur som 

helst – då borde vi kvinnor också få göra det”. För att förtydliga detta tvingar hon honom 

bland annat att göra armhävningar tills han inte orkar mer. 

 

Min gestik/kroppsspråk: När Kvinnan knuffar ner mig på gradängen just innan arian börjar 

hamnar jag sittandes en kort sekund på ett kvinnligare sätt – ungefär som en sjöjungfru som 

sitter med benen vikta åt ena sidan. Detta rättar jag dock till ganska snabbt genom att sätta 

mig bredbent med böjda ben med armarna hängandes på knäna. Sedan, när Kvinnan 

kommenderar mig att ställa mig i givakt, måste jag stå med benen ihop, armarna tätt in mot 

kroppen och tydligt framhävd bröstkorg. 

  

Jag som man i relation till Kvinnan: Eftersom Kvinnan är överordnad mig tvingas jag lyda 

henne, vilket får mig att respektera henne och jag är till och med lite rädd för henne. 
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Röstförändringar: Eftersom jag inte sjunger här förändras inte min röst. 

 

2.2.1.2  Medelåldersmannen som kvinnomisshandlare och speed-datingkonsument 

 

Bakgrund scen 3: Dorabellas aria ”Smanie implacabili” ur Così fan tutte gav mig i ett tidigt 

skede av processen vibbar av våld och misshandel. Ursprungligen så är Dorabella väldigt arg 

över att hennes och sin syster Fiordiligis fästmän har lämnat dem för att dra ut i krig, vilket i 

själva verket är en lögn från deras sida för att se om deras fästmör är trogna mot dem medan 

de är borta. Arians argsinta karaktär, ”gåpåighet” och oberäkneliga attityd gav mig idén om en 

misshandel och efter att ha gjort improvisationsövningen ”colombiansk hypnos” förstärktes 

idén om att den improövningen skulle kunna användas i den misshandelsscenen. För att få det 

att se trovärdigt ut, utan att skada varandra, fick vi lära oss stage-fighting. Stage-fighting eller 

att slåss på scen innebär att den som utför våldet inte egentligen gör någonting, utan det är 

alltid den som blir slagen som utför rörelsen, eller reagerar på den impuls den andra ger eller 

kort sagt: en aktion leder till en reaktion.   

 

De givna omständigheterna till scen 3 blev att Mannen och hans fru/flickvän nyss har kommit 

hem från en fest, där han tycker att hon har betett sig alldeles för flirtigt mot alla andra män. 

Han är våldsam och oberäknelig, som ofta är de typiska egenskaperna för den här typen av 

man, och han tar därmed till knytnävarna och de förnedrande orden.  

 

Min gestik/kroppsspråk: I det inledande recitativet pendlar jag mellan att lyckas hålla den 

maskulina gångstilen och att inte göra det. Detta kan bero på att jag inte har några särskilda 

byxor på mig, utan endast ett par svarta tights, vilket gör att mina rörelser syns tydligare. Det 

kan också bero på att jag rör mig betydligt långsammare, vilket gör att det blir svårare att inte 

känna sig som ”en smidig katt som rör sig runt sitt byte”, vilket känns mycket mera kvinnligt. 

Det faktum att jag även i vissa positioner står och lutar mig neråt mot Kvinnan, som ligger på 

golvet, får mig att tappa för mycket pondus och dominans. Att jag inte ständigt har båda 

fötterna stadigt förankrade i golvet gör mig svagare. Däremot återfår jag pondusen när jag 

vänder mig från Kvinnan och torkar bort snoret med handen med en yvig gest. När arian 

börjar lyckas jag få tillbaka min pondus, men vissa handrörelser känns för sensuella för att 

komma från en man, exempelvis när jag lockar till mig Kvinnan samt när jag går bakom 

henne när hon sitter på stolen och jag smeker hennes hår för att sedan trycka ner henne mot 

ryggstödet – då lyser mitt eget kroppsspråk igenom. Även vid några tillfällen avslöjar mina 

”svassande” höfter mig, men överlag lyckas jag ändå hålla mig till ett manligare kroppsspråk. 

 

Jag som man i relation till Kvinnan: Jag äger Kvinnan totalt och jag gör precis vad jag vill 

med henne. Jag tafsar, slår, sparkar, kommenderar och smeker henne omvartannat hur som 

helst. Jag visar henne vem det är som bestämmer i vårt hus. 

 

Röstförändringar: Min röst är i den här arian mycket stabil, vilket krävs för den dominanta 

karaktären. Överlag så hjälper tanken att jag är en man att få ner tyndpunkten i min kropp, 

vilket gynnar min sång. 

