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Sammendrag  

Denne studien tar utgangspunkt i sosialkonstruktivistisk og feministisk teori for å analysere  

hvordan kvinnerollen blir presentert i filmatiseringen av de de tre musikalene My Fair Lady 

(Cucker, 1964), The Sound Of Music (Wise, 1965) og West Side Story (Robbins, Wise, 1961). 

Videre drøfter studien i hvilken grad et tradisjonelt kjønnsrollemønster reproduseres ved 

nyoppsetninger av disse.  
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1.0 Innledning  
Musikalscenen internasjonalt og i Norge er i stor grad dominert av nyoppsetninger av kjente 

klassiske musikaler. Klassiske verk innen kunsten anses ofte som historisk viktige blant annet 

fordi de speiler samfunnets normer og organisering i den tiden de ble laget, dette gjelder også 

musikaler. Det regnes ofte som mer økonomisk gunstig å sette opp klassikere innenfor 

musikalsjangeren da disse appellerer til et bredere publikum og dermed fører til økte 

billettinntekter sammenlignet med nyskrevne og ukjente musikaler.  

 

De klassiske musikalene My Fair Lady (1956), The Sound of Music (1959) og West Side Story 

(1957) er eksempler på klassiske stykker som settes opp på små og store scener verden over 

til tross for at det er over seksti år siden de ble skrevet. I en tid med et stadig større fokus på 

representasjon av underrepresenterte grupper i samfunnet forøvrig, så vel som i kulturlivet, er 

det grunn til å stille spørsmål ved om nyoppsetninger av disse klassiske musikalene er med på 

å reprodusere et kjønnsrollemønster som regnes som utdatert i moderne tid. 

1.1 Problemstilling 

Hvordan fremstilles kvinnerollen i musikalene My Fair Lady, The Sound of Music og West 

Side Story og i hvilken grad er nyoppsetninger av disse med på å reprodusere et utdatert 

kjønnsrollemønster?  

1.2 Studiens struktur 

Oppgaven er strukturert som følger. Først vil oppgaven kort redegjøre for musikkteaterets 

rolle i samfunnet mellom 1945-1964. Det vil være et spesielt fokus på kvinners representasjon 

i samfunnet generelt, samt i oppsetninger av musikaler. Videre presenteres handlingsreferat av 

de tre utvalgte musikalene relevant for analysen. Deretter vil oppgaven presentere det 

teoretiske rammeverket for analysen, med hovedfokus på sosialkonstruktivisme og 

feminisme. Dette etterfølges av en drøftende analyse av problemstillingen sett i lys av det 

teoretiske rammeverket. Avslutningsvis følger en konklusjon som oppsummerer de viktigste 

funnene fra analysen.  

 

1.3 Metode  

Denne oppgaven er en litteraturstudie, noe som innebærer at studien tar utgangspunkt i 

allerede eksisterende litteratur for å drøfte problemstillingen (Dalland, 2012, s. 228). 

Litteraturen er hovedsakelig hentet fra Google Scholar og den elektroniske bibliotekstjenesten 
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til både nasjonalbiblioteket og Høyskolen i Kristiania (Oria). Innen litteraturstudier og språk 

er det gjort noe forskning på tematikken, men det er gjort lite forskning knyttet direkte opp 

mot min problemstilling. I disse tilfeller er det henvist til litteratur som tar for seg tematikken 

på et overordnet nivå. Litteraturen benyttet har vært av både norske og engelske 

publikasjoner. I tillegg til å gjøre søk som omhandler problemstillingen direkte, har generelle 

søkeord blitt anvendt for å få et overblikk av tematikken. På grunn av covid-19 epidemien har 

tilgangen til relevant litteratur vært begrenset. Det kan derfor ikke utelukkes at relevant 

litteratur har blitt ekskludert. 

 

I forskning etterstrebes objektivitet (Dalland, 2012, s. 52), dette gjelder også studier innen 

kulturfeltet. Det kan likevel stilles spørsmål ved om forskning kan være objektiv da 

forskerens subjektivitet kommer til syne i blant annet valg av fokus og utvelgelse av materiale 

brukt til forskningen (Ratner, 2002). Dette er biaser som må tas i betraktning ved utvalg av 

kilder.   

 

Denne studien tar for seg filmatiseringen av My Fair Lady (Wise, 1965), The Sound of Music 

(Wise, 1965) og West Side Story (Robbins & Wise, 1961). Felles for de tre musikalene er at 

de er prisvinnende musikaler og fremdeles er representert på Broadway og større teaterscener 

i Skandinavia. Filmene vil ikke nødvendigvis gjenspeile de versjonene som settes opp i 

moderne tid, men det er av høy sannsynlighet at dagens versjoner innehar mange av de 

samme kvalitetene som filmversjonene. Dessuten er det nevneverdig at filmversjonen kom ut 

noen år senere enn da det opprinnelige manuset var skrevet, dette kan ha hatt påvirkning på 

filmenes endelige resultat. Dette vil ikke bli tatt hensyn til i analysen. Det ansees likevel 

formålstjenlig å benytte filmene som utgangspunkt, da det vil gi mulighet for å etterprøve 

analysen. 

