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Let us not forget Lady Macbeth! 

A comparative study of Lady Macbeth in Shakespeare´s tragedy as well 
as in three modern television and film adaptations. 

 

 

Susanne Lidzén 

 

Abstract 

 

The work of Shakespeare has been popular to make film adaptations of from the birth of 

cinema. Macbeth, one of his most often played tragedies, is no exception. But how did 

Shakespeare portray Lady Macbeth in his play, and how do directors in the 21th century 

choose to portray her for a modern audience? I will try to find the answer to these questions 

by analyzing Shakespeare´s play as well as three modern adaptations. I will begin the thesis 

by looking at scholars´ view in questions regarding gender, free will, adaptations and genre 

before analyzing the play and the three movies. I will do this so in order to make comparisons 

between the play and the three adaptations. My conclusion is that Shakespeare wrote Lady 

Macbeth as a strong woman, an “unwomanly” woman of her time. The three adaptations also 

portray her as a strong woman, but in three different ways. I cannot draw any overall 

conclusions as this thesis is a subjective interpretation of text as well as picture, but further 

analysis of more adaptations of Macbeth can perhaps verify what has been stated in this 

thesis. 
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1. Inledning  
 

”Men han har ju en egen fri vilja!” Med de orden vaknade mitt intresse återigen att ta reda på 

hur en människa kan styra en annan människas handlingar. Speciellt då hur Lady Macbeth 

kan styra Macbeth att utföra mordet på en älskad kung då det var det diskussionen handlade 

om och eftersom jag alltid haft ett starkt intresse för Shakespeare och hans texter. Lady 

Macbeth har en stor roll i dramat av Shakespeare, men jag kan uppleva ibland som om hon 

setts som en biroll till Macbeth och hans maktambitioner i litteratur och media genom tidens 

gång. I flera böcker om Macbeth (i analys av pjäsen, likväl som Macbethfilmer) är det 

Macbeth som analyseras medan Lady Macbeth får stå i bakgrunden, som en bifigur.
1
 Detta 

trots att hon, även om hon inte utförde själva mordet, planerade det med sin man och 

planterade bevismaterial vid dem som paret Macbeth ville skulle få skulden för mordet. 

    William Shakespeares pjäs Macbeth är ett välkänt verk som har satts upp på världens 

scener och spelats in för film och TV i otaliga versioner. Shakespeare antas ha skrivit pjäsen i 

slutet av 1500-talet och början av 1600-talet då den sattes upp för första gången i juli 1606.
2
 

Handlingen kretsar runt maktlystnad, mord och galenskap. Pjäsens huvudsakliga fokus är vad 

som händer om man mördar en kung, då måste man straffas på ett eller annat sätt. I Macbeth 

dör de skyldiga efter att ha blivit galna av skuldkänslor över vad de gjort. Men skillnaden i 

deras sätt att dö visar skillnaden i hur män och kvinnor uppfattades i slutet av 1500-talet. 

Macbeth får dö i strid medan Lady Macbeth tar livet av sig.  

    Denna uppsats är en breddning och fördjupning av den engelska kandidatuppsats jag skrev 

vid Göteborgs universitet.
3
 Redan då vaknade intresset av att se hur Lady Macbeth 

porträtterades på film.  

1.1. Syfte       

Föremålet för uppsatsen är Lady Macbeth, hennes roll i pjäsen och i tre filmadaptioner. (Se 

vidare under avsnittet material. Efter en närstudie av pjäsen Macbeth vill jag påstå att Lady 

Macbeth var den drivande personen bakom mordet på kungen och utan henne hade Macbeth 

ej utfört mordet. Huvudsyftet med denna uppsats är att se hur de tre filmadaptionerna, jämfört 

med dramat, porträtterar Lady Macbeth utifrån min hypotes om att Shakespeare skrev Lady 

                                                 
1
 Två exempel: Anthony Davies Filming Shakespeare´s Plays (New York: Press Syndicate of the University of 

Cambridge, 1994) och Russel Jackson (ed) The Cambridge Companion to Shakespeare on Film (New York: 

Cambridge University Press, 2007). 
2
 Peter Ackroyd, Shakespeare the Biography  (Great Britain: Vintage, 2006), 416f. 

3
 Susanne Lidzén, The Woman Behind the Man. An in- depth look at Lady Macbeth (ak Kandidatuppsats, 

Engelska Institutionen, Göteborgs Universitet, 2007). 
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Macbeth som en stark kvinna som var den drivande kraften bakom mordet, men att de 

analyserade filmerna kanske inte kommer att visa henne så som Shakespeare skrev henne. 

     Frågeställningen som jag skall söka svar på i denna uppsats är: Var Lady Macbeth den 

drivande kraften bakom mordet på kungen, och hur visar, om så är fallet, Shakespeare det i 

sin pjäs och hur visar tre moderna filmadaptioner av pjäsen det?  

     Enligt Peter Ackroyd kan det ha varit så att Shakespeare började skriva dramat utan att ha 

bestämt sig för vem av paret Macbeth som skulle mörda kungen.
4
 Detta gör läsningen av 

pjäsen än mer spännande eftersom Shakespeare kan ha skrivit texten utifrån att Lady Macbeth 

skulle utföra själva mordet. 

1.2. Teori, metod och upplägg  

Jag kommer att analysera hur Lady Macbeth porträtteras, både i Shakespeares pjäs och i tre 

adaptioner, två för TV och en för film. Detta för att senare i uppsatsen kunna göra en 

jämförelse, för att se likheter och skillnader, mellan hur Shakespeare skildrar Lady Macbeth 

och hur filmer gör det. 

     Jag har valt att inte analysera äldre filmadaptioner av Macbeth då detta har gjorts i 

åtskilliga böcker, artiklar och uppsatser. Istället har jag valt tre moderna adaptioner från 2000-

talet. Detta då jag finner det intressant att jämföra pjäsen från slutet av 1500-talet och början 

av 1600-talet med versioner från 2000-talet av dramat. Mycket har hänt på över 400 år i synen 

på kvinnan och hennes roll i samhället. 

     Uppsatsen inleds i kapitel två med en forskningsöversikt över vad som skrivits om 

Macbeth och Lady Macbeth sett ur olika synvinklar. Jag inleder denna forskningsöversikt 

med att se vad som skrivits om paret Macbeths inbördes förhållande ur ett genusperspektiv. I 

början av detta avsnitt beskriver jag hur det var att vara kvinna när Shakespeare skrev sina 

verk. Detta för att få en historisk kontext på forskardiskussionen. För att utröna om Lady 

Macbeth påverkade Macbeths fria vilja måste jag söka svar i filosofi- och psykologiböcker. 

Vad är fri vilja och går den att påverka? Detta är en viktig diskussion eftersom Lady Macbeth, 

enligt mig, är drivande och får Macbeth att utföra ett mord, som han kanske egentligen initialt 

inte vill utföra. Då jag kommer att analysera tre adaptioner av pjäsen kommer även en 

diskussion om adaptioner och adaptionsteori att belysas. Denna del har sin tyngdpunkt i hur 

Shakespeares dramer kan adapteras, och har, adapterats för film och TV.  En av filmerna 

tilldrar sig i nutida gangstervärlden vilket gör att en kort beskrivning av genren gangsterfilm 

                                                 
4
 Ackroyd, 417. 
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även kommer att framläggas. Alla dessa tre teoretiska ingångar kommer jag att presentera var 

för sig nedan.
5
    

     I kapitel tre kommer jag att göra en närläsning av Shakespeares pjäs för att se hur han 

porträtterar Lady Macbeth. Jag kommer även se maktrelationen mellan Macbeth och Lady 

Macbeth ur ett genusperspektiv. Vem styr egentligen vem i Shakespeares pjäs? Det är även 

viktigt att sätta in pjäsen i sin historiska kontext och därför kommer jag, precis som 

inledningen i kapitel två, att skriva om hur en kvinna skulle bete sig under Shakespeares tid. 

Detta för att få en förståelse för varför han porträtterade Lady Macbeth som han gjorde och 

varför han i slutet lät paret dö på olika sätt. Jag har valt att inte se till kopplingen mellan 

häxorna och Lady Macbeth (som annars är vanligt) utan endast maktrelationen mellan 

Macbeth och Lady Macbeth.  

    I kapitel fyra ser jag på de metoder en regissör, och skådespelare, har för att visa upp en 

karaktär på ett visst sätt. Hur kan man visa att en person är stark, är mentalt instabil, har makt 

och/eller påverkar en annan och känner på ett visst sätt utan att säga det rakt ut med ord? På 

vilka sätt kan en regissör förmedla sin vision, sin idé, av tragedin? Detta kommer jag att söka 

svar på i kapitel fyra bland annat genom att titta på mise-en-scène (allt framför kameran), 

kameraanvändning, musik och ljud. Vad som är viktigt att tänka på är att de två mediala 

former jag kommer att analysera (TV respektive film) Macbeth-uppsättningar från skiljer sig 

åt. TV är ett mindre elektroniskt medium där det som sägs är viktigt då allt inte kan visas. Till 

skillnad från film som är ett fotografiskt medium som har en större bild och kan visa mer 

genom djupfokus och vidvinkel och därför blir inte det talade lika viktigt.
6
 

     Kapitel fem ägnas helt åt närläsning av hur Lady Macbeth skildras i tre moderna 

adaptioner av Macbeth från 2001, 2005 och 2010 som jag presenterar närmare nedan. Det är 

framförallt fyra scener som kommer att analyseras (så även i närläsningen av pjäsen); den 

första är när Lady Macbeth får brevet från Macbeth och när paret planerar mordet, scen två är 

mordet på kungen, scen tre är banketten när Macbeth tycker sig se ett spöke och den fjärde 

och sista scenen är när Lady Macbeth går i sömnen. Dessa fyra scener visar Lady Macbeths 

uppgång och fall, från en stark och självständig kvinna till en, av skuldkänslor, 

sinnesförvirrad kvinna.  

                                                 
5
 Jag har inte haft ambitionen att vara heltäckande i mitt urval av litteraturen utan gjort ett urval ur den litteratur 

som finns inom området. Vad gäller genus läste jag flera böcker i ämnet och valde dem som tog upp Lady 

Macbeth mer ingående. I frågan om fri vilja läste jag de kursböcker jag använt på Psykologi 30hp vid 

Stockholms Universitet och i fråga om genre och filmteknik använde jag de böcker som jag läst vid 

Filmvetenskapliga Institutionen. Jag har försökt att hitta den senast skrivna litteraturen, då forskning, och åsikter, 

förändras snabbt inom filmforskningen.  
6
 Maurice Hindle, Studying Shakespeare on Film (Hampshire and New York: Palgrave Macmillan, 2007), 222f. 
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     I kapitel sex sker en avslutande diskussion där alla delar av uppsatsen knyts samman för att 

söka ett svar på frågeställningen. Uppsatsen avslutas med en summering. 

1:3 Material  

Den bok jag kommer att använda vid närläsningen av pjäsen i kapitel tre är en Norton Critical 

Edition av pjäsen.
7
 Denna text följer till största delen en kopia av Macbeth såsom den skrevs i 

Shakespeares första samlade verk som kom ut 1623, den så kallade First Folio.
8
 De 

förändringar som gjorts för boken är noga noterade och utskrivna, tillsammans med texten 

från First Folio, i början av boken.
9
 Det är viktigt att poängtera detta då det inom 

forskarvärlden diskuteras vad en genuin Shakespearetext är, om det ens existerar en genuin 

text.
10

 Enligt Stephen Orgel existerar ingen originaltext av Macbeth.
11

 Orgel menar att texten i 

The First Folio är en revision av pjäsen som uruppfördes inför kungen och hovet, och att 

revisionen inte utfördes av Shakespeare. Detta innebär att texten i The First Folio kan sägas 

vara en adaption av Shakespeares pjäs, vilket gör alla följande adaptioner av pjäsen till 

adaptioner av en adaption! Orgel anser att den genuina texten måste ha brunnit upp när The 

Globe brann 1613.
12

 Vad gäller de olika versioner av Shakespeares texter man kan välja 

mellan menar Laurie Maguire att det även spelar roll vem som är redaktör eftersom 

redaktören skriver en inledning, sätter ut noter för att förklara vissa ord och passager samt 

kommenterar texten.
13

 Maguire menar att vi kanske inte köper ett verk av Shakespeare, utan 

av en redaktör. Liksom en regissör väljer vad han/hon vill lägga tyngdpunkten på i en 

adaption av en pjäs, väljer även en redaktör hur han/hon skall föra över en pjäs till en ny 

version. Men till skillnad från regissören kommenterar redaktören sina val i fotnoter eller i 

inledande, eller slutledande, kommentarer.
14

 För den läsare som anser att redaktörens genus 

spelar roll för läsandet av texten vill jag informera om att den version av Macbeth jag läst har 

en man som redaktör.  