 

Bakgrund scen 4: Den s.k. speed-datingkonsumenten blev i slutändan också en 

medelåldersman precis som föregående, eftersom det ofta är singlar i den åldern som besöker 

speed-datingtillfällen. Essensen i duetten ”Prenderò” ur Cosí fan tutte är att systrarna 

Dorabella och Fiordiligi har bestämt sig för att träffa de två albanerna som har uppvaktat dem, 

efter att deras fästmän Ferrando och Guglielmo har åkt ut i krig. De står nu och väljer vilken 
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av dem – den brunhårige eller den blonde – de tror att de får det roligare med. Scenen blev 

således ett led i tankarna kring den objektifierande värld vi lever i idag –  det tar sju sekunder 

att skapa sig ett första intryck av en annan människa, vilket ju betyder att de flesta människor 

dömer andra enbart på utseendet. I samtal kring detta kom även leken ’Sex, marry, kill’ (sv. 

Ligga, gifta, döda) på tal, vilket i praktiken är ungefär det som sker på en speed-date – att du 

efter två minuters samtal ska avgöra vad du skulle kunna tänka dig att göra med människan 

som sitter mitt emot dig. Det här ledde till att ”Prenderò” fick handla om detta och att duetten 

delades upp i fyra olika delar där Mannen och Kvinnan i varje del talar med en imaginär 

person i taget. Med hjälp av sitt kroppsspråk skulle de visa om de ville ligga med, gifta sig 

med eller döda (eller med andra ord inte vilja någonting alls med) dessa imaginära personer. 

 

Min gestik/kroppsspråk: Den första imaginära personen jag ”pratar” med är så kallat giftas-

material för mig, vilket speglas i mitt kroppsspråk genom att jag inte är överdrivet flirtig,  

utan har uppriktigt trevligt och roligt tillsammans med personen. Mitt manliga kroppsspråk 

syns på så sätt att jag sitter bredbent, lutar mig en aning framåt och stöder min ena hand på 

mitt ena lår – jag tar för mig och tar plats. 

 

Person nummer två som jag pratar med är jag desto mer flirtig och stöddig mot. Jag kollar in 

hennes kropp mycket mera än föregående och hon blir därför mitt ”ligga-material”. Här lutar 

jag armbågarna mot låren och lutar mig således framåt, för att komma henne närmare, och jag 

för stöddigt ihop fingrarna mot varandra. I koloraturen flexar jag med tungan av och an, som 

ännu en gest på att jag vill ha sex med henne. 

 

Person nummer tre blir mitt ”döda-material” som jag inte alls är intresserad av. Jag visar mitt 

ointresse genom att stöddigt luta mig bakåt, sällan le samt genom att sätta armarna i kors och 

lyfta upp min ena fot på knät. Jag sätter mig också bestämt tillrätta några gånger för att visa 

min stöddighet. Om jag någonsin ler är det ett falskt, påklistrat leende. Jag använder mig även 

av samma gest som hos nummer ett – jag lutar mig lite framåt och stöder min hand på ena 

låret, men denna gång för att mera visa vem det är som har makten. 

 

Jag som man i relation till Kvinnan: Min sångkollega är den sista jag speed-datear och hon 

blir också ”ligga-material” för mig. Henne flirtar jag med genom att sära rejält på benen, luta 

ena armen bakåt mot ryggstödet samt stöda min ena arm på låret. Jag reser mig även för att gå 

bakom henne – min intention är att börja massera henne, men hon flyr undan och sätter sig på 

min stol. Jag sätter mig då på hennes stol på samma sätt som tidigare och fortsätter att flirta 

med henne samtidigt som jag försöker få medhåll från publiken och till sist lyckas jag få 

hennes telefonnummer. 

 

Röstförändringar: Jag anser att jag mörkar rösten lite väl mycket ibland, för att låta mera som 

en man. Jag tycker dock att jag gör det för mycket – jag tappar lite av min ljushet som ändå 

finns i min röst i de höga partierna. Det kan bitvis låta lite för onaturligt, jag ”konstlar till” 

rösten. 

 

2.2.1.3  Unga tonårskillen 

 

Bakgrund scen 5 och 6: Pagen Cherubin i Le nozze di Figaro är en ung tonårskille som nyss 

har kommit in i puberteten och han kan inte förstå alla de känslor som just nu spökar i hans 

kropp. I ”Non so più” sjunger han om att hela hans kropp börjar skaka för varje kvinna han 

ser och att han aldrig kan sluta tänka på kärlek. Valet av att göra en scen med en tonårskille 
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var alltså inte så svårt. Men hur beter sig då en kille som nyss hamnat in i puberteten? Jag 

anser att han är väldigt kåt, trotsig och lättpåverkad, men samtidigt blyg, barnslig och extremt 

rädd för att göra bort sig, för att inte tala om hur cool han måste verka inför varje ”snygg 

brud” han möter. Scenen visar alltså en tonårskille som nyss har upptäckt alla fantastiska 

kvinnor som finns runtomkring honom. Han försöker imponera på alla kvinnor i publiken 

genom att flirta med dem, visa musklerna både i och ur aktion samt fotografera sig själv med 

sin mobiltelefonkamera ända tills han får syn på den snyggaste bruden på stället – nämligen 

förförerskan Susanna i sin aria ”Al desio” ur samma opera. Ursprungligen så sjunger Susanna 

den här arian till greven för att förvirra sin fästman Figaro och arian handlar om att hon inte 

längre kan motstå honom och att hon dör om hon inte får honom. I vår version blir Susanna 

den heta förförerskan som vill sätta tonårskillen på plats och visa vem det är som bestämmer 

och att han minsann är där för hennes skull och inte tvärtom! Hon leker med honom och 

hennes intention är att förföra honom och kanske eventuellt ta hans oskuld. Men han blir rejält 

avskräckt i och med att hon tvingar honom göra saker mot hans vilja, exempelvis att ta på 

hennes bröst och lår. Nu är han inte lika kaxig och cool längre, som han var när han sjöng 

”Non so più” och försökte imponera på kvinnorna i publiken. 