Oppgavens begrensede omfang innebærer at det ikke vil bli rom for en dyptgående analyse av 

de tre musikalene. I praksis betyr dette at flere aspekter ved musikalene ikke vil bli analysert, 

blant annet filmtekniske grep.  

2.0 Bakgrunn 
Musikkteater har i stor grad speilet kjønnsrollemønster i samfunnet, dette kommer også til 

syne i musikalene skrevet i perioden 1945-1964 som defineres som musikalens “The Golden 

Age”. Musikalene med utspring i denne perioden skiller seg fra tidligere blant annet gjennom 

at sangene hadde en større rolle som fortellende element enn tidligere (Hurwitz, 2014, s. 148). 
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Typisk for musikalene fra denne perioden er blant annet at verdier knyttet til familieliv, 

samfunnsansvar, patriotisme, ansvar og tro stod sentralt. Dette kommer spesielt til syne 

gjennom at utfallet av handlingen i musikalene ofte ender med et lykkelig ekteskap og 

monogami (Deer & Vera, 2016, s. 276).   

Fremveksten av musikkteateret i denne perioden må sees i lys av utfallet av krigen og de 

samfunnsmessige endringene i etterkrigstiden, inkludert den sosiale og økonomiske veksten 

som fulgte (Hurwitz, 2014, s. 148). Etter 2. verdenskrig i 1945, returnerte menn som hadde 

kjempet i krigen, og kvinner fødte flere barn enn tidligere (Hurwitz, 2014, s. 148). I løpet av 

de ti-femten første årene etter krigen nådde antall husmødre i flere land sin topp (Holst, 2016, 

s. 49). Det tradisjonelle kjønnsrollemønsteret, hvor mannen var familiens hovedforsørger og 

kvinnen hjemmeværende husmor, var fremtredende i alt fra næringsliv, fagbevegelse og 

partier, undervisningsmateriell til populærkultur (Holst, 2016, s. 49-50). Kvinnens rolle i 

musikalene fra denne perioden kan litt satt på spissen sies å være ulike versjoner av den 

samme fortellingen: «The story of a strong independent woman who ultimately chooses to 

take a submissive role to ensure the success of her marriage” (Hurwitz, 2014, s. 153).  

I siste halvdel av 1960-tallet skjer det flere endringer i samfunnet som utfordrer de 

tradisjonelle kjønnsrollene, blant annet ble p-pillen legalisert (Hurwitz, 2014, s. 171). Dette 

sammenfaller med det som omtales som den “andre feministiske bølge” som hadde sitt tiår fra 

1960 til 1970 (Holst, 2016, s. 50). Dette var svært viktig i kvinnefrigjøringskampen da 

legaliseringen av p-pillen ga kvinner makt over egen kropp og seksualitet. Denne endringen i 

samfunnet er noe som gjenspeiles i musikalene som blir skrevet i denne perioden, og kvinnen 

fremstilles mer seksuelt frigjort, eksempelvis i både Sweet Charity (1966) og Cabaret (1966). 

I disse musikalene lever ikke kvinnene opp til de tradisjonelle forventningene om hvilken 

rolle kvinnen skulle ha som husmor, mor og hustru (Hurwitz, 2014, s. 171). Dette speiles ikke 

nødvendigvis i musikalene fra “The Golden Age”.  

2.1 Kort handlingsreferat 

Denne delen av oppgaven vil gi et kort handlingsreferat av de utvalgte musikalene som vil 

analyseres i det følgende. 

Handlingen i My Fair Lady (Cucker, 1964), skrevet av Alan Jay Lerner og Frederick Loewe, 

finner sted i London og tar utgangspunkt i relasjonen mellom fonetiker Prof.Henry Higgings 

og Eliza Doolittle. Doolittle selger blomster på gaten for å livnære seg og Prof. Henry Higgins 

fascineres av Doolittles lite velformulerte talemåte og transkriberer hva hun sier til bruk i 



7 
 

egen forskning. I Doolittles påhør vedder Prof. Henry Higgins overfor sin kompanjong Prof. 

Pickering om at han kan transformere Doolittle til en “lady” gjennom undervisning for å 

endre hennes tale- og væremåte. Doolittle avfeier innledningsvis dette forslaget, men 

ombestemmer seg når hun ser noen gamle blomsterselgere og forestiller seg et liv som 

gateselger resten av livet. Doolittle drømmer om en jobb i en blomsterforretning og oppsøker 

derfor Prof. Henry Higgins for å få undervisning for å nå sitt mål. Prof. Henry Higgins godtar 

dette og lar henne flytte inn hos han, og dermed er veddemålet i gang.  