                                                 
7
 William Shakespeare,  Macbeth. A Norton critical edition.  Robert S. Miola, ed.  (USA: W.W. Norton & 

Company Inc, 2004).      
8
 Ibid.,  xxiii samt Erik Frykman & Göran Kjellmer, Aspects of Shakespeare. (Stockholm: Almqvist & Wiksell 

Förlag AB, 1991), 52. 
9
 Shakespeare, xxiii. 

10
 Margaret Jane Kidnie, Shakespeare and the problem of adaptation. (USA: Routledge, 2008), 17. 

http://www04.sub.su.se:2304/depp/reader/protected/direct/AbstractView,title.$ReaderFunctions.eBookView.sdir

ect?state:reader/protected/AbstractView=ZH4sIAAAAAAAAAFvzloG1XJiBgYGJkYG1JLMkJ5WBNTWzOC

mvhIHX0tzCwMjA2NDM3NzQvJyDAYcMAOmflElDAAAA (kontrollerad 20120430). 
11

 Stephen Orgel. “Macbeth and the antic round”. I  Macbeth. A Norton critical edition. Robert S. Miola,ed. 

(USA: W.W. Norton & Company Inc 2004), 342ff. 
12

 Ibid., 344. 
13

 Laurie E Maguire, ”Feminist Editing and the Body of the Text”. I  A Feminist Companion to Shakespeare, ed. 

Dympna Callaghan (Massachusetts: Blackwell Publishers Inc, 2001), 60ff. 
14

 Ibid., 76. 

http://www04.sub.su.se:2304/depp/reader/protected/direct/AbstractView,title.$ReaderFunctions.eBookView.sdirect?state:reader/protected/AbstractView=ZH4sIAAAAAAAAAFvzloG1XJiBgYGJkYG1JLMkJ5WBNTWzOCmvhIHX0tzCwMjA2NDM3NzQvJyDAYcMAOmflElDAAAA
http://www04.sub.su.se:2304/depp/reader/protected/direct/AbstractView,title.$ReaderFunctions.eBookView.sdirect?state:reader/protected/AbstractView=ZH4sIAAAAAAAAAFvzloG1XJiBgYGJkYG1JLMkJ5WBNTWzOCmvhIHX0tzCwMjA2NDM3NzQvJyDAYcMAOmflElDAAAA
http://www04.sub.su.se:2304/depp/reader/protected/direct/AbstractView,title.$ReaderFunctions.eBookView.sdirect?state:reader/protected/AbstractView=ZH4sIAAAAAAAAAFvzloG1XJiBgYGJkYG1JLMkJ5WBNTWzOCmvhIHX0tzCwMjA2NDM3NzQvJyDAYcMAOmflElDAAAA
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     Förutom Shakespeares pjäs Macbeth och de tre filmerna, kommer en rad böcker om hur 

Shakespeare har visualiserats på film tas upp. Syftet med detta är att se på vilka olika sätt 

filmskapare kan använda för att skapa Shakespeares rollkaraktärer på film, vilka filmiska 

tekniker de använder och hur skådespelare tar sig an de olika karaktärerna i pjäserna.  

     Att hitta litteratur, artiklar, essäer och uppsatser som analyserar Lady Macbeth och hennes 

roll i pjäsen, och framförallt hur Lady Macbeth porträtteras på film, var initialt inte helt lätt. 

Det gick att finna essäer på nätet, likväl som artiklar, men de var inte lika många, och inte lika 

lätta att hitta, som de som ser på Macbeth och hur han porträtterats i filmer och på TV. Vad 

detta beror på undviker jag att spekulera i, då det inte är denna uppsats syfte. Men det 

material, böcker och artiklar, jag har hittat kommer att vara med i diskussionerna. Jag 

kommer även att använda litteratur som tar upp Shakespeares dramer ur ett genusperspektiv, 

inklusive feministisk kritik av Shakespeares pjäser. Även artiklar och litteratur från Internet 

kommer att användas. 

     Som tidigare nämnts kommer även en läsning utifrån ett psykologiskt, såväl som ett 

filosofiskt, perspektiv att göras för att se vad fri vilja egentligen är och om den går att påverka 

av andra.  

     De tre Macbeth filmerna jag kommer att analysera är: 

1. Gregory Dorans TV-version av The Royal Shakespeare Companys version av pjäsen 

som utspelas i Balkan i modern tid. Från 2001. 

2. Geoffrey Wrights moderna version som utspelas i Melbourne Australien gäng- och 

gangster värld. Från 2005. 

3. Rupert Goolds TV-inspelning för BBC Four 2010 av sin teateruppsättning 

vid Chichester Festival Theatre 2007. TV-filmen är helt inspelad på plats vid Welbeck 

Abbey och har, genom kostymerna, ett modernt tema. 

Likheterna mellan de tre filmerna är att de alla utspelas i moderna tid. Två av dem har spelats 

på en teaterscen (Dorans och Goolds) innan de filmades för TV för att sedan ges ut på DVD, 

medan den tredje (Wrights) har producerats för biomarknaden innan den gavs ut på DVD. 

Dessa tre filmer valdes ur ett helt personligt perspektiv. Jag hade tidigare sett den 

australienska versionen och ansett den vara värd en analys redan då. Rupert Goolds version 

valdes efter det att jag såg att Patrick Stewart hade huvudrollen som Macbeth och den gjordes 

så sent som 2010. Efter dessa två val ville jag finna en version som, på en första beskrivning, 

låg så nära Shakespeares pjäs som möjligt. Efter att ha letat på nätet fann jag The Royal 

Shakespeare Companys version från 2001.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Chichester_Festival_Theatre
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2. Forskningsöversikt  

2.1. Genus 

Var Shakespeare en feminist? Den frågan kan man ställa sig då många av hans hjältinnor är 

intelligenta och viljestarka. Som modell för sina kvinnoporträtt kan Shakespeare ha använt 

drottning Elizabeth I som var en beslutsam kvinna och sågs som modell för en stark kvinna 

under en tidsperiod när kvinnor inte ansågs ha förmågan att ha makt över män.
15

 Men å andra 

sidan är alla hans kvinnor porträtterade i förhållande till en man, såsom Lady Macbeth till 

Macbeth. Som författare till pjäser, som skulle sättas upp på scener för betalande publik, 

skrev Shakespeare om sådana kvinnor som han trodde att hans kvinnliga publik ville se. 

Kvinnor var viktiga åskådare då de var betalande gäster som både teaterägare, och 

pjäsförfattare, ville få till sina föreställningar.
16

 Samtidigt var Shakespeare tvungen att följa de 

värderingar och normer som var gällande under hans levnad, såsom att kvinnor inte sågs som 

jämställda med män, att kärnfamiljen var normen och att i det patriarkala samhället var 

mannens ord lag och inte något att diskutera.
17

 Kvinnan var inte en egen person utan var först 

sin fars egendom och sedan sin mans, och en kvinna skulle lyda sin far respektive sin man 

utan att ifrågasätta det männen sa.
18

 Under Elizabeth I era var medlidande, förbarmande och 

medömkan något som ansågs vara typiska kvinnliga egenskaper medan aggressivitet ansågs 

vara en maskulin egenskap.
19

 Viktigt att förstå om det engelska samhället i slutet av 1500-

talet och början av 1600-talet är att man trodde att allt liv var skapat utifrån en strikt 

hierarkisk ordning, som en kedja. I denna hierarki var mannen överordnad alla kvinnor, 

förutom drottning Elizabeth som stod närmast under Gud. Att gå emot denna ordning skulle 

leda till kaos och att man inte skulle komma in i himmelriket när man dog.
20

 Denna syn på 

kvinnan och det hierarkiska samhället påverkade Shakespeare och speglas även i hans pjäser.  

     I inledningen till The Woman´s part. Feminist criticism of Shakespeare skriver 

redaktörstrion att Shakespeares tragiska hjältinnor liknar männen i komplexitet och 

utveckling, och att kvinnornas styrka och makt är ett hot och oftast en destruktiv makt.
21

 Detta 

                                                 
15

 M.H. Abrams, ed.The Norton Anthology. English Literature. The Major Authors. (USA: University of Illinios 

Press, 1980), 240ff. 
16

 Juliet Fleming, “The Ladies Shakespeare”. I  A feminist Companion to Shakespeare.  ed. Dympna Callaghan 

(Massachusetts: Blackwell Publishers Inc, 2001),  8. 
17

 R.E. Pritchard, Shakespeare´s England. (UK: Sutton Publishing Ltd, 2000), 27f. 
18

 Katharina Herrmann, Gender Politics in “Macbeth”. (Germany: GRIN Verlag, 2008), 3. 
19

 Linda Woodbridge, Woman and the English Renaissance. (USA: University of Illinois Press, 1984), 140, 171, 

200. 
20

 Anne Clayborn, Anne & Rebecca Treays. The world of Shakespeare. (England: Usborne Publishing Ltd. 

1996), 5. 
21

 Carolyn R Lenz Swift, Gayle Greene & Carol T Neely (ed) The Woman´s Part. Feminist Criticism of 

Shakespeare. (USA: University of Illinois Press, 1980), 5f. 
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är en hållbar åsikt vad gäller Lady Macbeth då hon är en kvinna som uppför sig mer som en 

man vad gäller aggressivitet och maktlystnad. Under den Elisabetanska tiden var manliga 

drag aggressivitet, styrka, och beslutsamhet medan kvinnliga drag var mjukhet, vänlighet, 

medlidande och gråt.
22

 Några forskare menar att Shakespeare ville bryta dessa manliga- 

respektive kvinnliga drag genom att ge sina två huvudpersoner både manliga och kvinnliga 

drag.
23

 Denna åsikt kan man se i pjäsen när Lady Macbeth vill bli ”unsexed” för att bli mer lik 

en man, och när Macbeth säger till sin fru att de måste avbryta sina planer på att mörda 

kungen.
24

 Carolyn Asp menar att Lady Macbeth, i sin monolog i akt ett, ser alla kvinnliga 

drag som svagheter och därför vill bli ”unsexed”.
25

 I denna monolog, påstår Katharina 

Herrmann att man även kan se att för Lady Macbeth är manliga drag definierade av våld och 

mord, vilket skedde på slagfälten där männen krigade.
26

 

     Det finns flera sätt att tolka Lady Macbeth och hennes roll i pjäsen. Men de två rådande 

verkar vara att man antingen ser henne som en kvinna som endast utför sina plikter som 

husmor, såsom Joan Larsen Klein menar, eller som en kvinna som är delaktig i mordet på 

kung Duncan, såsom Katharina Herrmann anser.
27

 Ända sedan 1611 har åskådare sett hur 

Lady Macbeth har fått sin man, genom att reta, övertala och håna honom, att mörda sin 

kung.
28

 Joan Larsen Klein menar att Lady Macbeth är passiv vad gäller mordet på kungen.
29

. 

Delvis har hon rätt i detta då Lady Macbeth inte själv utför själva mordet, men i stora delar 

har Larsen Klein fel. Såväl Robert Kimbrough som Janet Adelman påvisar hur Lady Macbeth, 

genom att håna Macbeths manlighet och säga hur hon är mer man än honom får Macbeth att 

mörda kungen.
30

 Om vi ser till den tid Shakespeare levde under var en kvinna underställd en 

man, det vill säga att det manliga könet var det dominanta, och att då bli hånad för att man 

inte är manlig och att kvinnan anser sig mer manlig än mannen gör att kvinnan blir den 

dominanta. Detta betyder att Macbeth måste genomföra mordet för att få tillbaka sin 

manlighet, det vill säga dominansen över sin fru, igen.  