 

Min gestik/kroppsspråk: Min hållning är väldigt tonårsaktig med ihopsjunken bröstkorg och 

gångstilen är slarvig och ”släntrande”. Vissa armrörelser som jag gör, exempelvis att jag för 

ihop mina händer framför magen eller brer ut dem för att visa vad jag menar, känns inte 

könsrelaterade, utan snarare att dessa armgester är mer typiska för sångare än för män och 

kvinnor i sig.  

 

Jag som man i relation till Kvinnan: När jag får syn på Kvinnan, efter att jag har sjungit Non 

so più, är jag inte lika cool längre, eftersom jag tycker att hon är så het. När hon börjar att 

förföra mig försöker jag vara så cool jag kan när hon tittar på mig, men när hon tittar bort 

håller jag på att nästan svimma av hur generad jag blir. 

 

Röstförändringar: Min röst förändras inte här heller tycker jag, utan min röst gynnas snarare 

återigen av att jag ska utgå från tanken att jag är en man, vilket gör att jag får en större tyngd i 

kroppen och rösten blir mer stabil och rösten stöds bättre. 

 

2.2.1.4  Den ”könlöse” mannen 

 

Bakgrund scen 7: ”Ah perdona al primo affetto” kommer ur operan La clemenza di Tito och 

duetten handlar ursprungligen om kärleksparet Annius och Servilia som älskar varandra 

otroligt mycket, men problemet är att kejsare Titus har valt Servilia till sin hustru och därför 

måste Annius avstå henne. Annius ber därför Servilia om ursäkt för att han har kallat henne 

sitt allt, medan Servilia lovar Annius att han absolut är hennes första och enda kärlek och att 

så kommer att förbli. Hon ska allt ta sig ett snack med den där Titus! Duetten stillar Annius 

oro och får de två att bli ännu mer sammansvetsade. 

 

Eftersom duetten blev den avslutande sången i föreställningen ville vi att den skulle vara en 

neutral scen där ”mannen och kvinnan blir ett” – två människor som älskar varandra oavsett 

vad de har för kön, hur de ser ut samt deras brister och fel. De blir båda könlösa. Koreografin 

i numret kommer från spegelövningen – de två könlösa människorna gör exakt likadana 

rörelser och vem det är som leder blir mer eller mindre svårt att avgöra.  
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Min gestik/kroppsspråk: Eftersom vi ville att scenen skulle vara ”könlös” blir mitt 

kroppsspråk väldigt neutralt, det vill säga varken manligt eller kvinnligt. Dessutom speglar vi 

varandras rörelser, vilket ju betyder att vi gör samma sak utan att hålla isär könen.  

 

Jag som man i relation till Kvinnan: Vi hamnar så att säga ”på samma nivå” i den här duetten, 

eftersom vi har valt att helt plana ut könsskillnaderna. 

 

Röstförändringar: Inga förändringar. 

 

3 DISKUSSION 
 

3.1 Resultatdiskussion 

 

Jag valde att som den konstnärliga delen i mitt arbete göra en föreställning om olika typer av 

män och kvinnor, utgående från mitt syfte och mina frågeställningar, för att få prova på hur 

jag som kvinna, genom byxrollen kan gestalta en pojke/man på scen med särskild tonvikt på 

trovärdighet. Det resulterade i att jag spelade rollen som man under större delen av 

föreställningen, som i övrigt också behandlade ämnen som genus, normer, fördomar och 

könsroller. I hela föreställningen går jag in och ut ur de olika manskaraktärerna som vi 

bestämde att jag skulle gestalta.  

 

I detta diskussionskapitel har jag valt att diskutera varje scen och de frågeställningar, som jag 

har utgått ifrån, utgående från den litteratur jag har läst och som jag tidigare har redogjort för i 

denna uppsats.  

 

3.1.1 18-åringen som ”player” 

 

I den här scenen har båda två gjort samma ”brott”, det vill säga varit otrogen mot sin flickvän 

respektive väninna, vilket gör att de hamnar närmare varandra på könsnivåskalan – Cherubin 

har glidit ner ett snäpp på ”den hala skalan från A till a” (Hirdman, s.53) genom att bete sig 

som Kvinnan och låta sig styras av sina lustar. Däremot har de inte, jämfört med den sista 

scenen, utplånat de stereotypa beteendena hos män respektive kvinnor – Susanna blir den 

oroliga och omhändertagande kvinnan som inte vill att Cherubin ska hoppa ut genom fönstret, 

utan han blir hellre avslöjad än visar sig svag genom att inte vara modig och stark, trots det 

faktum att han är ganska rädd. Jag anser att de kan sättas in i formel nummer två, dvs. ”A-B – 

formeln” (s.35). Cherubin vill inte blir jämförd med Susanna och hennes ”kvinnliga” 

försiktighet, utan vill visa sin manlighet genom sin modighet och styrka. 