I The Sound of Music (Wise, 1965), skrevet av Richard Rogers og Oscar Hammerstein II, 

utspiller handlingen seg i Østerrike i starten av 2. verdenskrig. Musikalen handler om den 

opprørske Maria Rainer som blir guvernante hjemme hos enkemannen kaptein Georg von 

Trapp og hans syv barn. Rainer har fram til nå levd et liv som nonne i kloster, men blir 

omplassert av Abbedissen på bakgrunn av Rainers naturlige impulser som hindrer henne i å 

fullføre gjøremål som kreves av en nonne. Rainer møter de nye arbeidsoppgavene med 

lekenhet og musikk som strider imot de strenge reglene i huset. I løpet av Rainers tid hos 

familien von Trapp gjenoppdager familien, og da spesielt kaptein Georg von Trapp, gleden av 

musikk og latter.  

West Side Story (Robbins & Wise, 1961), skrevet av Leonard Bernstein, Arthur Laurents og 

Stephen Sondheim, er en kjærlighetshistorie mellom hovedpersonene Tony og Maria som 

kommer fra rivaliserende gjenger. Handlingen finner sted i New York og de to gjengene 

består av hvite amerikanere i “Jets”, ledet av Tonys bestevenn Riff, og puertoricanere i 

“Sharks”, ledet av Marias bror Bernando. I likhet med Shakespeares Romeo og Julie er 

gjengene hovedpersonene identifiseres med et hindrende element for at deres kjærlighet kan 

utvikle seg.   

3.0 Teoretisk rammeverk 
Innenfor forskning er det forskjellige måter å tilegne seg kunnskap på. Sosialkonstruktivismen 

er et perspektiv der det anerkjennes at menneskers virkelighetsforståelse er i kontinuerlig 

endring og formes av blant annet erfaringer og opplevelser (Tjora, 2019). Peter Ludwig 

Berger og Thomas Luckmanns bok The Social Construction of Reality fra 1966 har vært 

viktig for sosialkonstruktivismens utvikling (Tjora, 2019). I den norske oversettelsen Den 

samfunnsskapte virkelighet fra 2006, har sosiologen Pål Veiden i innledningen skrevet dette 

om grunntankene i boken: “Mennesket skaper og blir skapt av samfunnet. Tankegangen er 

med andre ord – slik forfatterne flere ganger fremhever – dialektisk – altså at den viser til en 

https://www.google.com/search?q=Leonard+Bernstein&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDIsiC_LtVDi0M_VN0gqqyrQksxOttIvyUhNLEkt0i_ISay0Ss7PLcgvTi1axCrok5qfl1iUouCUWpRXXJKambeDlREAMaUpuUsAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjI04Kl7OroAhXxkIsKHatkDfsQmxMoATApegQIDRAD
https://www.google.com/search?q=Arthur+Laurents&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDIsiC_LtVDi0M_VNzA0KjHUks5OttIvyUhNLEkt0i_ISay0AhHlRZnpGSWLWPkdi0oySosUfBJLi1LzSop3sDICAIggesBLAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjI04Kl7OroAhXxkIsKHatkDfsQmxMoATAqegQIDhAD
https://www.google.com/search?q=Stephen+Sondheim&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDIsiC_LtVDi0M_VNzA3L8rSksxOttIvyUhNLEkt0i_ISay0yqksykzOLC5ZxCoQXJJakJGapxCcn5eSkZqZu4OVEQCopNzFSgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjI04Kl7OroAhXxkIsKHatkDfsQmxMoATAregQIDxAD
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gjensidig påvirkning mellom individ og samfunn” (Veiden, 2006, s. 9). Dette utdraget 

forteller oss at det er et forhold mellom samfunnet og mennesket, og at dette formes gjensidig.  

 

Sosialkonstruktivismen har en fortolkende innfallsvinkel i kontrast til for eksempel 

positivismen som har en mer analytisk og objektiv tilnærming til forskning (Gipsrud, Olsson, 

& Silkoset, 2016). Positivismen har sitt opphav i naturvitenskapelig metode. Innen den 

positivistiske retningen er systematisk innhenting av kunnskap den foretrukne måten å oppnå 

innsikt og viten om verden (Gippsrud et al., 2016, s. 18). Ved en positivistisk måte å tilnærme 

seg kunnskap brukes det kvantitative teknikker både ved måling av begreper og ved analyse 

av resultatene. Dette innebærer at positivistisk metode vil ta utgangspunkt i kategorier av 

gjenstander og sosiale fenomener for å i beste fall avdekke kausale sammenhenger mellom 

variabler, mens sosialkonstruktivismen istedenfor stiller spørsmål ved nøytraliteten av disse 

kategoriene da disse er sosialt skapt. I en konstruktivistisk metode som 

sosialkonstruktivismen vil fokuset ligge på søken etter forståelse av sosiale fenomener ved 

bruk av kvalitative metoder (Gipsrud et al., 2016, s. 18). Noe av kritikken mot 

sosialkonstruktivismen er at alt oppfattes som relativt, og at i enkelte sammenhenger vil det 

være lite hensiktsmessig å forholde seg relativistisk til et tema (Tjora, 2019). Til tross for 

kritikken anses det som hensiktsmessig med en sosialkonstruktivistisk tilnærming, da denne 

teorien er spesielt egnet til å kritisk analysere og avdekke skjulte maktstrukturer i samfunnet. 