                                                 
22

 Robert Kimbrough, “Macbeth: the prisoner of gender”. I Shakespeare studies. An Annual Gathering of 

Research, Criticism, and Reviews XVI. J.Leeds Barroll III, ed. (USA:Burt Franklin & Co, Inc, 1983), 177. 
23

 Ibid, 175. 
24

 William Shakespeare, Akt 1, scen 5 rad 35-56, samt akt 1, scen 7 rad 31. 
25

 Carolyn Asp, “Be bloody, bold and resolute”: Tragic Action and Sexual Stereotyping in Macbeth”. I Studies in 

Philology, Jerry Leath Mills, ed (USA: The University of North Carolina Press, 1981), 153. 
26

 Herrmann, 11. 
27

 Joan Larsen Klein,”Lady Macbeth. Infirm of purpose”. I  The Woman´s Part. Feminist Criticism of 

Shakespeare. Carolyn R Lenz Swift, Gayle Greene & Carol T Neely (ed), (USA: University of Illinois Press, 

1980), 245f och Herrmann Katharina Herrmann, 11f. 
28

 Samuel Johnson, ”Miscellaneous Observations on the Tragedy of Macbeth”.  I  Macbeth. A Norton Critical 

Edition. Robert S. Miola,ed. (USA: W.W. Norton & Company Inc 2004), 208. 
29

 Klein Larsen, 244. 
30

 Kimbrough, 182 och Janet Adelman, ”Escaping the Matrix: The Construction of Masculinity of  Macbeth”,  I  

Macbeth. A Norton Critical Edition. Robert S. Miola,ed. (USA: W.W. Norton & Company Inc 2004),  305f. 
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     Inte heller är forskare ense om den roll som Lady Macbeth tar efter det att mordet på kung 

Duncan är utfört. Larsen Klein menar att Lady Macbeth bara utför en renässanshustrus plikter 

när hon lägger tillbaka dolkarna vid kungens män och när hon städar undan efter mordet, 

medan Katharina Herrmann anser att Lady Macbeth är kalkylerande och den förnuftiga av de 

två när hon utför handlingarna.
31

  

     Efter mordet på kungen vänder rollerna tillbaka till de som var gängse på 1600-talet. Både 

Carolyn Asp som Katharina Herrmann menar att Macbeth, efter mordet, tar på sig den 

stereotypiska mansrollen och därmed blir Lady Macbeth ej hans jämlike längre då mannen 

står över kvinnan, och hans vilja är den som råder i hemmet.
32

 Från och med banketten i akt 

tre får Larsen Klein rätt i sina åsikter om att Lady Macbeth beter sig såsom en kvinna på 

1600-talet skulle bete sig.
33

 Hon blir en passiv åskådare till sin mans fortsatta våldsyttringar. 

Under banketten blir hon ”bara” värdinna och Macbeth delger inte henne sina fortsatta planer, 

vare sig då eller senare.  

     Forskare, såväl som skådespelare, har diskuterat varför Lady Macbeth tog livet av sig. 

Harry Levin och Derek Jacobi menar att det var på grund av att hon fött ett barn som dog och 

efter det ej kunnat få några fler barn.
34

 Denna åsikt kan ifrågasättas då det ej bevisas i pjäsen 

att hon fött barn. Det verkar mer vara en enkel förklaring till varför Lady Macbeth beter sig 

som hon gör. Att hennes självmord, likväl som hennes ambitioner att bli drottning, skulle bero 

på att hon saknade det barn hon förlorat. Andra forskare har åsikter som är mer grundade i 

pjäsen och den tid Shakespeare levde i. Carolyn Asp menar att Lady Macbeth begick 

självmord på grund av att Macbeth inte brydde sig om henne och för att hon insåg vad hon 

gjort när hon mördade kung Duncan.
35

 Robert Kimbrough och Katharina Herrmann menar att 

självmordet är ett sätt att visa Lady Macbeth kvinnliga drag, då självmord var en svaghet, 

likväl som sinnessjukdom och därmed något kvinnligt.
36

 Alla tre har rätt i sina åsikter då Lady 

Macbeth, genom ånger och skuldkänslor för mordet på kungen, samt genom Macbeths 

ointresse för henne, drivs in i sinnessjukdom och till att begå självmord. Ju starkare Macbeth 

blir desto svagare blir Lady Macbeth. I och med detta är hon tillbaka i den på 1600-talet 

gällande kvinnliga könsrollen av underordnad kvinna.     

                                                 
31

 Klein Larsen, 245 och Herrmann, 13. 
32

 Asp, 162 och Herrmann, 13. 
33

 Klein Larsen, 240-255. 
34

 Harry Levin, ”Two scenes from Macbeth”. I   Macbeth. A Norton Critical Edition. Robert S. Miola,ed. (USA: 

W.W. Norton & Company Inc 2004),  274 och Derek Jacobi. “Macbeth”. I  Macbeth. A Norton Critical Edition. 

Robert S. Miola,ed. (USA: W.W. Norton & Company Inc 2004), 335. 
35

 Asp, 166. 
36

 Kimbrough, 186f  och Herrmann, 14. 
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2.2. Fri vilja 

Diskussionen om människan har fri vilja har pågått ända sedan de gamla grekerna.
37

 Enligt 

Robert Kane ser sig människan som en fri varelse som själv beslutar hur hon ska agera eller 

välja i vissa situationer, vilket innebär att hon kunde valt eller agerat annorlunda om hon så 

ville.
38

 Även om det finns lika många tolkningar av vad fri vilja är som det finns filosofer och 

psykologer kan man urskilja två huvudteman i diskussionerna. Den första inriktningen menar 

att människan inte har en fri vilja. Denna inriktning menar att allt i naturen är förutbestämt 

och så även människans val och handlingar.
39

 Detta betyder att det inte spelar någon roll vad 

vi gör eftersom valet/handlingen var förutbestämd. Den andra inriktningen anser att 

människan visst har en fri vilja att agera och välja utan att det är förutbestämt, men att våra 

val/agerande är påverkade av val/ageranden som skett tidigare och de kommer även att 

påverka händelser som ligger i framtiden.
40

 Thomas Hobbes som är en av de filosofer som 

håller sig till denna inriktning, den så kallade determinismen, menar att en person agerar 

frivilligt bara när personen vill agera som hon gör och skulle ha kunnat välja att agera 

annorlunda, om hon hade bestämt sig för det.
41

 Hobbs menar vidare att frihet är att ej 

förhindras av yttre förhållande att göra det man vill. Människan är fri att göra det vi själva 

väljer att göra, även om dessa val är påverkade av handlingar som skett innan.
42

 

     I sin artikel från Philosophy and Literature diskuterar J. Gregory Keller Macbeths 

moraliska tankar innan mordet på kungen.
43

 Han menar att Macbeth, i dialogen med Lady 

Macbeth, egentligen är i dialog med sig själv. Tänkande är en slags dialog, men en inre dialog 

med sig själv som är parallell till den yttre konversationen med andra.
44

 Macbeth har beslutat 

sig för att ej utföra mordet och Lady Macbeth, i konversationen med Macbeth, för då fram 

argumenten för mordet, de argument Macbeth själv kunnat anföra i en inre dialog med sig 

själv. Genom resonemang, ambition eller önskningar och genom råd från andra kommer vi 

fram till beslut som leder till agerande, och på detta sätt kommer även Macbeth fram till 

beslutet att döda kungen. Lady Macbeth fungerar som den del av Macbeths samvete som, 

                                                 
37

 Nationalencyklopedin, bok 7,  Kari Marklund, chefred. (Höganäs: Bokförlaget Bar Böcker AB, 1992), 57. 
38

 Robert Kane, “Introduction: The Contours of Contemporary Free Will Debates “, The Oxford Handbook of 

Free Will. (USA:Oxford Handbooks Online, 2009), 5. 

http://www04.sub.su.se:3234/oso/public/content/oho_philosophy/9780195178548/toc.html  (kontrollerad 

20120430). 
39

 Poul Lubeck, (red) Filosofi lexikonet. Filosofer och filosofiska begrepp från A till Ö (Stockholm: Bokförlaget 

Forum AB, 1988), 173ff. 
40

 Ibid., 173ff. 
41

 Nationalencyklopedin, bok 4 (Höganäs: Bokförlaget Bra Böcker AB, 1990), 528. 
42

 Lubeck,  234ff. 
43

 Gregory J Keller, “The moral thinking of Macbeth”.  Philosophy and Literature  29, nr 1 (2005), 41-56. 
44

 Ibid., s. 51f. 

http://www04.sub.su.se:3234/oso/public/content/oho_philosophy/9780195178548/oxfordhb-9780195178548-chapter-1.html
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genom att övertala honom, får honom att utföra det hon planerat innan hon och Macbeth ens 

träffats i slottet.
45

 Hon är den del av hans samvete som ej ser till de oönskade konsekvenser 

som ett kungamord skulle ge utan ser bara till den konsekvens som är till parets fördel, att de 

blir kung och drottning.
46

 

     Utöver denna filosofiska diskussion om vad fri vilja är finns även den psykologiska 

diskussionen om hur människan kan påverkas att välja och/eller agera. Individer kan anpassa 

sig, det vill säga ändra sitt beteende eller åsikter för att passa in tillsammans med andra. 

Ibland kan individer anpassa sig till en förfrågan eller en förväntning utan att verkligen tro på 

det de val eller handlingar de då gör. 
47

 

     Varför ändrar då individer sitt beteende eller sina åsikter? Oftast är det för att bli 

accepterade vilket bottnar i en längtan att bli omtyckta. Individen kan också bli utsatt för krav 

från en som den ser som en auktoritet och kan då utföra handlingar som krockar med 

individens samvete och vad den verkligen anser vara rätt och fel. Det har gjorts flera 

forskningsexperiment runt detta tema där det mest berömda är Milgrams lydnads 

experiment.
48

  

     En individ kan också bli övertalad, och denna övertalning kan leda till en förändring i 

åsikter, attityder och uppförande.
49

 Det som påverkar om en individ skall bli övertalad är 

bland annat vem som försöker övertala. Vem som säger vad påverkar hur en individ uppfattar 

budskapet. En individ påverkas mer av att bli övertalad av någon som hon tycker om.
50

 Ett 

budskap som föder rädsla är effektivt när en individ skall övertalas, liksom att stå öga mot öga 

med den man vill övertala att tycka eller agera på ett visst sätt.
51

 

     En annan sorts övertalning är känslomässig utpressning. Psykologen Susan Forward menar 

att känslomässig utpressning föreligger när en person (eller personer) som är en del av ditt liv 

använder sig av rädslor, förpliktelser och skuldkänslor för att manipulera dig att agera, och 

eller välja, så som den personen vill att du ska göra. Dessa personer känner sitt offer så väl att 

de kan utnyttja sina kunskaper om dennes svagheter och ömma punkter för att få sin vilja 

igenom. Dessa personer bryr sig inte om hur den andre mår, bara den får igenom saker som de 

själva upplever som livsnödvändiga för dem personligen.
52

 

                                                 
45

 Ibid., 49f. 
46

 Ibid., 52. 
47

 David G. Myers, Social Psychology  (New York: McGraw-Hill, 2008), 188. 
48

 Ibid., 194. 
49

 Ibid., 224. 
50

 Ibid., 228ff. 
51

 Ibid.,  247. 
52

 Tom Butler-Bowden, De 50 viktigaste böckerna i en bok. Psykologi, övers. Oyvind Vågen (Sundbyberg: 

Pagina Förlags AB/Optimal Förlag, 2008) , 98ff. 
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2:3  Adaption 

Vad är egentligen en adaption? Slår man upp ordet i NE är en av ordförklaringarna att det är 

en anpassning.
53

 Men en anpassning till vad? Till den tid man lever i eller till det verk man 

vill göra en uppsättning/film/TV av? Flera forskare i området menar att adaption är en 

levande, kreativ, process som utvecklas över tid och mottagandet det får vid tillkommandet.
54

 

Susan Hayward ser till Andre Bazin som sa att filmkaraktärisering skapar ny mytologisk 

existens för ett verk, skiljt från originalverket, när hon menar att adaptioner skapar nya 

berättelser vilket inte är detsamma som originalverken.
55

  

     Linda Hutcheon menar att man kan se till adaption utifrån tre perspektiv som är 

integrerade med varandra.
56

 Det första perspektivet är förflyttning av ett verk till ett annat, 

vilket kan involvera förflyttning till ett nytt medium, en ny genre eller att berätta samma 

historia men ur ett annat perspektiv. Det andra perspektivet är att adaption är en skapande 

process där man både tolkar ett verk samtidigt som man skapar något nytt. Det tredje 

perspektivet handlar om hur publiken ser på verket, tar emot det. Adaption i detta hänseende 

är en form av intertextualitet, en person upplever verket utifrån tidigare adaptioner som den 

sett.
57

  

     Jag håller helt med dessa forskare i deras diskussion om vad adaption är. Adaptioner av 

kända, och okända, verk har skett genom årtionden och olika historiska skeenden. De som 

skriver påverkas av den tidsålder de lever i, detta påverkar vad de lägger tyngdpunkten på, 

eller förändrar, i de texter de bearbetar. Kanske vill de säga något om den tid, eller det 

samhälle, de lever i med sin uppsättning. Det kan även vara så att en författare påverkas av en 

adaption han/hon sett/läst av det han/hon skall adaptera, vilket gör att han/hon kan skriva 

utifrån det som påverkat honom/henne. Även vi som publik påverkas av det vi sett förut. Är 

man till exempel intresserad av Jane Austen och har läst böckerna och sett många adaptioner 

av de olika romanerna ser man på en ny adaption på ett visst, mer kritiskt sätt, än vad en som 

aldrig läst något eller sett något annat än den senaste filmen. Även dator- och TV-spelare ser 

på en film som DOOM på ett annat sätt än en som aldrig spelat spelen utan bara ser filmen.
58

 

Ett exempel på det första perspektivet Hutcheon menar med adaption är Pride & Prejudice 
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 Nationalencyklopedin,  band 1 (Höganäs: Bra Böcker Förlag AB, 1989),  45.  
54

 Kidnie, 5 och Linda Hutcheon, A Theory of Adaptation (USA: Routledge, 2006), 8. 
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and Zombies.
59

 Här har man tagit ett välkänt litterärt verk och skrivit om och lagt till 

komponenter som gör att det blir en ny mening och en ny genre. Exempel på det andra 

perspektivet är Maj Bylocks klassikerserie, där hon tagit äldre klassiker och skrivit om dem 

för barn och ungdomar.
60

 Exempel på det tredje perspektivet har jag gett tidigare. 