 

3.1.2 Armérekryt versus överste – kvinnan blir en man 

 

I scen två (”In uomini”) skiftar både genusordningen och den hierarkiska 

positionen/statuspositionen i mötet mellan den 18-åriga armérekryten och den kvinnliga 

arméofficern. När kvinnan, enligt Hirdman, träder in i mannens värld förväntas hon anpassa 

sig till honom och hon blir då en slags man, eller en a. I den här scenen konstrueras genus 
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tydligt, eftersom kvinnan jämför sig med mannen, som är bärare av normen. Hon blir en hård 

och dominant kvinna som måste spela militärvärldens spelregler för att passa in. 

  

Vad gäller mannen i den här scenen så faller han i status eller han skiftar hierarkisk position 

när han sätts på plats av officern, och statusskiftet är därmed ett faktum. Han tvingas göra 

styrkeövningar och det som förväntas av honom är att han ska klara dessa hur lätt som helst, 

eftersom maskulinitetens förtecken är att vara stark och muskulös. Mannen har även han 

biologiserats, skriver Hirdman. 

 

3.1.3 Medelåldersmannen som kvinnomisshandlare 

 

Hirdman nämner både Darwin och Freuds teorier om mannen och kvinnan. Darwins teori om 

anpassningsurvalet gav, enligt Hirdman, männen belägg för våldsutövning, krigföring, 

dominans och maktlängtan, vilket har resulterat i att mannen alltid har förknippats med 

våldsamma handlingar som exempelvis misshandel och våldtäkt. Freud, i sin tur, förflyttade 

fokus från mannens sädesvätska till själva könsorganet, som han ansåg var sprunget ur 

mannnens förstånd/intelligens. Detta får mig att tänka på det fördomsfulla uttrycket ”män 

tänker bara med sitt könsorgan”, men som i scen tre på något sätt uppfyller denna fördom – 

misshandlaren tafsar på och smeker sitt byte för att tillfredsställa sin maktlängtan och 

sexuallust och denna scen blir nära nog också en typ av våldtäkt.  

 

Hirdmans andra formel, A-B – formeln, eller tvåkönsmodellen som Thomas Laqueur 

benämner den, innebär att mannen och kvinnan är varandras motsatser och att jämföra dessa 

”två helt olika arter” är omöjligt. Jag anser att kvinnomisshandlaren/våldtäktsmannen faller 

in i den här kategorin av ”A-män”, eftersom han föraktar alla de snedsteg som han anser att 

hon har gjort och dessa snedsteg är ingenting som han vill förknippas med på något vis. Han 

vill därför straffa henne för, enligt honom, hennes snedsteg. 

 

3.1.4 Speed-datingkonsumenten 

 

Hirdmans andra könsindelningsformel, A-a, eller enkönsmodellen enligt Laqueur, innebär att 

kvinnan är en sämre upplaga av mannen. Under antiken förstods mannen framförallt som 

tänkandets fastare struktur, som förstånd/själ i kontrast mot icke-form = materia, som i sin tur 

förknippades med kvinnan. Kvinnan blev därmed lika med kött/kropp, vilket i århundraden 

har lett till att kvinnokroppen har sexualiserats. 

 

I den fjärde scenen, ”speed-dating-scenen”, leker både Mannen och Kvinnan leken ”Sex, 

marry, kill” (sv. Ligga, gifta, döda). Eftersom vi båda leker den här leken bidrar vi till 

sexualiseringen av båda könen, vilket enligt Hirdman, har varit ett faktum för kvinnan i 

århundraden, medan fenomenet sexualiseringen av mannen har skett avsevärt senare. Det som 

är intressant i detta avseende är att mannen således har ”glidit närmare” kvinnan, vilket ju 

egentligen aldrig har varit ett ideal för mannen – att förknippas med något som har med 

kvinnan att göra. Både mannen och kvinnan i speed-dating-scenen ser på dem de möter på tre 

olika sätt genom att på utseendet avgöra vad de skulle tänka sig att vilja göra med dessa 

personer. Min manskaraktär väljer här att sexualisera kvinna nummer två och fyra, genom att 

kolla in deras kroppar och därigenom bestämma sig för vad han vill göra med dem. Till viss 

del gör han även det på de andra två, men där spelar andra faktorer in för hans bedömning, 
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som exempelvis utstrålning och det vårt imaginära samtal kretsar kring, alltså spelar inte 

enbart kroppen roll i dessa fall. 