 

Grener innenfor feministisk teori oppfatter kjønn som sosialt konstruert (Holst, 2016, s. 31), 

dette sammenfaller med sosialkonstruktivismen. Innenfor begge teoriene finnes også 

argumentasjon for at språk og måten vi omtaler fenomener, som f.eks. kjønn, er med på å 

forme hvordan vi forstår disse kategoriene. Slik Veiden (2006, s. 11) skisserer; “Språket er 

lagringsplass for erfaringer, uten at individet må rekonstruere de opprinnelige 

formasjonsprosessene”. Samtidig vil et sosialkonstruktivistisk syn åpne for at virkeligheten og 

hvordan vi definerer kategorier kan endres av individer (Veiden, 2006, s. 11). Den gjensidige 

påvirkningen mellom individ og samfunn blir trukket frem i blant annet «doing gender»-

perspektivet innenfor kjønnsforskning (Lorentzen & Mühleisen, 2006, s. 67). Forventninger 

knyttet til kjønn kan sees som: «…bidrag til å legitimere og opprettholde hierarkiske 

kjønnsrelasjoner i samfunnet» (Lorentzen & Mühleisen, 2006, s. 70). Mennesker søker sosial 

aksept og derfor er forventinger til kjønn noe man ikke kan velge bort, fordi det er en integrert 

del av ens hverdagsliv (Lorentzen & Mühleisen, 2006, s. 70). På bakgrunn av dette vil 
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oppgaven bruke feministiske termer sammen med den sosialkonstruktivistiske tilnærmingen 

til problemstillingen.   

  

3.1 Analytiske begreper 

I analysen av de tre musikalene vil oppgaven ta utgangspunkt i følgende kategorier for å 

analysere hvordan kjønnsrollene fremstilles på musikalscenen; kjønnsfordeling i 

rollebesetningen, Bechdeltesten, immanens og transcendens og misogyni.  

Kjønnsfordeling i rollebesetningen kan gi en indikasjon i hvilken grad stykket reflekterer 

sammensetningen i samfunnet forøvrig. Det bør her nevnes at studien tar utgangspunkt i 

biologiske kjønn når det gjelder representasjon. En slik kategorisering med bakgrunn i 

biologisk kjønn kan sees å være en utdatert måte kategorisere på, da det kan argumenteres for 

at også biologisk kjønn er sosiale konstruksjoner. Et slikt fokus vil trolig være gjenstand for 

kritikk fra mer radikale fortolkninger av feministisk og sosialkonstruktivistisk teori. 

Alison Bechdel gjorde Bechdeltesten kjent i 1985 gjennom å peke på den skjeve 

kjønnsbalansen i filmindustrien (Sarkeesian, 2009). For å bestå testen må filmen inneholde 

disse tre punktene: minst to navngitte kvinnelige roller, de to kvinnene må snakke sammen og 

de må snakke om noe annet enn en mann (Bechdeltest, 2020). Tilhengere av denne testen 

mener at den kan synliggjøre hvor underrepresentert komplekse kvinnelige karakterer er i 

filmbransjen (Sarkeesian, 2009). Det er verdt å understreke at denne testen ikke vil gi et 

helhetlig bilde av hvordan kvinnen fremstilles i musikalen. Enkelte er kritiske til at testen 

alene brukes til å måle hvor feministisk en film er. Ellis (2016) peker også på at enkelte 

samtaler om menn kan regnes for å være feministiske. 

Ved å inkludere begrepene immanens og transcendens vil analysen undersøke i hvilken grad 

de kvinnelige rollene oppleves som passive eller aktive aktører i eget liv. Filosofen Beauvoir 

(1994) har benyttet seg av disse begrepene for å kategorisere mennesker som den handlende 

og fremadgående i en relasjon, eller den stagnerende. Tradisjonelt sett har mannen blitt 

assosiert med transcendens, da mannsrollen er grensesprengende og har mål som går utenfor 

deg selv. Kvinnerollen derimot, assosieres med immanens og illustrerer stagnasjon i 

livssituasjon og mangler vilje til å utrette noe utover seg selv (Beauvoir, 1994, s. 26).  

Det finnes mange ulike definisjoner av misogyni, tradisjonelt har misogyni blitt forstått som 

hat mot kvinner og de fleste definisjoner innehar et element av dette. Banet-Weiser (2018) 

benytter seg av en nyere definisjon som beveger seg bort fra den tradisjonelle oppfatningen av 
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ordet. Denne innbefatter en mer nyansert forståelse av hvordan kvinner blir systematisk 

objektivisert og undervurdert som kjønn: “The instrumentalisation of women as objects, 

where women are a means to an end: a systematic devaluing and dehumanising of women” 

(Banet-Weiser, 2018, Introduction). Denne definisjonen ligger til grunn for forståelsen av 

misogyni som det tas utgangspunkt i denne studien.  

4.0 Analyse  
Analysen vil ta for seg problemstillingen på et overordnet nivå der eksempler fra “The Golden 

Age” musikalene My Fair Lady (Cucker, 1964), The Sound Of Music (Wise, 1965) og West 

Side Story (Robbins, Wise, 1961) vil bli brukt som utgangspunkt. Som nevnt vil denne delen 

av oppgaven ta i bruk sosialkonstruktivisme med feministiske termer for å drøfte 

problemstillingen.  