     Hur en adaption tas emot av en publik beror på flera faktorer, bland annat vem som 

regisserat och vilka skådespelare som är med, men även vilket produktionsbolag som gjort 

adaptionen.
61

 Ser vi specifikt till adaptioner av Shakespeares verk kan BBC vara en sådan 

faktor. BBC har satt upp många verk av Shakespeare och, som Hutcheon skriver, är brittiska 

adaptioner en garanti för kvalitet.
62

 I diskussionen om hur en adaption mottas är denna åsikt 

relevant. Det är många som väljer att se på verk från brittisk TV, framförallt då från BBC, för 

att de anser att det garanterar en kvalitativt bra uppsättning. Men detta betyder också att andra 

adaptioner inte får den chans de är värda då publiken inte ger uppsättningen en chans.  

     Om vi fortsätter att se på Shakespeare och hur hans verk kan adapteras, och då till TV- och 

filmmediet, menar Maurice Hindle att man kan se fyra olika typer av adaptioner.
63

 Först är det 

den teaterlika som skall efterlikna en teateruppsättning. För publiken skall det vara som att gå 

på teater fastän man sitter i soffan eller i en filmstol. Det är helt enkelt en filmad 

teaterföreställning. Exempel på detta är Macbeth (2001) RSC för Channel 4/Illuminations. 

Regisserad av Gregory Doran. Det andra sättet att tolka en Shakespearetext är en den 

realistiska filmen, inspelad ute i verkligheten med många detaljer som kan visas på en film 

men som är svår att visa på en scen. Exempel på detta är Macbeth (2010) BBC Four. 

Regisserad av: Rupert Goold. Den tredje typen är det filmiska sättet där man använder 

Shakespeares historia men inte hans text. Ett exempel på detta är Kurosawas japanska version 

av Macbeth.
64

 Den fjärde och sista typen är det periodiska sättet där man tar historien och 

karaktärerna men sätter in dem i en ny historisk kontext med en annan social- och kulturell 

dynamik än den Shakespeare upplevde när han skrev sina verk. Exempel på detta är Macbeth 

(2005) Australia, utgiven av Arclight Films och regisserad av Geoffrey Wright, som utspelar 

sig i Melbourne, Australien i modern tid. 

     I diskussionerna runt adaptioner av Shakespeare kommer ofta åsikter om hur en adaption 

skall förhålla sig till texten/versen, det sätt som Shakespeare skrev på. Shakespeare skrev sina 

skådespel för teatern, ett verbalt medium, och inte för TV och film som är visuella medier i 
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mycket större utsträckning än vad teater är. Det finns de som förordar att det är språket som 

gör en Shakespearetext, som Sir Trevor Nunn till exempel.
65

 Medan andra ser mer till att få 

fram det poetiska, eller politiska, i Shakespeares texter och då nödvändigtvis inte med hjälp 

av hans språkbruk. Jag kan till viss del hålla med Sir Nunn när han anser att det är språket 

som gör Shakespeare. Att se en modern version som behållit Shakespeares språk är för mig 

mer ”äkta” Shakespeare, även om det utspelas i nutid, än om man skrivit om språket för att 

göra det lättare att ta till sig. För med en omskrivning kommer alltid författarens egna tankar 

in om vad som är rätt språkbruk. Om man skriver om texten för mycket blir det då inte ett nytt 

stycke, en ny berättelse? Eller är det som Linda Hutcheon menar att adaptioner är ständigt 

levande och förändras med förändringar i tid och tänkande? Kan det vara så att det vi nu ser är 

adaptioner påverkade av flera hundra års adaptioner? Vad vi vet är att klassiska dramer av 

Shakespeare blir moderna former av dramer och dessa kommer att påverka tolkningar och 

adaptioner i framtiden. I slutändan handlar det om tycke och smak. Adaptioner av olika slag 

kommer att gillas, eller ogillas, beroende av den individuella personen som ser adaptionen. 

2.4. Genre    

De flesta som har hört talas om Shakespeare tänker säkert ”tragedi”, och ett våldsamt sådant, 

när de hör namnet Macbeth. Polanskis originaltitel till sin film hette till och med ”The tragedy 

of Macbeth”.
66

 Många uppsättningar av pjäsen har gjorts och de flesta utifrån detta perspektiv. 

Två av de adaptioner jag kommer att analysera i kapitel 5 är produktioner som bygger på 

uppskattade scenversioner. Den tredje adaptionen som jag analyserar, den filmiska, har ett 

annat perspektiv, och en helt annan genre, som utgångspunkt då den utspelas i Melbournes 

gäng-, gangstervärld. Vad är då en genre? 

     En genre är platser, saker, historier, filmtekniker, musik, eller till och med skådespelare, 

som vi som publik förväntar oss att se i en film inom ett visst slags genre.
67

 Dessa 

konventioner som publiken förväntar sig följs även av många regissörer när de skapar sin 

film. Ser vi en film med Hugh Grant förväntar vi oss att det skall vara en romantisk komedi, 

eller om vi vill se biljakter går vi och ser en actionfilm. Även regissörer och producenter kan 

vara genrebundna. När vi hör namnet Georg Lucas tänker vi väl alla på science fiction, och 

filmerna i Star Wars serien. Både Bordwell & Thompson och Susan Hayward menar att man 

kan se genretillhörighet i filmteknik, handling (berättandet), centrala teman och ikonografi 
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67
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(saker, skådespelare, platser).
68

 Vad kan man då förvänta sig av en tragedi respektive en 

gangsterfilm? 

     Enligt Myggans Nöjeslexikon från 1993 är tragedin den dramaform som funnits längst. En 

tragedi handlar om en hjälte som skall kämpa, fysiskt och psykiskt, mot ett öde som ej går att 

förändra.
69

 Men att hitta litteratur om tragedi som genre skall innehålla för element är svårt. 

Vare sig Bordwell & Thompson eller Susan Hayward tar upp det i sina böcker. Om man ser 

till vad Shakespeares tragedier innehåller är det en tragisk hjälte som genom otur och illa 

valda beslut möter sin död i slutet av pjäsen. Flera av karaktärerna har mentala problem, 

såsom Lady Macbeth får mot slutet.
70

 Men en tragedi kan utspelas var som helst, så länge vi 

har en hjälte av något slag som vi, som publik, förstår kommer att möta sitt öde i slutet på 

grund av de val han/hon gör. 

     Att hitta information om vad en gangsterfilm skall innehålla är klart lättare! Robert 

Warshow menar att gangstergenren är den moderna versionen av en tragedi.
71

 Även 

gangsterfilmer har en tragisk hjälte, som oftast rör sig i en storstad, och vars uppgång och fall 

publiken får följa.
72

 Susan Hayward menar att en gangsterfilm innehåller, girighet, brutala 

handlingar och våld.
73

 Detta är något som går igen i tragedin om Macbeth. Hayward anser 

vidare att det centrala temat är hjältens kamp mellan det som är socialt rätt och hjältens 

längtan efter lycka och framgång.
74

 Genren utspelas ofta i städer och visar hjältens uppgång 

och fall. Oftast utspelar sig genren i mörker, under sena kvällar och nätter, och innehåller 

automatvapen, snabba bilar och snygga kostymer.
75

 Film Noir, som är en sorts gangsterfilm, 

utspelas när det är mörkt, oftast i regn, med djupa skuggor. Stilen är den av pessimism, 

misstänksamhet och dysterhet. I Film Noir filmer finns en Femme Fatale, en kvinna som är 

intelligent, dominant, stark och som endast är intresserad av sig själva och vad de själva vill. 

Dessa kvinnor får först i slutet av filmen betala för sin makt över en man genom död eller att 

ge vika för de konventioner som råder för kvinnor.
76

 

     Bordwell & Thompson ser även de att huvudtemat i en gangster är en persons uppgång och 

fall och dennes kamp mot polis såväl som andra gäng. Huvudmeningen för publiken är att 
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förstå vad priset är för kriminell framgång då maktstegen kantas av allt högre grad av egoism 

och brutalitet.
 77

 

     Geoffrey Wrights version av Macbeth utspelar sig i den undre världen i Melbourne. Därför 

kommer jag att se till gangstergenren som ett perspektiv för att se i hur hög grad Wright 

använder sig av gangstergenrens konventioner. 

3. Shakespeare och Lady Macbeth – analys av pjäsen 
 

Siffrorna inom parentes som förkommer i detta kapitel är referenser till akt, scen och rad i 

pjäsen Macbeth. 

     Lady Macbeth gör entré i pjäsen i akt ett scen fem när hon får ett brev från Macbeth där 

han berättar om häxorna och deras spådom om att han skall bli kung. I detta brev skriver 

Macbeth att Lady Macbeth är ”my dearest partner of greatness” (1.5.9) och att hon ej skall 

vara ”ignorant of what greatness is promised thee” (1.5.11). I denna passage ser vi att 

Macbeth respekterar sin fru som sin jämlike och att all makt som utlovas honom även skall 

tillfalla henne. När Lady Macbeth läser detta inser hon sin mans ambitioner men undrar 

samtidigt om han har det som krävs för att de skall bli kung respektive drottning. Hon uttalar 

sina farhågor i en monolog i vilken hon även säger att hon skall hjälpa honom, genom att 

”pour my spirits in your ear” (1.5.1-28). Detta visar på att Lady Macbeth känner sig säkrare i 

vad som krävs och att hon kan få sin man att agera genom att säga åt honom vad han ska göra. 

I den andra delen av monologen går Lady Macbeth ännu längre när hon ber gudarna att 

avköna henne och låta henne bli mer som en man genom att fylla henne med ”direst cruelty” 

och genom att göra hennes blod tjockt (1.5.35-56).
78

 Under den Elisabetanska eran var 

medlidande ett kvinnligt drag som sågs som en svaghet.
79

 Det är därför Lady Macbeth vill bli 

avkönad, för att ej vara svag och känna medlidande med dem som står i vägen för hennes 

planer att bli drottning. En kvinnas plats var i hemmet, där hon skulle ta hand om sin man, 

sina barn och hushållet.
80

 Så när Lady Macbeth till och med vill byta mjölk i sina bröst till 

galla så vill hon ta bort det som när och tröstar ett barn (mjölk) och istället nära något ont 

(galla). Med dessa tankar vill hon vara något onaturligt för den tid som Shakespeare skrev sin 

tragedi, en kvinna utan kvinnliga känslor och tankar. Hon planerar till och med att själv ta 

knivar och mörda kungen om inte hennes man klarar av det (1.5.50). Här ser vi att Lady 
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Macbeth tvivlar på Macbeths förmåga att döda sin kung och att hon, utan att tveka, skulle 

kunna göra det själv. Detta säger hon även till Macbeth när de träffas för första gången i 

pjäsen. Hon säger även till honom att hon skulle kunna döda sitt eget barn om hon var 

tvungen för att de skulle kunna bli kung och drottning (2.1.55-71). Även här går hon emot de 

konventioner av vad en kvinna skulle göra under renässansen, de skulle föda barn inte döda 

dem. Lady Macbeth fortsätter i deras dialog att säga till honom att han måste agera mer 

oskyldigt eftersom han visar i sitt ansikte de känslor han har inombords. De som ser honom 

kan bli misstänksamma om han inte ser oskyldig ut. Hon säger även till Macbeth ”Leave the 

rest to me” (1.5.71). Här säger hon rakt ut att om bara han gör som hon säger så ska hon 

planera allt och då kommer de att lyckas. William Hazlet menar att Lady Macbeth har en 

förhärdad viljestyrka och en maskulin hårdhet vilket ger henne dominans över Macbeth som 

är mindre viljestark.
81

 Detta håller jag helt med om då hela dialogen förs fram av Lady 

Macbeths idéer och tankar om hur paret ska agera och vad de ska göra för att nå sitt mål, att 

bli kung och drottning.  