 

3.1.5 Unga tonårskillen 

 

Hirdman skriver att man under 1800-talet ansåg att mannen och kvinnan är varandras 

motsatser och att den ena inte går att jämföra med den andra och således satte man in de båda 

könen i var sitt fack om hur man ansåg att de skulle vara. I dagens värld har vi fortfarande 

kvar dessa förutfattade föreställningar och förväntningar om hur respektive kön ska agera, om 

även något modifierade i jämförelse med antikens föreställningar. I puberteten förändras både 

män och kvinnor väldigt mycket, inte bara rent kroppsligt, utan vi sätts även in i 

förutbestämda normer och könsroller. Tonårskillen förväntas exempelvis vara kåt, 

lättpåverkad och cool och därför blir de de egenskaper som vi ser tydligast hos honom i scen 

fem. 

 

Hirdman skriver att kvinnan kan spela på sitt kön och sin sexualitet för att vinna makt och det 

är precis det förförerskan i scen sex gör när hon tar kommandot över tonårskillen – hon 

använder sin kropp och sin sexualitet för att nå sitt mål. Hennes intellekt/förstånd hamnar på 

den köttsliga nivån, som Hirdman skriver. Enligt Hirdman måste han försöka hålla sig i 

skinnet för att inte låta sig styras av den lust och de behov som hans kropp frestar honom med 

– han får ju inte ”glida ner på den hala skalan från A till a” (s.53). Däremot visar han tydligt 

sin ovilja när hon utsätter honom för saker han inte tycker om, vilket visar på att han har styrts 

av de normer som finns i samhället om att han som är kille ”borde” tycka om sex och kvinnor. 

 

3.1.6 Den ”könlöse” mannen 

 

I den sista scenen utplånas de så kallade skillnaderna könen emellan. Mannen och Kvinnan 

blir här på samma nivå. Mannen blir en typ av ”överklass-A”, enligt Hirdmans indelning, som 

utmanar de stereotypa könsrollerna. Om jag skulle göra en egen fortsättning på Hirdmans 

formelsystem så skulle man kunna säga att de hamnar i positionen A – A mot varandra. De är 

två människor som möts utan att bry oss om varandras kön. Även om jag som individ spelar 

det så kallade motsatta könet, oavsett om ni ser mig som man eller kvinna – i verkligheten 

eller på scenen – så är det människan bakom som är det viktiga. Kön eller genus är något vi 

gör, inte något vi är. 

 

3.2 Slutdiskussion 

 

3.2.1 Hur kan jag använda kroppsspråk och gestik för att gestalta en 

pojke/man? 

 

Enligt teater- och genusvetaren Rosenberg innebär begreppet byxroll en kvinna som klär sig i 

manskläder på teaterscenen, men låter rent röstligt som en kvinna. Rosenberg delar in 

byxroller i två olika kategorier: 1. operaroller som ska föreställa en kvinna, men som tillfälligt 

klär ut sig till män och 2. operaroller som genomgående ska föreställa män. Enligt Rosenberg 

används den första kategorin för att lösa problem som finns på mannens revir och på mannens 
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villkor, eftersom det anses vara enklare i skepnaden som man än som kvinna, medan den 

andra kategorin åsyftar en kvinna som under hela föreställningen ska föreställa en man, men 

som inte för den skull ska imitera en man, utan endast ”träder in i en maskulin position i 

förhållande till en annan kvinna” (Rosenberg, 2000, s.41). Vad gäller min gestaltning av en 

man genom byxrollen skulle jag vilja påstå att det är en blandning av dessa två. Eftersom 

gränserna är hårfina vad gäller mina in- och utträden ur mansgestaltningen, blir det i vissa 

situationer svårt att avgöra när jag är kvar i min roll som man och när jag inte är det, vilket 

således relaterar till den första kategorin. I scenerna träder jag definitivt in med avsikten att 

gestalta en man, medan det i mellandialogerna ibland kan vara svårt att avgöra om jag är ”mig 

själv” eller om jag fortfarande till viss del finns kvar i mansrollen. Otydligheten kan skönjas 

på att jag behåller vissa kroppsspråkliga attribut i mellandialogerna, exempelvis som att stå 

mera bredbent samt ta mera plats vad gäller armrörelser och bröstkorgens ställning. 

  

Vad gäller Rosenbergs påstående om att en kvinna som träder in i den andra kategorins 

byxroller inte ska imitera en man utan endast ska åta sig den maskulina positionen, blir mitt 

handlande snarare tvärtom – jag har aktivt valt att imitera mäns kroppsspråk och gestik. Jag 

anser helt enkelt att det inte skulle vara lika trovärdigt om jag inte imiterade mäns 

kroppsspråk och gestik, eftersom skillnaderna mellan män och kvinnor inte alls skulle synas 

då, utan jag skulle då enbart ses som mig själv.  

 

3.2.2 Med vilka medel kan jag gestalta en pojke/man i relation till en annan 

kvinna? 