4.1 Kjønnsfordeling i rollebesetningen 

Studien tar utgangspunkt i Internet Movie Data Base (u.å, IMDB) sine hjemmesider for å få 

oversikt over antall roller fordelt på kjønn. IMDB kategoriserer rollene i to lister og skiller 

mellom krediterte roller, og øvrige roller. Denne studien tar kun utgangspunkt i listen over 

krediterte roller da det kan argumenteres for at disse rollene er de som i hovedsak driver 

handlingen fremover. I sceneversjoner av musikalene kan det være gjort kunstneriske grep 

som gjør at fordelingen av roller på kjønn vil se annerledes ut. Denne oversikten vil allikevel 

gi en oversikt over representasjonen i filmene.  

I My Fair Lady (Cucker, 1964) er det ifølge IMDB listet fire kvinnelige og seks mannlige 

roller på oversikten over roller.    

I The Sound of Music (Wise, 1965) derimot er det listet fjorten kvinnelige og syv mannlige 

roller på listen over krediterte roller. Dette er den eneste av de tre valgte musikalene studien 

tar utgangspunkt i som har overvekt av kvinnelige roller i filmen.  

I West Side Story (Robbins, Wise, 1961) er det listet åtte kvinnelige roller og tjueseks 

mannlige. De rivaliserende gjengene som kun består av menn opptar en stor del av filmens 

handling, og dette gir utslag på representasjonen av kvinner.  

Kjønnsfordelingen i rollebesetningen i disse musikalene illustrerer at både menn og kvinner 

innehar roller som er sentrale for å drive historien fremover. Det er likevel en overvekt av 

mannlige karakterer i filmene. Isolert sett sier dette noe om representasjon av kjønnene i disse 

musikalene, men det har begrenset verdi når det gjelder hvordan disse representeres.  
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4.2 Bechdeltesten 

My Fair Lady (Cucker, 1964) består Bechdeltesten på bakgrunn av at Mrs.Pearce 

(husholdersken til Prof. Henry Higgins) og Eliza konverserer om hva et badekar brukes til. 

Dette er den eneste gangen to kvinner har en samtale om noe annet enn en mann i løpet av 

filmen. Til tross for at samtalen inneholder annen tematikk, er det likevel verdt å poengtere at 

samtalen ikke kan regnes for å inneholde tematikk som innehar en høyere intellektuell verdi 

eller gir inntrykk av at kvinnene har egne meninger og/eller meningsfulle samtaler.  

The Sound of Music (Wise, 1965) består Bechdeltesten blant annet idet noen av nonnene i 

klosteret lurer på hva de skal gjøre med Maria Rainer som ikke lever opp de forventningene 

knyttet til en nonne, og når Maria Rainer rådfører seg med Abbedissen om Rainers fremtid. 

Til tross for at filmen består Bechdeltesten, er det bemerkelsesverdig at innholdet i disse 

samtalene dreier seg rundt forventing til kvinnerollen. 

West Side Story (Robbins, Wise, 1961) består Bechdeltesten idet Maria og hennes bestevenn 

Anita har en diskusjon om hvorvidt Anita kan sy en dypere utringning på kjolen til Maria. Det 

kan stilles spørsmål ved om dette er tilstrekkelig for å bestå Bechdeltesten da det kan 

argumenteres for at samtalen dreier seg om å tiltrekke seg det motsatte kjønn. Dette 

eksempelet illustrerer at filmen maler et ensidig bilde av at kvinnene har en manglende evne 

til å konversere om noe annet enn det motsatte kjønn.  

 

Felles for alle tre musikalene er at ingen av kvinnene som snakker med hverandre snakker om 

noe akademisk eller noe man trenger utdanning eller høyere kunnskapsnivå for å konversere 

om. I likhet med andre kritikere av Bechdeltesten, stiller denne studien spørsmål ved verdien 

av testen som grunnlag for å vurdere i hvilken grad stykker i tilstrekkelig grad fremstiller 

kvinner på en nyansert måte.  

 

4.3 Immanens og transcendens  

Prof. Henry Higgins i My Fair Lady (Cucker, 1964) bruker Eliza Doolittle som middel for å 

vinne et veddemål som går ut på at han kan løfte henne ut av deres nåværende sosiale klasse 

ved å blant annet forbedre hennes språk. Prof. Henry Higgins vinner veddemålet dersom Eliza 

Doolittle blir regnet for å være en “lady”, fremfor en blomsterselger på gaten. Doolittles 

overordnede mål derimot er å få seg jobb i en blomsterhandel, og for å oppnå dette er hun 

avhengig av å lære seg å snakke engelsk uten aksent. Dette “klasseløftet” som Doolittle er 

avhengig av for oppnå å nå sitt mål er betinget av Prof. Henry Higgins, og derfor kan hun ikke 
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avbryte prosjektet da dette vil føre henne tilbake til hennes opprinnelige sosiale klasse. Denne 

formen for stagnering knyttet til livssituasjon blir definert av Beauvoir som immanens 

(Beauvoir, 1994, s. 26). I stykket oppnår ikke Doolittle transcendens da hun ender opp med å 

bli værende hos Prof. Henry Higgins og ikke med å jobbe i en blomsterhandel. Det finnes 

imidlertid andre tolkninger av Eliza Doolittles transformasjon. Alter (2014) trekker frem i 

hennes artikkel at transformasjonen i større grad dreier seg om at Doolittle er en kvinne som 

forsøker å holde fast ved egen identitet, fremfor at hun er en svak kvinne som lar seg forme av 

en kontrollerende mann.  