     Till skillnad mot sin fru, som är resolut att bli drottning från det hon läser Macbeths brev, 

är han mer tveksam. Detta kan vi läsa i Macbeths första monolog (1.7.1-28). Macbeth menar 

att kungen har varit en bra kung och om han mördar honom kommer han att bli fördömd. 

Detta säger han även till sin fru och även att de ska ge upp tankarna om att mörda kungen, 

”We will proceed no further in this business” (1.7.31). Här visas det tydligt att Macbeth inte 

vill utföra ett kungamord. När Lady Macbeth får höra detta börjar hon håna honom för brist 

på manlighet och att han är feg och inte en riktig man som ger henne det han lovat (1.7.29-

82). Genom att använda sin tunga, då hon hånar och utmanar hans manlighet, kan man 

jämföra Lady Macbeth med en ragata och argbigga. En man som var dominerad av en 

argbigga under renässansen ansågs inte vara en riktig man utan en man som andra män kunde 

göra sig rolig över.
82

 Hon fortsätter med att säga hur Macbeth skall mörda kungen och vilka 

han skall skylla för mordet. Efter det att Lady Macbeth sagt till Macbeth vad han ska göra, 

hur han ska göra det och vilka han skall skylla på bestämmer han sig för att utföra mordet 

(1.7.79-82). Hela deras dialog i akt ett scen 7 visar att Lady Macbeth är hjärnan bakom 

mordet, även om det inte är hon personligen som håller i dolken. 

     Även när hon inte är med honom har Lady Macbeth övertaget. Även när han håller dolken 

i sin hand är Macbeth tveksam över vad han ska göra och han är orolig att människor skall få 
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reda på vad han har gjort (2.1.31-64). Men när Lady Macbeth ringer i klockan, som är tecknet 

för att tjänarna har somnat, väcker det honom ur hans tvekan och han ger sig iväg för att 

mörda sin kung. Så även om ej Lady Macbeths röst får honom att gå vidare i deras plan får 

hennes agerande det genom att hon ringer i en klocka. 

     Även efter mordet är Lady Macbeth fylld av mod och känner ingen ånger över vad de gjort 

(2.2.1-7). Macbeth är däremot fylld av ånger och rädsla gentemot Gud över vad han gjort 

(2.2.29-32, 44-46). Macbeth har glömt att lägga dolkarna vid betjänterna och när han vägrar 

gå tillbaka för att göra det (2.2.52-54) anser Lady Macbeth att han är klen och skröplig som 

inte kan slutföra det han påbörjat (2.2.55). Lady Macbeth tar dolkarna ur Macbeths händer, 

smetar in dem med kungens blod och lägger dem vid betjänterna. När hon kommer tillbaka 

menar hon att bara de tvättar sina händer med vatten så blir de rena från mordet (2.2.70), 

medan Macbeth menar att han aldrig kommer att vara den han varit igen (2.2.76). Återigen är 

det Lady Macbeth som är den drivande och den som får saker gjorda. Hon ser lätt på mordet 

medan Macbeth är tung i sinnet och inser att inget kan bli som det varit nu när de utfört ett 

kungamord. 

      När mordet har upptäckts spelar Lady Macbeth rollen av den svaga, känsliga kvinnan, 

genom att låtsas svimma när hon får höra nyheten (2.3.116). Larsen Klein menar att Lady 

Macbeth svimmar på riktigt.
83

 Denna åsikt kan ifrågasättas då Lady Macbeth, fram till denna 

händelse, har varit en modig, stark och handlingskraftig kvinna. Varför hon skulle svimma när 

hon får höra om mordet som hon och hennes man utfört är inte rimligt. 

     Efter detta förändras maktbalansen hos paret. Macbeth blir den handlingskraftige mannen 

som är den som är den som bestämmer vad som skall göras, utan att behöva tillfråga sin 

hustru. Macbeth har tagit på sig renässansmannens roll som stark man och som en sådan ser 

han inte längre sin hustru som sin jämlike. När han planerar mordet på Banquo vill han ej 

berätta för Lady Macbeth om sina planer utan säger bara ”Be innocent of the knowledge, 

dearest chuck, till thou applaud the deed” (3.2.49). Men att han döljer mordet på Banquo för 

sin fru får följder när paret anordnar en bankett på slottet. När Macbeth ser Banquos spöke 

och blir rädd för det tror Lady Macbeth att det är kung Duncan Macbeth tänker på, vilket 

resulterar i att hon återigen hånar honom genom att ifrågasätta hans manlighet och genom att 

säga att han beter sig mer som en kvinna än en man (3.4.59-68). Macbeth håller på att bli 

tokig men Lady Macbeth förstår ej detta utan tror att han ångrar mordet på kungen. Hon ser 

honom som svag, inte galen. 
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     Efter denna scen försvinner Lady Macbeth från handlingen för att först dyka upp igen i akt 

fem. När hon kommer tillbaka är hon en helt annan kvinna än den kraftfulla och viljestarka 

kvinna hon var i början. Hon känner lukten av, och känner, kung Duncans blod på sina händer 

och menar att vad hon än gör kan hon inte få bort lukten och blodet (5.1.30-34, 42-44). I slutet 

av pjäsen får vi sedan veta att Lady Macbeth tog livet av sig (5.8.69-71). Varför förändrades 

Lady Macbeth från en kvinna med stark vilja till en galen kvinna som tar sitt eget liv? För att 

finna svar på denna fråga får vi se till renässansens kvinnosyn samt till vem Shakespeare 

skrev pjäsen för. Shakespeare skrev tragedin för att den skulle spelas för kung James I, som 

precis blivit kung efter drottning Elisabeth, och fokus i pjäsen är att visa att de som dödar en 

kung blir straffade.
84

  Eftersom Macbeth blir kung i pjäsen måste han vara en maskulin man 

som inte kunde kontrolleras av någon kvinna. Att Lady Macbeth tog livet av sig medan 

Macbeth dog i strid har att göra med de könsroller som var gällande under renässansen. Om 

nu Lady Macbeth inte fick vara en viljestark kvinna som styr en kung, då pjäsen skrevs för en 

kung, var hon tvungen att dö en kvinnlig död efter det att hon blivit galen. Såväl galenskap 

som självmord räknades som svagheter och var därför kvinnliga drag.
85

 Macbeth däremot, 

som man och kung, kunde inte dö en kvinnlig död utan fick dö i en strid, som en aggressiv 

krigare som inte ger upp, då aggressivitet ansågs vara ett manligt drag under renässansen.
86

. 

Macbeth säger till och med att ”I´ll fight till from my bones my flesh be hacked” (5.3.32).  

     I detta kapitel har jag, genom att göra kopplingar till scener i pjäsen påvisat att 

Shakespeare skrev Lady Macbeth som en viljestark och mer manlig än kvinnlig rollfigur. Men 

att hon, på grund av de på renässansen rådande könsroller och att Shakespeare skrev pjäsen 

till kung James I, var tvungen att bli galen och ta sitt liv då en kvinna inte kan styra över, eller 

håna, en kung.  

4. Tekniker för film och TV  
 

En regissör har en idé om hur han/hon vill förmedla ett verk och bestämmer vad vi som 

publik ska få se, och hur vi ska få se det i en film- och TV-produktion. För att få fram sin idé, 

sin vision, om vad verket vill säga kan regissören påverka publiken genom olika val innan, 

under och efter produktionen. Innan kan vissa skådespelare väljas, liksom inspelningsplats, 

för att förmedla visionen. Skådespelare kan vara mer eller mindre förknippade med en viss 

stil, de blir ikonografier för stilen, såsom Maurice Hindle menar att Kenneth Branagh har 
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blivit för Shakespeare.
87

 I mina val av Macbeth adaptioner valde jag en nyproduktion med 

Patrik Stewart. För mig är även han en ikon för Shakespeare då han för mig är en ansedd 

tolkare av bardens verk. Inspelningsplats är även den viktig för att förmedla en känsla. Spelas 

dramat in på en plats ute i verkligheten ger det en äktare känsla än om det spelas in i en TV-

studio. Under inspelningen styr regissören över allt som står framför kameran likväl som 

kameravinklar, och efter har regissören en idé om hur det som filmats skall klippas ihop och 

tillsammans med ljud och eventuell musik.  

     På vilka sätt kan då regissören få fram sin vision till den publik som tittar? Att gå in på 

djupet i denna fråga är en avhandling i sig och därför kommer jag kortfattat se på några sätt 

som en regissör har till hands.
88

  

     En rollfigur som regissören vill att publiken skall fokusera på kan placeras centralt i 

bilden, eller röra sig från det bakre bildplanet framåt. Detta gör att publiken uppmärksammar 

personen i fråga och förstår att den nu skall förmedla något viktigt, eller att personen är viktig 

för den fortsatta handlingen. Kläder, och deras färger, spelar även de en roll i hur en person 

tolkas. Mörka färger som går in i bakgrunden kan ge tolkningen av att personen inte vill 

synas, medan en färg som står i stark kontrast till bakgrunden är en person som är dominant 

och skall ha en framträdande plats i handlingen. I ett svagt upplyst rum kan en plötslig 

ljuskägla, eller ett starkt ljus, på en rollfigur få publiken att reagera på vad hur den rollen 

agerar och vad den säger.  

     Oftast, men inte alltid, är en rollfigur som filmats nedifrån och upp, det vill säga en som 

ser stor ut, den med makt medan en rollfigur som filmats från högre höjd och som då ser 

mindre ut har mindre makt. En rollfigur som står nära kameran och dominerar bilden, med en 

motspelare i bakgrunden som ej syns lika tydligt, kan tolkas som att vara med dominant än 

den i bakgrunden.  

     Även en person som inte är i bild kan påverka det som händer i bild. De som är i bild kan 

se ut mot något/någon som ej syns och visa, med kroppshållning och miner, att de påverkas av 

det de ej ser men vet är där. En persons röst kan läggas in i handlingen, fastän den personen ej 

är där. Det kan vara ett brev som läses upp, som det Macbeth sänder till Lady Macbeth där 

han berättar om profetian som de tre häxorna berättat om. Här kan regissören välja vem som 

skall läsa upp brevet. Är det Macbeth som läser upp för sin fru vad som sagts, eller är det frun 

själv som läser upp det och tolkar det som där står? I det första fallet är det Macbeths tonläge 
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och betoning av vissa ord som styr vad brevets mening är. I det andra fallet är det Lady 

Macbeth som styr på samma sätt.  

     En skådespelare kan visa hur den känner i olika situationer genom att använda det främsta 

hjälpmedlet en skådespelare har för att förmedla vad de känner, nämligen ansiktet. Självklart 

är även rösten, i dagens filmer, ett viktigt hjälpmedel, men en replik kan levereras på ett bra 

sätt men är inte ansiktet med faller repliken platt till marken. I ett ansikte kan alla känslor 

visas, avsky som rädsla, hat som kärlek. Om regissörerna vill visa att Lady Macbeth hånar 

Macbeth för att han ej är manlig nog måste det visas, både i hennes ansikte som måste visas 

upp som ett hånfullt sådant likväl som i Macbeths ansikte som måste visas upp med en 

undflyende och med en mer tillbakadragen min. Styrkan skall ligga i hennes ansikte i början 

för att sedan sakta gå över till Macbeth ansikte ju längre pjäsen lider för att visa på den 

skiftning i maktposition som sker. Även gester och kroppshållning spelar in här. En som är 

dominant tar plats, både rumsligt och med hjälp av gester, medan den svagare tar mindre plats 

och gör små rörelser. Tänk skillnaden mellan två personer i en scen där den ena står fast 

förankrad i golvet, rak i ryggen och med bröstet och huvudet uppe och tittar på den andra, 

som står hopsjunken med armar och ben tätt intill kroppen och ett huvud som hänger. Det är 

inte svårt att se vem som har övertaget i den scenen. Genom miner och rörelser, som 

kroppshållning, får vi inte bara veta hur en person känner utan kan även tolka hur den tänker 

om det som sägs eller händer runt omkring den.  

     Ljud, likväl som musik, kan påverka både rollfigurer som publik, vare sig det är i bild eller 

utanför bild. Musik kan, enligt Claudia Gorbman kompensera för eller fylla ut känslor som 

inte kan sägas verbalt, men även tolka och ge den mening åt en scen som regissören vill 

förmedla till publiken.
89

 Musik, och även instrument, har kommit att representera vissa slags 

rollfigurer. En Femme Fatale har i filmhistorien förknippats med jazz, mässings- och 

träblåsinstrument.
90

 Detta är relevant då en av filmversionerna utspelas i det moderna 

Melbourne och det blir intressant att se om Lady Macbeth åtföljs av dessa instrument och den 

sorts musikstil i adaptionen av tragedin.      

     Ljud som kommer utifrån spelar roll i Macbeth då en av nyckelscenerna är när Lady 

Macbeth ljuder i klockan som får Macbeth att gå vidare i deras plan att mörda kung Duncan. 