 

Enligt Rosenberg träder byxrollsinnehavaren in i en maskulin position i förhållande till en 

annan kvinna. I gestaltningen av att vara en man anser jag att jag som kvinna kan göra fler 

saker på scen i gestaltningen av en man, eftersom jag anser att beteenderepertoaren är större 

för en man på scen, än vad den är för kvinnor. Jag hamnar i en annan position gentemot 

kvinnan – ofta i en högstatusposition. Jag ”tillåts” exempelvis både i mellandialogen inför 

scen två och i hela scen tre bland annat att tafsa, smeka, sparka och kommendera hur jag vill, 

vilket jag anser är mera tillåtet genom inträdet i den maskulina positionen. Däremot både 

förkroppsligar och överträder jag genusnormerna, eller jag skapar genustrubbel, som 

könsteoretikern Judith Butler skulle ha sagt. Jag hamnar, enligt Rosenberg, i en begärande 

position, eller så att säga på ”fel sida” om planhalvan än den jag annars är van vid att spela på. 

Det jag anser att jag vinner på i detta, både för mig själv och för publiken, precis som 

Rosenberg också hävdar, är att tolkningarna skapar en större mångfald för fantasin, som 

inbjuder, inte minst åskådaren, till större tolkningsfrihet. Det är mer intressant att beskåda 

relationen mellan två kvinnor, där en av dem ska föreställa en man, än det som den 

heterosexuella matrisen förespråkar. Om rollen Mannen skulle spelas av en man, som enligt 

Yvonne Hirdman är bärare av normen, skulle skillnaderna könen emellan inte upptäckas lika 

tydligt, utan snarare oreflekterat accepteras och anses som typiskt ”manligt beteende” som 

inte skulle ifrågasättas på samma vis som när en kvinna gör det. I och med detta förstör jag 

även ”den normativa begärs- och genusordningen” (Rosenberg, 2000, s.20) genom att jag som 

kvinna agerar som en stereotypisk man. 

 

3.2.3 Hur kan jag använda rösten för att skapa gestalta en pojke/man? 

 

Rosenberg pratar om begreppet ”presentation”, som innebär byxrollsinnehavarens biologiska 

kön och röst, till skillnad från begreppet ”representation” (Rosenberg, 2000, s.41) som 
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innebär genus och rollkaraktärens maskulinitet. Det är omöjligt för mig att skapa en fullt 

trovärdig illusion av att vara en pojke/man rent röstmässigt, eftersom biologin sätter stopp för 

det, men däremot kan jag försöka förmörka min röst, vilket jag även i vissa fall i 

föreställningen omedvetet gör, men som jag egentligen anser att inte är idealiskt, eftersom jag 

upplever sådant som påklistrat och icke-trovärdigt. Att konstla till min röst ger ett onaturligt 

intryck. Däremot hjälper tanken på att vara en man mig rent sångtekniskt. Att tänka att jag är 

en man resulterar i att tyngdpunkten i min kropp blir lägre, vilket är fördelaktigt när man 

sjunger klassiskt. Hirdman skriver om att mannen ska akta sig för att ”glida ner på den hala 

skalan från A till a” (s.53) genom att exempelvis träna rösten så att den inte blir lika pipig 

som en kvinnas. I fallet med byxroller, där ju faktum är att rollinnehavaren är en kvinna, blir 

det en dissonans mellan hennes ”pipiga” röst och hennes manliga position i hierarkin, vilket i 

detta fall inte går att göra något åt, utan man får med andra medel, som gestik och 

kroppsspråk, försöka behålla sin hierarkiska position. 

3.2.4 Trovärdigheten i scenerna 

 

Vad gäller trovärdigheten i de olika scenerna, så har jag i resultat-/analysdelen beskrivit, 

utgående från mina frågeställningar, hur jag anser att jag har lyckats vara trovärdig i rollen 

som man. De olika teaterteknikerna, som jag har beskrivit ovan, har alla mer eller mindre 

hjälpt mig att utveckla skådespelerskan inom mig och både under processens och 

föreställningens gång har jag använt mig av dem på något vis. Eric Morris & Joan Hotchkis, 

Declan Donnellan och Keith Johnstones teatermetoder är dock de som främst har hjälpt mig 

mest i mitt arbete med trovärdigheten. 

 

Morris pratar om att det är viktigt att vara förankrad med sitt inre för att kunna vara i ett 

tillstånd av ”being” eller att vara, istället för ”acting” eller att spela. Under processens gång 

fanns det tillfällen när jag starkt kände när jag verkligen spelade istället för att vara. Ett 

exempel på det är när vi gjorde improvisationsövningen Spegeln den andra gången, när vi 

gjorde övningen till Mozart-duetten som vi skulle ha med i föreställningn. Då blev våra 

rörelser direkt påverkade av den musik vi hörde och vi började röra oss på ett så kallat 