I det første møtet mellom Maria Rainer og kaptein Georg von Trapp i The Sound Of Music 

(Wise, 1965) kommenterer von Trapp at Rainer må få nye klær da de hun har anses å være for 

fillete og gamle. Kommentaren om at hun skal få nye klær kan være et frampek på hvilket 

“klasseløft” Maria Rainer er i ferd med å gå gjennom i det hun blir ansatt som guvernante. I 

likhet med Prof. Henry Higgins i My Fair Lady (Cucker, 1964) blir kaptein Georg von Trapp i 

The Sound Of Music (Wise, 1965) Maria Rainers løsning for å løfte seg ut av den sosiale 

klassen hun opprinnelig befinner seg i. Til tross for at hun er friere i den nye situasjonen som 

guvernante argumenterer Sullivan (2005) for at hun beveger seg fra et kloster til et annet; 

“Anyways, in many ways she’s trading one type of cloister to another.” (Sullivan, 2005, s. 

80).  Klassereisen hun går i gjennom kan knyttes opp mot begrepene transcendens og 

immanens. Transcendens kommer til syne i denne musikalen gjennom at kaptein Georg von 

Trapp til stadighet er på jobboppdrag, og har en karriere der det kan tenkes at hans 

arbeidsoppgaver ikke gagner han personlig, men er på et nivå som beveger seg utenfor hans 

personlige interesser. Maria Rainer derimot representerer immanens først og fremst ved at vi 

får inntrykk av at Maria Rainer ikke har ambisjoner som strekker seg utenfor å ta best mulig 

vare på Von Trapps barn, og dermed stagnerer i livssituasjonen hun befinner seg i. Det kan 

argumenteres for at disse kjønnsrollene låses i det von Trapp og Maria Rainer ender opp med 

å inngå et ekteskap, da Rainer ikke har noe annet enn klosteret å falle tilbake på hvis en 

eventuell skilsmisse skulle finne sted. Til tross for at relasjonen mellom von Trapp og Rainer 

fremstår som et tradisjonelt kjønnsrollemønsteret trekker Barnes (2015, s. 91) frem at Maria 

Rainer er kvinne som viser evne til å tenke selv og ta utradisjonelle valg. Dette på bakgrunn 

av at Rainer trosser forventningene og reglene som settes til hun både i klosteret og hos von 

Trapp.  

I den første scenen mellom to av de kvinnelige hovedrollene i West Side Story (Robbins, 

Wise, 1961) blir seeren presentert for hvilken skjebne kvinnene i denne musikalen står 
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overfor. Gjennom replikkutvekslingen mellom Maria og Anita blir vi informert om at det var 

broren Bernando som tok med seg Maria til Amerika, og hennes videre skjebne er å gifte seg 

med et av medlemmene i “Sharks”. Av dette kan vi lese at Maria er den immanente fordi hun 

selv ikke har tatt valg som har endret hennes livssituasjon. Historien om at kvinnen beskyttes 

av en mann står sterkt, da hun hele tiden er beskyttet av enten sin bror eller Tony (Rodríguez, 

2014, s. 70). Bernando kan tolkes å opptre transcendens i det han har tatt med seg sin søster til 

Amerika i håp om en lysere fremtid for de begge. Idet Maria og Tony dyrker deres forbudte 

kjærlighet senere i filmen og planlegger å rømme, kan det argumenteres for at Maria bryter 

med forventningene som stilles til henne og derfor kan knyttes opp til transcendens. Denne 

fortolkningen brytes dog når Tony dør og de ikke får fullført rømningsplanen, og vi får 

inntrykk av at hun blir værende i den samme situasjonen som først presentert.  

I alle tre musikalene kan vi lese at transcendens kommer tydelig til syne i de mannlige 

karakterene og immanens i de kvinnelige. Felles for alle situasjonene nevnt over er at de 

kvinnelige hovedrollene på en eller annen måte reddes av en mann. I etterkrigstiden ble 

kvinner plassert tilbake i hus og hjem til fordel for at mannen kunne returnere til sin 

arbeidsplass etter å ha kjempet i krigen (Holst, 2016, s. 49). Underleggelse av 

middelklassekvinnen enten ved kunnskap eller ekteskap er holdninger som kommer til syne 

spesielt godt i My Fair Lady (Cucker, 1964) og The Sound of Music (Wise, 1965), men er 

også tilstede i West Side Story (Robbins, Wise, 1961).  