Detta ljud skall låta, men klockan skall ej synas. Här kan regissörerna välja att antingen 

endast låta klockan höras och ej synas, eller låta klockan höras och förstärka dess betydelse 

genom att klippa in en bild på klockan, och även Lady Macbeth för att förstärka hennes roll i 
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det som sedan sker. Att välja att klippa in Lady Macbeth skulle vara en markering av hennes 

betydelse för mordet som Macbeth utför. Att inte klippa in henne lägger mer fokus på 

Macbeth och hans beslut att fortsätta med planen.  

5. Analys av tre moderna adaptioner av Macbeth 
 

His plays, filled with murders, sexual transgressions, ghosts, and witches, have more in 

common with the latest blockbusters than anything on the art-house circuit.
91

 

 

Dessa rader av Douglas Brode passar väldigt bra in på den film jag valde att analysera först, 

nämligen Geoffrey Wrights version av Macbeth som är förlagd till gangstervärlden i nutida 

Melbourne. Denna version skiljer sig markant från de två andra versionerna bland annat 

genom val av plats, kläder och musik. Jag kommer sedan att analysera de två brittiska 

adaptionerna. Jag vill se vilka likheter och skillnader det finns i de tre versionerna i hur de 

porträtterar Lady Macbeth och hennes relation till Macbeth. Denna jämförelse kommer att ske 

i slutdiskussionen (kapitel 6) medan jag i detta kapitel endast analyserar var film för sig.
92

  

 5.1 Macbeth enligt Geoffrey Wright 

Geoffrey Wrights Macbeth utspelas i ett modernt Melbournes undre gangstervärld. Det är 

vapen, droger och även en biljakt. Musiken som används är modern popmusik.  

     Geoffrey Wrights version av Macbeth är både trogen pjäsen samtidigt som det är något 

helt nytt. Filmen är trogen pjäsen på det sättet att det språk som används är Shakespeares, 

även om texten inte följer Shakespeares text. Shakespeares text används men är bearbetad och 

omflyttad, både vad gäller när i pjäsen något sägs och vem som säger det. Ett exempel på 

detta är när Lady Macbeth, istället för Macbeth, svarar på Macduffs fråga varför Macbeth 

dödade Duncans vakter (betjänter) och säger: ”Who can be wise, amazed, temp´rate and 

furious, Loyal and neutral in a moment? No man”.
93

 Monologerna som framförallt Macbeth 

har, men även de Lady Macbeth har sägs ofta som en dialog med den andre parten. Den 

monolog där Macbeth diskuterar med sig själv varför han ej skall mörda kung Duncan säger 

han till viss del till Lady Macbeth. Det är den del i monologen där han redogör för hur kungen 
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skall kunna lita på honom. Även ny text är tillagd men på skrivet på samma sätt som 

Shakespeare skrev vilket gör det mycket svårt att särskilja från originaltexten. 

     Diskussioner förekommer huruvida Lady Macbeth har fött ett barn som senare dött. I 

Wrights Macbeth är denna frågas svar mycket tydligt då inledningsscenen visar paret 

Macbeth på en kyrkogård, framför en gravsten där man kan urskilja orden Beloved son. Lady 

Macbeth gråter vid graven medan Macbeth står, till synes oberörd, en bit ifrån. Båda två tar 

droger och detta kan bero på den son de förlorat.   

     I denna version förekommer inget brev från Macbeth till Lady Macbeth där han berättar 

om sitt möte med the weird sisters utan Macbeth säger direkt till Lady Macbeth brevets text. 

Hon, i sin tur, säger direkt till Macbeth de ord som hon endast tänker i pjäsen när hon läser 

hans brev. I och med detta kan vi se hur den andre parten reagerar på de ord som sägs. Lady 

Macbeth verkar likgiltig inför det Macbeth säger ”my dearest partner of greatness” och hon 

besvarar ej heller den kyss som han ger henne, medan Macbeth reagerar med rädsla inför 

hennes ord om att hon inte tror att han kan utföra ett mord då han är för snäll.
94

  

     Lady Macbeths monolog om att vilja bli avkönad kommer direkt efter hon sagt till 

Macbeth att han är för snäll. Hon står utanför deras stora villa med åska i bakgrunden när hon 

säger att hon vill bli avkönad. Monologen är kortare än i pjäsen och all text om att göra blodet 

tjockare är borttaget.
95

 Att hennes tal om att bli avkönad kommer direkt efter att hon sagt till 

Macbeth att det inte är i hans natur att mörda understryker att Lady Macbeth är den som är 

drivande i mordet då hon vill bli den man som hon anser att hennes man inte är. Hennes 

drivande del i mordet förstärks i filmen då publiken ser henne mala tabletter som hon sedan 

häller i rödvin och tar till Duncans vakter alltmedan hon berättar om planen hur mordet skall 

gå till.
96

 Publiken får se det hända som hon beskriver. Detta, att visa det som sägs, är 

återkommande i Wrights film. Wright låter inte texten tala för sig själv utan vill förstärka 

Shakespeares ord med bilder. Även sådant som sker utanför scen i pjäsen visas i filmen, som 

till exempel mordet på kung Duncan. Det sker mycket grafiskt med blod som stänker medan 

knivhuggen hörs. Även i denna version glömmer Macbeth att lämna knivarna vilket 

föranleder Lady Macbeth att med en arg/irriterad röst säga till honom att gå tillbaka. När han 

vägrar får publiken se hur Lady Macbeth smetar kungens blod på vakterna och hur hon 

stoppar tillbaka deras knivar i deras innefickor. Publiken får även se hur hon tittar in i 

kungens sovrum och där se den döda kungen. Detta, att hon sett kungen och allt blod, gör att 
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hennes svimning, efter det att mordet upptäckts, inte är äkta utan att hon låtsas svimma då hon 

ser allt blod.  

     Efter mordet på kungen är Macbeth som ett barn som Lady Macbeth får leda fram till 

tvättstället och hjälper honom att tvätta av sig blodet. Hon tar även av honom hans skjorta och 

sätter på honom hans morgonrock. För henne är han ett barn som ej kan klara sig själv utan 

som hon måste ta om hand efter det att hon tagit hand om hans miss att lämna knivarna. 

Återigen visar det hur Lady Macbeth är den starkare av de två. 

     Vid banketten får Macbeth plats vid festbordet, vilket han ej får i pjäsen då han ser 

Banquos spöke på den sista platsen. I filmen ser Macbeth spöket i en spegel, däri ser han även 

hur spöket stryper honom. När Macbeth beter sig konstigt, på grund av det han ser i spegeln, 

lugnar Lady Macbeth gästerna utan att bli stressad eller ledsen. När Macbeth säger att Banquo 

är saknad vid bordet filmas Lady Macbeth i närbild utan att hon rör en min. En tolkning av 

denna scen är att hon förstår vad Macbeth har befallt, det vill säga Banquos mord och att hon 

redan förstod det när Macbeth i en tidigare scen svarat på hennes fråga vad de skall göra efter 

att Banquo och hans son lämnat parets villa med orden ” be innocent of the knowledge”.
97

  

Det blir ännu tydligare att Lady Macbeth är medveten om de mord Macbeth beordrar när hon 

ser på TV och hör om morden på Macduffs fru och barn. Hon gråter och ser chockad och 

skrämd ut när hon tittar upp på Macbeth som står bredvid henne i rummet. Hela scenen där 

TV-nyheter berättar om morden har musik i disharmoni som bakgrund och avslutas med en 

extrem närbild av Lady Macbeths chockade och förgråtna ansikte. Här visas i bild hur Lady 

Macbeth bli galen av Macbeth ondska och det han gjort, det vill säga låtit mörda ett barn och 

detta fastän de förlorat ett barn. Istället för att låta Lady Macbeth bli galen utanför scenen 

visar Wright hur hon blir galen och, framförallt, vad som driver henne till galenskap. 

     Lady Macbeth sömngångarscen kommer snabbt efter TV-scenen och visar en naken, 

förutom minimala trosor, Lady Macbeth som skriker och kvider medan hon försöker få bort 

blodet från händerna. Här kan man diskutera vems blod hon vill tvätta bort? Det kanske inte 

endast är kung Duncans blod som skall bort utan även blodet från de andra mord som 

Macbeth har låtit utföra då Lady Macbeth, i sin galenskap, anser att hon även har en del i 

dem. För att lugna sig får Lady Macbeth en spruta av läkaren som hennes betjänt har låtit 

tillkalla. Till skillnad från pjäsen kommer Macbeth in i rummet då läkaren är där och frågar 

honom om han inte kan ge henne något mot hennes sjukdom. 
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     Ett kvinnoskrik får Macbeth att rusa in i parets villa. Lady Macbeth självmord visas upp i 

scen, ej utanför scen som i pjäsen. Macbeth kommer in i badrummet och ser Lady Macbeth 

ligga i ett badkar fyllt till 2/3 av blodblandat vatten. Hon har skurit upp sina handleder och 

förblött. Macbeth faller ihop och blir förkrossad vilket visas genom att han sätter händerna för 

ansiktet och andas ansträngt. En tolkning av att han blir berörd av hennes död är att han 

verkligen såg henne som ”my dearest partner of greatness” och har gjort allt han gjort för 

henne.
98

 Nu när hon är död är han ensam att ta konsekvenserna av det de startade tillsammans. 

     Wrights film avslutas med att en döende Macbeth stapplar in till parets sovrum, där Lady 

Macbeth ligger, och lägger sig bredvid henne i sängen. Han kysser henne och dör. Den 

avslutande scenen visar en närbild av deras båda ansikten. Jag anser att med denna scen vill 

Wright visa att Lady Macbeth är lika viktig i tragedin som Macbeth. Därför låter han båda 

visas upp i närbild i slutet, till skillnad mot pjäsen där Lady Macbeth ej syns igen efter 

sömngångarscenen utan endast Macbeth avhuggna huvud visas upp. Wright låter även Lady 

Macbeth få några av Macbeth textrader vilket visar att paret är ett i de handlingar som utförs. 

5.2 Macbeth enligt Gregory Doran 

När Gregory Dorans Macbeth utspelas är svårt att avgöra. Regissören blandar nytt med 

gammalt, framförallt vad gäller kläder som är både moderna soldatkläder som kläder från 

1940-tal. Filmen inleds med att publiken får se det som sker genom mörkerseende glasögon 

vilket visar på modern teknik, samtidigt som kung Duncan är klädd som en kung från 1600-

talet och som gör entré till latinsk sång. Det är en tidlös version där historien om makt, 

girighet och mord är viktigare att berätta än att fastställa en bestämd tidpunkt i historien. 

     Gregory Dorans version av Macbeth är trogen pjäsens text. Det förekommer vare sig 

ändringar eller borttagningar i texten, och de personer som säger meningarna i pjäsen säger 

dem även i filmen. Förutom vid ett tillfälle och det är vid Lady Macbeth svimningsscen i akt 2 

scen 3 rad 114. Här har Doran valt att ta bort Lady Macbeth replik ”Help me hence, ho” innan 

hon svimmar. Varför denna replik tagits bort är intressant. En förklaring kan vara att Doran 

vill poängtera att Lady Macbeth verkligen svimmar, att hon ej låtsas svimma för att ta 

uppmärksamheten från sin man som precis förklarat varför han dödat kung Duncans betjänter. 

Är detta fallet beter sig Lady Macbeth på ett, för tiden, typiskt sätt som svimmar vid tanken 

på att ett mord har begåtts. 

     I frågan om paret haft ett barn ger denna version inte lika rakt svar som Wrights. Ser man 

till hur Lady Macbeth säger sina repliker om att dra barnet från bröstet och slå ihjäl, och hur 
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Macbeth beter sig när hon säger det, kan det tolkas som att de har haft ett barn.
99

 Lady 

Macbeth säger sina repliker med stark och övertygande röst medan Macbeth ser förvånad, 

nästan chockad ut, över hennes ord och försöker tysta och trösta henne. 

     Vi möter lady Macbeth för första gången när hon sitter i en fåtölj, klädd i ett vitt nattlinne 

med mörk morgonrock, läsandes Macbeth brev.  Publiken får höra när hon läser brevet då hon 

ej säger sina repliker. Det innebär att vi som publik mer kan koncentrera oss på att se hur hon 

reagerar på det hon läser. Först ler hon men allt som hon läser blir hennes ansiktsuttryck allt 

mer allvarligt. Vid ett tillfälle tittar hon upp, rakt in i kameran, och säger några ord ur brevet 

högt, ”kings that shalt be”.
100

 Att hon tittar rakt in i kameran och säger orden om att Macbeth 

skall bli kung är för att förstärka det budskapet och visa att hon reagerar på det hon precis läst. 