”operaestetiskt” sätt, vilket resulterade i att vi både kände oss oäkta och att vårt kroppsspråk 

utstrålade oäkthet. I den situationen var vi inte, utan vi spelade. Två andra situationer när 

mina känslor inte var förankrade i mig, utan sattes på utifrån, var vid två tillfällen i 

föreställningen. Det första tillfället är innan speed-datingscenen när vi pratar med publiken 

om ”Sex, marry, kill”-leken. Under flera repetitioner har min förvåning i mellandialogen över 

att folk håller på med den leken inte känts som att den har varit förankrad i mig, utan jag har 

spelat den förvåningen. Jag spelade eller visade känslan förvåning, som Declan Donnellan 

skulle ha kallat det. Två orsaker till varför det blev så kan vara att jag 1. inte kände mig 

särsklit förvånad över påståendet eller att förvåningskänslan inte fanns förankrad i mig och 2. 

att repliken hade repeterats alldeles för många gånger, vilket ledde till att den tappade sin 

kraft och innebörd, vilket kan hända när man repeterar för mycket – allt börjar gå på rutin och 

handlingar görs och repliker sägs slentrianmässigt. Detta gör i sin tur att allt tappar den 

magiska känslan när det upplevs som att allt sägs för första gången. Den andra gången under 

föreställningen som jag faller ur min trovärdighet är när jag i en av mellandialogerna börjar 

gråta för att jag inte kan vara en man, trots att jag vill det! Att gråta på scen ”på beställning” är 

mycket svårt tycker jag och jag anser att gråta kräver mycket stor förankring i sitt inre för att 

det ska kännas trovärdigt för åskådaren. 

 

Donnellan pratar om att låtsas, eller egentligen om att visa upp en lögn, vilken blir till när 

kontrollen är större än den inre känslan, vilket är fallet vad gäller alla de exempel på oäkthet 
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som jag ovan har beskrivit. Saker som jag tog till mig från Donnellans bok The Actor and the 

Target var för det första uttrycket ”pay it attention” (s.2) eller ge akt på det. Eftersom jag hade 

fått i uppgift att iaktta och härma män innebar det för min del att jag blev mycket mera varse 

min omgivning. Jag började (och har även fortsatt med det efter det konstnärliga arbetets slut) 

titta mig omkring på hur människor (inte bara män) beter sig och särskilt hur de använder sitt 

kroppsspråk och därefter härmat det kroppsspråket eller beteendet. Att lära sig av ”riktiga” 

människor anser jag vara en av nycklarna till trovärdigt skådespel, eftersom det utökar vår 

”uttryckspalett”, som inte enbart innehåller våra egna känslor och erfarenheter, utan vi får nya 

”färger i paletten” och perspektiv på hur människor kan tänkas känna och agera, vilket 

utvecklar vår fantasi och utökar våra erfarenheter av världen, som Donnellan anser vara 

viktigt.  

 

Donnellans andra viktiga ord som jag har tagit fasta på är ”the Target” (s.14) eller målet. 

Målet kan vara verkligt, imaginärt, konkret eller abstrakt, men kräver ständig uppmärksamhet. 

Det som jag tycker är bra med the Target är att jag alltid aktivt försöker upptäcka, till skillnad 

från att uppfinna målet som Donnellan påpekar, vad som kan vara the Target i alla möjliga 

situationer på scenen. Det som jag dock tycker är svårt när man ska upptäcka målet är att man 

måste ha ett öppet sinne för att upptäcka målet, för vid blockering börjar man försöka för 

mycket och då blir allt återigen konstlat och oäkta. Det som också är viktigt i  användningen 

av mål-begreppet är att målet ständigt är aktivt och att man därför hela tiden måste ägna målet 

sin uppmärksamhet, vilket resulterar i fullständig koncentration och fokus när man väl hittar 

målet och lyckas följa det, men som kan innebära katastrof när man tappar målet. Resultatet 

blir helt enkelt ett tråkigt framförande som enbart bygger på kontroll, och det blir för 

åskådaren ointressant. 

 

Keith Johnstone har också inspirerat mig i mitt arbete med att förbättra min trovärdighet och 

mitt skådespeleri på scenen. I och med att vi arbetade med flera olika improvisationsövningar 

lärde jag mig att försöka släppa kontrollen helt och bara ”se vad som händer” (Johnstone, 

1979, s.34). Det var mycket nyttigt för mig eftersom jag alltid försöker ha så mycket kontroll 

som möjligt över vad jag än gör. I improvisationsövningarna fick vi endast hänge oss till vår 

uppgift, vilket gav en otrolig frihetskänsla. Eftersom vi skulle använda koreografierna i 

improvisationsövningarna till att göra olika scenerier kände vi oss flera gånger blockerade 

eftersom vi tyckte det var svårt att på ett naturligt sätt sätta in de olika koreografierna i 

scenerna samt att vi fick akta oss för att inte tappa essensen i ariorna/duetterna när vi 

improviserade. Det är också betydligt svårare att improvisera och vara spontan när musiken är 

så förutbestämd som den är, vilket gör att man måste hålla sig inom vissa ramar för att det ska 

fungera. Precis som Donnellan, hävdar Johnstone att man ska koncentrera hela sitt inre till en 

enda punkt (Donnellan; the Target), vilket resulterar i ett fritt och trovärdigt uttryck. 