4.4 Misogyni  

I My Fair Lady (Cucker, 1964) synger Prof. Henry Higgins i sangen “A Hymn to Him”: 

“Why can´t a woman be more like a man”. Kvinnen blir i denne sangen sammenlignet med 

mannen og betegnet som svakere og mindre intelligent på bakgrunn av kjønn. Forskjellene 

mellom mannen og kvinnen blir i dette tilfellet brukt til å svekke kvinnens posisjon. Barnes 

(2015, s.139-141) trekker frem nettopp Prof. Henry Higgins i sin bok Her Turn on Stage når 

hun skal illustrere misogyni. I denne sangen blir den hvite, heterofile mannen blir brukt som 

målestokk for å måle det som er ideelt og har høyest standard. Når Higgins vurderer kvinnen 

opp mot kvaliteter som i et tradisjonelt kjønnsrollemønster assosieres til mannsrollen, forteller 

det oss at det er nettopp disse kvalitetene, ikke bare Eliza Doolittle mangler, men alle kvinner 

(Barnes, 2015, s. 139-141). Denne formen for menn å forholde seg til kvinner på skriver 

filosofen Beauvoir skrev i sin bok Det annet kjønn: “Menneskeheten er hankjønn, og mannen 

definerer kvinnen, ikke ut fra hennes eget selv, men i forhold til han” (Beauvoir, 1994, s. 15). 

Sangen blir dog ofte oppfattet som et komisk element da den inneholder overdrivelser og er 
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utspilt med ironi. Alter (2014) argumenterer for at sangen er laget for å ydmyke Prof. Henry 

Higgins, samt å vise publikum hvilket syn Prof. Henry Higgins har på kvinner, fremfor å 

undertrykke kvinnen.   

Et liv som nonne innebærer å følge et sett leveregler som blant annet omhandler hva man skal 

ha på seg, hvem man kan møte og hvor man kan gå. Maria Rainer i The Sound of Music 

(Wise, 1965) er portrettert med egenskaper som kommer i strid med disse, blant annet ved at 

hun tilbringer mye tid utenfor klosteret og kommer for sent til bønnetid. De andre nonnene 

bemerker Maria Rainers naturlige impulser som strider med det som forventes, og dette 

kommer til uttrykk i sangen “A problem like Maria”. I løpet av sangen poengterer Abbedissen 

at Rainer er en “jente”, noe som understreker at hun ikke er en gutt og derfor må hun slutte å 

oppføre seg som en (Barnes, 2015, s. 147). Det kan argumenteres for at når det mannlige 

kjønn blir brukt som målestokk for det normative, underkastes kvinnen, og kan derfor knyttes 

opp mot misogyni. Med dette som bakgrunn blir det kommunisert at det slippes opp for at en 

jente kan bevege seg utenfor det normative, men en kvinne må gjøre som hun blir fortalt 

(Barnes, 2015, s. 147).  

Maria fra West Side Story (Robbins, Wise, 1961) har kun én solosang i løpet av hele filmen, 

sangen “I Feel Pretty”. Denne sangen skiller seg fra de andre sangene i musikalen da det kan 

argumenteres for at sangen ikke er drivende for handlingen og ikke er i stil med karakteren 

Maria. Låtskriveren Stephen Sondheim kritiserer selv i sin bok “Finishing The Hat” at sangen 

mangler substans og er repetitiv (Stewart referert til Finishing The Hat, 2019). Mangel på 

substans kommer til syne blant annet gjennom budskapet om at kvinner anser utseende som 

viktigere enn evnen til å reflektere på et intellektuelt nivå (Rodríguez, 2014, s. 70). Å 

fremstille unge kvinner som utseendefikserte kan argumenteres for å være en måte å 

undervurdere Maria og kan forstås som misogyni. På den andre siden kan sangen sies å være 

beskrivende for Maria sine karakteristikker; optimistisk, uskyldig og entusiastisk, og på den 

måten være med på å legge grunnlaget for Marias emosjonelle utvikling i løpet av musikalen 

(Robinson, 2019). Denne sangen kan i likhet med Prof. Henry Higgins sang «A Hymn to 

Him» spilles ut med ironi, noe som vil gjøre at sangens betydning i noe grad endres. Utspilt 

med ironi vil den kommentere hvordan kvinner tillegges kvaliteter som at utseende er viktig, i 

stedet for å leve det ut.  

Det ovennevnte kan gi en indikasjon på kvinners rolle i samfunnet, samt forventningene 

knyttet til hva det vil si å være kvinne. Det er dog ikke bare mannens forventninger til 
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kvinnen som kommer til uttrykk, men samfunnet forøvrig, da reaksjoner på handlinger som 

strider med kjønnsrolleforventninger kommer fra både menn og kvinner.  