Det är först vid rad 13 i brevmonologen som Lady Macbeth börjar prata högt. 

     Lady Macbeth monolog där hon säger att hon vill bli avkönad och tjockblodad för att 

kunna utföra mordet på kungen, sker när hon tar ett bad.
101

 Publiken får se hennes huvud, upp 

och ner, medan hon tänker sin monolog. Hennes ansikte är nollställt, det går ej att läsa några 

känslor alls, men hennes röst är full av känslor och hon låter upprörd. Att vi får se henne upp 

och ned, samtidigt som hennes ansikte inte visar några känslor medan hennes röst gör det, är 

ett sätt att visa på Lady Macbeths två sidor. Den ena sidan tar emot en kung såsom en 

värdinna skall göra, medan den andra sidan planerar kungens död.  

     När Macbeth och Lady Macbeth möts första gången är hon ren efter badet medan han är 

blodig och smutsig efter att ha krigat, och dödat. Hon står på en balkong och tittar ned på 

honom. Hon börjar tvätta honom ren, som en mor skulle tvätta sitt smutsiga barn. När hon har 

sagt ”Leave all the rest to me” i deras mordplaner går hon och han fortsätter tvätta av sig.
102

 

     Lady Macbeth tar emot kungen som en värdinna skall göra. Hon pratar trevligt och ler, 

men hennes nacke är spänd som om hon anstränger sig att prata leende. 

     Under Macbeths och Lady Macbeths dialog i första akten, när han bestämt sig att inte gå 

vidare med mordplanerna står paret mitt emot varandra och är jämlånga.
103

 När hon beskriver 

hur de skall göra filmas de i närbild. Macbeth ler till hennes prat om hur de skall genomföra 

mordet. Detta leende kan ha två förklaringar. Antingen lyssnar han på henne som man lyssnar 

till ett barn som berättar om något det vill göra som är omöjligt att utföra, men man lyssnar 

ändå för att ej såra barnets känslor. Det kan också vara så att Macbeth beundrar hennes styrka 
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och mod och därför ler. Först verkar det vara som han lyssnar som till ett barn, men på det 

sättet han säger ”bring forth men children only” gör att det mer är så att han beundrar sin fru 

för hennes styrka att fullfölja deras planer.
104

  

      När Macbeth kommer tillbaka efter att ha utfört mordet rabblar han sina repliker som en 

dåre medan Lady Macbeth försöker tysta och lugna honom. Han sitter högre upp i trappen är 

henne och hon måste se upp på honom. Här är rollerna omkastade från när de möttes för 

första gången när hon hade en högre position än honom. När Lady Macbeth ser att han har 

knivarna med sig blir hon irriterad, vilket både hörs i hennes röst och syns i hennes ansikte. 

Hon pekar att han skall gå tillbaka och puttar honom till och med uppåt i trappan, mot 

kungens sovrum. När hon säger att han är ”Infirm of purpose” då han ej gör det hon säger åt 

honom, vänder han knivarna mot henne som om han är beredd att hugga henne med dem.
105

 

     Akt tre inleds med att vi får se paret göra entré i samma dörröppning och med samma 

latinska musik i bakgrunden som kungen gjorde entré i en tidigare scen. Lady Macbeth bär 

kungens svärd och niger för Macbeth, som nu inte bara är hennes man utan även hennes kung. 

Denna nigning visar att hon står under honom i rang. Detta betonas tydligare när han ber 

henne gå samtidigt som han ger henne en flyktig kyss på kinden. Först ser Lady Macbeth 

förvånad ut, men sen förbyts förvåningen till förargelse över att ha blivit bedd att gå. Hon är 

inte hans jämlike längre, utan nu är han kung och hon hans underställda drottning. 

     När paret träffas igen, efter det att Macbeth beordrat mordet på Banqou och dennes son, 

och Lady Macbeth vill veta vad som händer och han svarar henne med orden ”Be innocent of 

the knowledge”, står hon först i mörker medan hans ansikte är upplyst.
106

 Detta kan tolkas 

som att han vet vad som skall ske, är upplyst, medan hon är ovetandes, är i mörker.  

     Vid banketten, när Macbeth tror sig se ett spöke, reser Lady Macbeth sig upp och leder 

Macbeth bort från bordet. Hon är arg och irriterad på honom för att han har, som hon tror, 

dåligt samvete över mordet på Duncan. Hon är säker i det hon säger åt honom medan han står 

och gråter. I deras fortsatta konversation ger Macbeth ett galet intryck medan Lady Macbeth 

är stark och resolut, och visar irritation över hans beteende. När de är tillbaka vid bordet och 

Macbeth återigen har sett spöket och jagat detta med en kniv, vänder han sig mot Lady 

Macbeth och säger att det är hennes fel att han är som han är och visar ilska gentemot henne. 

Efter det att Lady Macbeth fått iväg alla gäster slår Macbeth på sig själv och Lady Macbeth 

försöker stoppa honom. De sätter sig och båda skrattar när hon menar att han behöver sova, 
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det är brist på sömn som får honom att bete sig som han gör. När Macbeth lämnar rummet går 

hennes skratt över i gråt och hon lämnar rummet i motsatt riktning till Macbeth. En tolkning 

av detta är att Lady Macbeth har spelat en roll när hon skrattat och lugnat honom och att hon 

ej förstår sin man längre och ej heller är en del av hans planer. Denna separation mellan 

makarna förstärks i och med att hon går ut i mottsatt riktning till Macbeth. Deras vägar skiljs 

åt, hon går mot galenskap och självmord och han går mot galenskap och fler mord. 

     Nästa gång vi får se Lady Macbeth är hon återigen klädd i vitt nattlinne, men denna gång 

är hon märkbart störd och slår mot sitt bröst, torkar frenetiskt sina händer och pratar med en 

person som bara hon kan se. Hon går hopkurad och kvider mellan sina repliker. Denna 

sömngångarscen sker i ljuset av stearinljus och är därmed en mörk scen, lika mörk som Lady 

Macbeths liv har blivit. Efter denna scen ser vi inte Lady Macbeth igen utan får endast veta att 

hon tagit livet av sig. När Macbeth får nyheten om sin hustrus död reagerar han med en suck 

och med likgiltighet.   

5.3 Macbeth enligt Rupert Goold 

Rupert Goolds Macbeth utspelas i ett ryskt inspirerat land, och kanske då under kalla kriget. 

Titeln Macbeth är skriven med ryskliknande bokstäver och det förekommer banderoller med 

Macbeths ansikte som starkt påminner om de banderoller som fanns på Lenin under 

Sovjettiden. De militära kläder som förekommer ser ut som dem de använde under andra 

världskriget. Festkläder som män och kvinnor använder för tankarna till 50-talet vilket också 

stämmer in på kalla kriget temat. Kung Duncan är ej kung utan en militär ledare (diktator) och 

Macbeth soldat i hans armé. 

     Goolds Macbeth är, till största delen, trogen Shakespeares text. Vissa rader har tagits bort 

och vissa scener har kastats om.
107

 Goold har bland annat valt att korta vissa av lady 

Macbeths scener.
108

 Analyserar man de rader Goold strukit är de ej viktiga för handlingen, 

utan är något han gjort för att föra handlingen fortare framåt. Utöver detta följer filmen den 

första folien av pjäsen. 

     Vad gäller frågan om paret Macbeth har fått, och förlorat, ett barn är den ovissheten lika 

tvetydig i denna film som den är i pjäsen. Lady Macbeth levererar sina repliker med styrka i 

rösten, ståendes i köket och har precis tagit fram en tårta ur kylskåpet till matgästerna. Hon 

står i förgrunden och Macbeth i bakgrunden, lite oskarp, när hon säger att hon skulle ha haft 

ihjäl sitt barn. Inget runt hur hon säger det, eller hur Macbeth eller hon reagerar på hennes ord 
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visar att de verkligen haft ett barn. Det kan vara något hon säger, som ett exempel på vad hon 

skulle göra för att genomföra parets plan. 

     Vi möter Lady Macbeth för första gången ståendes i en hiss klädd i en vit klänning. 

Klänningen påminner om en nunnas kläder, eller en konfirmanddräkt. Detta kan vara ett sätt 

att visa Lady Macbeth som en oskuldfull kvinna då vitt är oskuldens färg. När hon läser 

brevet från Macbeth får vi höra henne, men hon talar inte rakt ut. Hon börjar tala högt först 

från raden där hon säger ”Glamis thou art, and Cawdor, and shalt be”. Att hon börjar tala högt 

här beror på att det är hennes tankar och idéer hon säger, inte Macbeth ord som står i brevet. 

Hennes ord, som är en reaktion på vad hon läst, är viktigare än det Macbeth skrivit då hennes 

ord visar hennes vilja, att bli mäktig även om det innebär att mörda ledaren för landet. 

     Lady Macbeth monolog där hon säger sig vilja bli avkönad för att kunna bli tuffare, som 

en man, för att kunna genomföra mordet, sker i köket medan hon skurar väggar i köket. Hon 

har på sig svarta handskar som är en skarp kontrast till den vita klänning hon har på sig. Lady 

Macbeth visas upp som den perfekta frun och värdinnan, som skurar och gör fint innan 

gästerna kommer. Denna huslighet fortsätter när Duncan kommer. Då tar hon emot honom, i 

köket med ett förkläde på sig och i färd med att förbereda kvällens måltid. Hon tar till och 

med mat och stoppar in i Duncans mun. Även Macbeth är huslig i denna version. Han hämtar 

vin och korkar up flaskan medan han läser sin ”Is this a dagger I see before me”- monolog 

och han gör även en sandwich till de män som skall mörda Banquo på hans order. Varför 

Goold låter paret vara husliga, och samtidigt mordiska, är svårt att tolka. Men Goold menar 

själv att han vill visa Macbeths som ett husligt par och att köket är en plats där man kan ge 

liv, i form av mat, men även ta liv, med hjälp av de knivar som där finns.
109

 Goold säger dock 

inte uttryckligen varför han vill visa paret som husliga. Men det kan vara så att han vill visa 

att fastän ett par kan mörda kan de samtidigt visa en huslig/naturlig sida utåt.  

     Paret träffas även första gången i filmen i köket. I denna version är det en sexuellt spänd 

scen där Macbeth sätter upp Lady Macbeth på ett bord, där hon håller honom fast med sina 

särade ben. De kysser varandra passionerat.  

     I köksscenen, som utspelas under middagen paret har för Duncan, visar Lady Macbeth att 

det är hon som påverkar (får) Macbeth att utföra mordet. När han säger ”We will proceed no 

further in this business” ser hon irriterad ut och låter retsam på rösten när hon frågar om han 

verkligen är en man. Att hon är arg syns på hennes uppsyn, hennes sätt att gå samt hela 

hennes kroppshållning. Publiken får se Lady Macbeths ansikte i närbild, och även extrem 
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närbild, när hon säger åt honom hur de skall göra och att de kan utföra mordet. Denna 

kameravinkel blir speglad mot Macbeth när han säger att hon bara borde föda söner. Denna 

spegling visar att de två är som ett vad gäller mordet, men att det är den förste, Lady Macbeth, 

som är den drivande då Macbeth filmas såsom hon filmades. 

     Efter mordet på Duncan är Macbeth orolig och nervös inför alla ljud, medan Lady 

Macbeth är lugn. När de pratar står de bredvid varandra. Lady Macbeth leder Macbeth till ett 

handfat för att han skall kunna tvätta av sina blodiga händer, precis som en mor skulle leda 

sitt smutsiga barn. Hon blir irriterad när hon märker att han har knivarna kvar och pekar mot 

Duncans rum och säger åt honom att gå tillbaka med dem. Då han vägrar tar hon knivarna 

ifrån honom och går själv. När hon kommer tillbaka, helt nerblodad, är hennes ansikte 

uttryckslöst, och filmas i förgrunden med Macbeth i bakgrunden. Hon är den starke, oberörd 

av mordet. När mordet har blivit upptäckt kommer Lady Macbeth återigen klädd i vitt, denna 

gång i ett nattlinne. När Macbeth blir irriterad över varför han dödat Duncans betjänter ser vi 

hur Lady Macbeth tar tag i metallredskap i köket, där scenen utspelas, drar ned dem och låtsas 

svimma. Allt för att dra uppmärksamheten från sin make. 

     När Banqou ger sig av från slottet sitter paret Macbeth till häst. Båda är klädda i svart, men 

medan Macbeth sitter på en svart häst sitter Lady Macbeth på en vit häst. Detta är viktigt då 

detta visar honom som mer mörk och svart i sitt sinne än Lady Macbeth som här verkar mer 

oskyldig. När Macbeth ber henne gå ”While then, God be with you” rycker hon till och ser 

förvånad ut, men går därifrån. 