 

3.2.5 Slutord 

 

Att utsätta mig själv för att gestalta en man på scen kändes under processen som att jag hade 

tagit mig vatten över huvudet. Jag brottades särskilt med svårigheterna att finna ett manligt 

kroppsspråk som ändå skulle kännas relativt naturligt. Efterhand började det dock kännas mer 

och mer naturligt och jag började till och med röra mig på ett mera manligt sätt även utanför 

repetitionstid – jag gick in i rollen som man fullt ut, vilket enligt Konstantin Stanislavskij är 

att föredra. Jag började även klä mig på ett mer ”unisex-aktigt” sätt, det vill säga inte i några 

könsspecifika kläder, som klänning och kjol, utan jag kände ofta att jag endast ville klä mig i 

svarta kläder utan egentliga specifika former på klädesplaggen. Jag kände till och med ett 
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riktigt motstånd mot att klä mig i snäva, mer kroppsframhävande kläder, eftersom de kläderna 

fick mig att som kvinna känna mig förtryckt och objektifierad – att ”vara man” kändes 

plötsligt väldigt mycket lättare och friare. 

  

Uppgiften att iaktta och härma män hjälpte mig att förstå de kroppsspråkliga skillnaderna 

könen emellan. Att prova på att gå in i en roll på det sättet som jag gjorde, att verkligen 

försöka känna och röra sig som en man samt att använda ”manliga” fysiska attribut gentemot 

en kvinna, gjorde det lättare för mig att agera man. 

 

Jag har insett att synen på vad man har att säga eller berätta förändras beroende på köns- eller 

genustillhörigheten efter att jag har provat på att gå in i rollen som man. Jag har även insett att 

skillnaderna är mycket större än man tror och när man väl börjar titta på dem så ser man att 

genusstrukturerna finns där under ytan hela tiden, vare sig man vill det eller inte. Även det 

faktum att jag kände större frihet i att endast tänka att jag var en man visar även på de 

patriarkala strukturer som finns i samhället. Samtidigt har jag kunnat dra nytta av att tänka att 

jag är en man när jag sjunger, för då lyckas jag bättre med att få en låg andning, vilket gynnar 

min klassiska sångteknik. 

 

Jag anser att jag som kvinna kan göra fler saker på scen i gestaltningen av en man, eftersom 

jag tycker att beteenderepertoaren, som exempelvis handlingar om att misshandla, tafsa och 

smeka, är större för en man på scen, än vad den är för kvinnor. Att över huvudtaget känna att 

jag hade makten samt att jag kunde ta mera plats på scen, än vad jag känt att jag tidigare har 

kunnat göra, var en annorlunda och påtaglig känsla. Däremot handlar allt sceniskt arbete om 

det man vill berätta, inte om vilket kön eller genus vi ”tillhör”, eftersom kön eller genus är en 

social konstruktion – kön är något vi gör, inte något vi är. Eller som Keith Johnstone citerar 

Sybil Thorndike i sin bok Impro (1985, s.170): ”När man är skådespelare upphör man att vara 

man eller kvinna, man är en människa och man är en människa med alla andra människor 

inom sig.”.  

 

Vad gäller yrkesrelevansen av detta arbete kommer jag för min egen del att kunna dra mycket 

nytta av detta arbete, eftersom jag förmodligen och förhoppningsvis kommer att göra 

byxroller på scen i min framtida yrkeskarriär som operasångerska. Jag kommer även att dra 

nytta av de lärdomar jag har fått vad gäller att vara trovärdig på scen, oavsett vilken typ av 

sceniskt arbete jag kommer att utföra i framtiden.  

 

Detta arbete kan även vara relevant för andra operasångerskor/skådespelerskor som kommer 

att göra byxroller på scen. Även för män som ska överskrida genusnormen på scen och agera 

kvinnor kan få tips och hjälp av arbetet. Vad gäller arbetet med trovärdighet kan den biten av 

arbetet även vara relevant för alla som på något sätt arbetar på scen, såväl sångare som 

instrumentalister oavsett genre och kön.   
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BILAGA 
 

DVD:n som medföljer denna uppsats innehåller föreställningen ’Man, kvinna, människa’, 

som är den konstnärliga delen i det här arbetet. Föreställningen är uppbyggd så att mellan de 

olika sångscenerna (som jag har beskrivit ovan) för jag och min sångkollega Ylva Gruen en 

dialog, som relaterar till och leder över till sångscenerna. I dialogerna pratar vi om män, 

kvinnor, könsroller, normer, fördomar, objektifiering och genus.  

 

Vid flygeln sitter Britt Wennberg, instuderingspianist på det konstnärliga 

kandidatprogrammet med inriktning på klassisk musik vid Luleå Tekniska Universitet, 

institutionen för konst, kommunikation och lärande i Piteå. 

 

DVD:n är filmad och redigerad av Hannah Skoog och Dawan Delshad, studenter på 

programmet för TV-produktion vid Luleå Tekniska Universitet, institutionen för konst, 

kommunikation och lärande i Piteå. 