4.5 Reproduksjon av utdaterte kjønnsrollemønster? 

Felles for alle tre musikalene er at idet kvinnene beveger seg ut av det som er definert som 

“det normale” i den gitte sammenhengen vil det få konsekvenser. Det er likevel verdt å 

påpeke at mange av de kvinnelige hovedrollene ikke fremstår som svake da de beveger seg 

utenfor hva som forventes av de. Deer & Vera (2016) påpeker at verdiene knyttet opp mot 

handlingen i musikalene ikke nødvendigvis speiler den sosiale praksisen, men er et uttrykk for 

verdiene som tiden etterstrebet (Deer & Vera, 2016, s. 277).  

 

Likevel kan det argumenteres for at stykkene i stor grad presenterer et kjønnsrollemønster 

som er utdatert sett i lys av dagens moderne samfunn. Et tradisjonelt kjønnsrollemønster 

kommer ikke bare til syne gjennom handlingen som musikalene dreier seg rundt, men også i 

produksjonen av disse, som tradisjonelt sett har en stor overvekt av menn. Barnes (2015, s. 

15) trekker frem at dette fremdeles er et fremtredende aspekt ved nyere oppsetninger: “In fact, 

it is now so rare to have a women involved in the creation of a new musical that Wikipedia 

highlights as “unusual” the fact that the producer, director, and writer of Mamma Mia! (1999) 

were all female”.  

 

Barnes (2015, s. 46) understreker også at det er problematisk med mannlige ledere i kreative 

prosesser i utviklingen av stykker som handler om kvinner da mannen erstatter kvinnenes 

stemmer med sin egen. Dermed blir kvinnen et talerør for mannens idé om hvordan kvinnen 

oppfører seg, fremfor at hun forteller en historie fra et kvinnelig perspektiv (Barnes, 2015, s. 

46). I språket ligger det makt, og idet vi presenteres historier der hovedrollene har egenskaper 

eller agendaer som kan knyttes opp til et tradisjonelt kjønnsrollemønster kan det tenkes at vi 

står i fare for å reprodusere disse. Eksempelvis ligger makten i språket blant annet ved at 

enkelte av de mannlige hovedrollene analysen tar utgangspunkt i benevnes med yrkestittel i 

forkant av navnet, i motsetning til kvinnene som ikke har en yrkestittel å vise til i det hele tatt.  

 

Likevel kan det stilles spørsmål ved om seere og deres evne til refleksjon undervurderes ved å 

sette spørsmålstegn ved at utdaterte kjønnsrollemønster presenteres på scenen. Berger og 

Luckmann (2006, s. 45) beskriver teateret som de voksnes lek og at teateret er en flukt fra 

virkeligheten, og det markeres med at teppet går opp og ned. Når stykket er ferdig blir 
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tilskueren tatt tilbake til virkeligheten (Berger & Luckmann, 2006, s. 45). Bevisstgjørende 

samtaler før/etter forestillingen er et eksempel på konkrete grep som kan sette historien i 

kontekst og dermed åpne for samtale om hvordan de ulike kjønnsrollene presenteres. Til tross 

for at slike samtaler er utbredt i kunsten, foreligger det lite forskning på effekten av slike 

samtaler på publikums evne til å reflektere rundt kjønnsrollene. Alter 

(2014) avproblematiserer imidlertid å vise kunst som kan oppfattes som 

kvinneundertrykkende, da det kan være grunnlag for debatt av tematikken: “The movie itself 

isn’t misogynistic– it’s about misogyny” skriver hun om My Fair Lady (Alter, 2014).  

5.0 Konklusjon 
Denne studien har med utgangspunkt i sosialkonstruktivistisk og feministisk teori analysert 

hvordan kvinnerollen blir presentert i filmatiseringen av de de tre musikalene My Fair Lady 

(Cucker, 1964), The Sound Of Music (Wise, 1965) og West Side Story (Robbins, Wise, 1961). 

Videre har studien drøftet i hvilken grad et tradisjonelt kjønnsrollemønster reproduseres ved 

nyoppsetninger av disse.  

 

Klassikere skrevet i en annen tid med andre omstendigheter kan, som vist i denne studien, 

inneholde elementer som kan sies å være utdaterte. Kunst regnes som en viktig stemme i 

samfunnet, da det kan være en måte å uttrykke følelser så vel som å være startpunkt for 

debatt. Reproduksjon av klassikere innenfor kunst, så vel som musikaler kan derfor være med 

på å bevisstgjøre publikum om kvinneundertrykkende strukturer i samfunnet, da og nå.  Til 

tross for at det er gjennomført noe analyse knyttet til musikkteater og dens plass i samfunnet, 

er dette et område med behov for ytterligere forskning. Ved videre forskning hadde det for 

eksempel vært av interesse å gjøre dybdeintervju med regissører som i moderne tid har gjort 

oppsetninger av klassikere innenfor musikalsjangeren. Aktuell tematikk inkluderer blant annet 

hvorfor klassikere fremdeles settes opp, og hvorvidt rettighetene til stykket tillater kunstnerisk 

frihet som potensielt kan modernisere stykket.  

 

Som studien peker på er det i alles interesse å etterstrebe en større grad av likestilling både 

foran og bak scenen. Dette vil gi økt mangfold når det gjelder hvilke historier som fortelles, 

og på hvilken måte det gjøres.  
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