     Scenen innan banketten i vilket Lady Macbeth vill veta hur de skall gå vidare och Macbeth 

svarar ”Be innocent of the knowledge”, utspelas i parets sängkammare och är filmat med ett 

rött filter så att hela scenen blir röd. Lady Macbeth är helt klädd i rött och filmas genom sin 

spegel. Vi som publik får se hennes spegelbild och därigenom se hur hon reagerar på Macbeth 

ord. Hon ser rädd ut och tittar undergivet ner när han ser på henne. Hon visar genom 

kroppshållning, minspel och andning att hans ord verkar skrämma henne. Här har 

positionerna vänt i maktrelationen mellan paret. Macbeth är nu den starka, säkra, medan Lady 

Macbeth är osäker på vad som skall hända och har blivit en undergiven, rädd hustru.  

     Under banketten blir Macbeth allt galnare. När han ser spöket och beter sig galet försöker 

Lady Macbeth dra allas uppmärksamhet mot sig samtidigt som hon försöker förklara hans 

beteende. Men hans beteende blir allt mer irrationellt och hon ser allt mer rädd och orolig ut. 

Scenen utmynnar i en konstig dans som är en slags version av musical chairs. Nu gråter Lady 

Macbeth och hennes rinnande smink, blandat med tårar gör att hon ser ut som en clown. 

Medan Macbeth äter gråter Lady Macbeth och det hela slutar med att han drar henne upp och 
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iväg från bordet. Hon är helt nedbruten av hans beteende, både att han stänger henne ute från 

sina planer som hans irrationella beteende vid banketten. Efter detta ser vi inte Lady Macbeth 

på en halvtimme. 

     I Lady Macbeths sömngångarscen är hon osminkad och klädd i nattlinne och kofta. Hon 

försöker tvätta av sig blodet efter Duncan i samma vattenho som hon hjälpte Macbeth tvätta 

sina händer i. Allt är i mörker förutom Lady Macbeth som lyses upp av en ljuskägla vilket gör 

hennes bleka ansikte blir ännu blekare. När hon sätter på vattenkranen kommer det blod i 

stället för vatten. Detta är en symbol för det blod hon ser på sina händer. Lady Macbeth är så 

desperat att få sina händer rena att hon häller frätande medel på dem.  

     Lady Macbeth syns igen i denna version då hennes döda kropp rullas fram till Macbeth 

och han lyfter på skynket och vi får se hennes döda ansikte. I slutet av filmen får vi även se 

Macbeth avhuggna huvud. När vi nu ser Lady Macbeths huvud är det för att jämställa deras 

roll i det hela. Hennes döda ansikte visas upp, precis som Macbeths. Det allra sista publiken 

får se i denna version är nerblodade Macbeth och Lady Macbeth stående i husets hiss. De är 

fångar på grund av sina handlingar.  

6. Avslutning 

6:1 Avslutande diskussion110 

6:1:1 Genus 
William Shakespeare skrev Lady Macbeth som en stark kvinna och jag ställer mig bakom 

Katharina Herrmanns åsikt att Lady Macbeth, på ett kalkylerande och förnuftigt sätt inte 

endast planerade utan även var delaktig i mordet på Duncan. Tar man i beaktande hur Lady 

Macbeth agerade, både muntligt gentemot sin man som i handlingar för och efter mordet på 

kung Duncan, anser jag att det ej går att tolka Shakespeares pjäs på något annat sätt. Hon är ej 

heller en typisk hustru för sin tid i pjäsen.  Herrmann lägger fram en rimlig ståndpunkt då hon 

menar att Lady Macbeth inte städar upp efter Macbeth då hon tar dolkarna, smetar ner dem 

med kungens blod och lägger dem bredvid betjänterna så att de skall bli beskyllda för mordet. 

Detta agerande visar istället på en kvinna som vet vad hon vill och som ser att mannen inte 

har förmågan att utföra de sista handlingarna i hennes plan. 
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     I de tre filmerna visas Lady Macbeth upp som både beslutsam och delaktig, men också 

som en typisk kvinna enligt 1600-talets sätt att se på det. Som starkast visas Lady Macbeth 

upp i Gregory Dorans version. Hon hånar och övertalar Macbeth med både kroppshållning 

och röstläge att utföra ett mord han ej vill utföra. Hon hånar honom när hon tror han ser 

Duncans spöke då hon ser honom som svag, medan hon inte rör en min av ånger. Hennes gråt 

efter banketten kan vara tårar av utmattning efter att ha räddat Macbeths heder gentemot 

gästerna, men det kan också vara tårar av begynnande sinnessjukdom. I denna version blir 

Lady Macbeth galen utanför bild och publiken får själva tolka varför hon blivit galen.  

     I Geoffrey Wrights moderna gangsterversion är Lady Macbeth också stark. Hon får 

leverera några av Macbeths repliker vilket gör paret än mer jämställt. Vi får även se henne 

vara direkt inblandad i mordet när Wright väljer att visa henne när hon maler ner tabletter som 

hon sedan lägger i vakternas vin. Vi får även se henne titta in i den mördade Duncans rum 

utan att röra en min. Hon tar hand om Macbeth efter mordet, som om han vore ett barn. Lady 

Macbeth är den av paret som har mest känslor, av alla sorter, medan Macbeth går omkring 

och ser deprimerad ut. Hon tar mer plats med större gester, medan Macbeth har små rörelser 

och rör sig oftast med händerna tätt intill kroppen, som för att inte ta för mycket plats. Lady 

Macbeth faller ej in i galenskap förrän hon ser att Macbeth mördat ett barn. Men även 

Macbeth visas upp som en gråtmild person, det ser vi när Lady Macbeth har tagit självmord 

och även han faller in i galenskap innan han dör i ett knivslagsmål.  

     I kontrast till dessa starka Lady Macbeth tolkningar har vi Rupert Goolds Lady Macbeth 

som mest har rollen som en husmor, den roll som Joan Larsen Klein menar att Lady Macbeth 

har. Här får hon hämta tårta, stoppa mat i munnen på kungen, ta emot honom i köket och vi 

får till och med se henne skura väggar. Hon presenteras i vita nunne- eller konfirmandkläder 

vilket genast för tankarna till hennes oskuld i det hela. Visst är hon beslutsam i parets planer i 

mordet och hon är drivande innan mordet, men direkt efter vänder styrkeförhållandena och 

hon blir rädd, gråtmild, galen och målas även ut som en clown när sminket rinner nedför 

hennes ansikte. I inledningen, när det är hon som planerar hur de skall göra är hon klädd i vitt 

vilket får henne att bli dominant i bilden då Macbeth är klädd i mörkare kläder som går in i 

bakgrunden. 

     Carolyn Asp menar att Lady Macbeth självmord är en följd av att Macbeth ej bryr sig om 

henne samt ånger för sin del i Duncans mord. Detta stämmer i Dorans och Wrights versioner, 

som visar upp Lady Macbeth som en stark kvinna fram till Macbeths ointresse för att låta 

hustrun vara delaktig i vidare planer. Men i Rupert Goolds version är det mer Robert 

Kimbrough och Katharina Herrmans åsikter om att hon tar livet av sig för att hon är en svag 
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kvinna. Som en god husmor har hon varit en typisk kvinna och denna typiska kvinna väljer att 

ta den svagares väg att dö, genom att begå självmord. 

     Ingen av regissörerna, som använder brevscenen, låter Macbeths röst läsa upp det brevet 

till Lady Macbeth utan det är hennes röst vi hör läsa upp det. Detta visar att det är hennes 

reaktion som är det centrala, hon styr hur det hon läser skall tolkas. 

6:1:2 Fri vilja 
Den känslomässiga utpressning med vilken Lady Macbeth påverkar/övertalar Macbeth att 

mörda Duncan har olika orsaker i de tre filmerna. Men att det rör sig om känslomässig 

utpressning av en person som Macbeth tycker om råder ingen tvekan om, vare sig i pjäsen 

eller i de tre adaptionerna. Hon hånar och ifrågasätter hans manlighet, och det spelar ingen 

roll när i vår historia som en kvinna ifrågasätter en mans manlighet, det slår lika hårt när det 

än sker. Susan Forwards åsikter om hur rädslor, och skuldkänslor kan användas som 

utpressning stämmer i fallet med paret Macbeth. Men varför faller Macbeth till föga för denna 

utpressning? 

     I Geoffrey Wrights version är orsaken Macbeth längtan att bli omtyckt och älskad av sin 

hustru. Hon är kall och besvarar ej hans kyss i början av filmen och paret verkar stå långt 

ifrån varandra, innan de förs närmare varandra i planerna att ta över makten och mörda 

Duncan. Orsaken till detta ligger i inledningsscenen, där vi får se paret stå vid sin sons grav. 

Här spelar förlusten av ett barn en stor roll då det verkar vara orsaken till hennes känslokyla 

och hans vilja att göra henne till lags för att få tillbaka den hustru han hade innan sonen dog. 

     I Rupert Goolds version ligger förklaringen i att Macbeth har gift sig med en mycket yngre 

kvinna och gör allt för att få behålla henne. Denna orsak är ej helt klar men får sitt svar i det 

extramaterial som DVDn har. Patrik Stewart ville att frun skulle vara mycket yngre, en trofé 

hustru, för att det skulle verka vettigt att Macbeth låter sig övertalas. Att hustrun, Kate 

Fleetwood, skulle vara mycket yngre är inte något som direkt är klart för publiken då hon må 

se yngre ut än Patrik Stewart men inte så mycket yngre så att hon skulle kunna vara en trofé 

hustru. Man menar vidare i extramaterialet att Lady Macbeth är född in i aristokrati medan 

Macbeth arbetat sig upp. Detta framgår inte heller av det vi får se i filmen.  Men det är utifrån 

dessa två premisser skådespelarna spelar sina roller och därför är de viktiga att förstå. Detta är 

en omarbetning av Shakespeares tragedi då det ingen stans i pjäsen framgår att lady Macbeth 

skulle vara yngre än sin man eller att hon skulle vara född in i aristokrati. 
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     I Gregory Dorans version är orsaken att Macbeth vill göra en stark hustru till lags. Han 

visar upp en bild av en man som älskar sin hustru, detta märks i det han skriver i brevet och 

även hur han rusar mot henne när de möts första gången i pjäsen.  

6:1:3 Adaption 
Alla tre versionerna är nya berättelser av Shakespeares tragedi, precis som Susan Hayward 

menar att en adaption alltid är. Även om de är trogna Shakespeares pjäs i grunden är de alla 

nytolkningar. Linda Hutcheon menar att man kan se adaptioner utifrån tre perspektiv och där 

det första är att man kan skapa en ny genre eller berätta samma historia men ur ett annat 

perspektiv. Geoffrey Wright väljer att skapa en ny genre när han förlägger tragedin till 

gangstervärlden i Melbourne. Rupert Goold och Gregory Doran väljer att berätta historien 

men sett ur ett modernt krigsperspektiv. Alla tre regissören vill visa att historien om Macbeth 

är tidlös men att den i botten handlar om krig och makt. 

     Vad gäller frågan om vad för sorts Shakespeare adaption de filmer jag sett är, enligt 

Maurice Hindles åsikt att man kan se fyra olika typer av Shakespeareadaptioner, menar jag att 

de är tre olika adaptioner. Doran har skapat en version som försöker efterskapa en 

teateruppsättning, där språket och agerandet för tankarna till teatern. Goold i sin tur har 

regisserat en realistisk filmisk version där detaljer i sceneriet kan visas på ett annat sätt än vad 

de kan på teatern, till exempel när paret sitter till häst. Wright har tagit fasta på det fjärde 

perspektivet att adaptera ett Shakespearedrama. Han har tagit karaktärerna och satt in dem i 

det moderna Melbournes undre värld. Handlingen är densamma, men istället för att säga 

något om den tid Shakespeare levde säger den något om Melbourne i nutid. 

     Alla tre filmerna förhåller sig, mer eller mindre, trogna till Shakespeares text. Wright har 

tagit sig mest friheter då han kastar om ordning, stryker och lägger till nya rader (men på 

Shakespeares sätt att skriva). Detta gör han för att understryka att det han gjort är något nytt, 

samtidigt som historien är tidlös. Doran och Goold är mer trogna texten vilket, enligt Sir 

Trevor Nunn, gör dessa adaptioner mer äkta då han anser att det är Shakespeares språk som 

gör pjäserna till vad de är. Jag är själv kluven i denna fråga. Jag anser att texten är viktig för 

att förmedla Shakespeares mening med sin text, men samtidigt kan en nytolkning, som 

Wrights, ge en ny dimension till tragedin. Jag håller med Hutcheon och Kidnie som menar att 

adaption är en levande skapelseprocess och att det är det som gör det intressant att se samma 

drama om och om igen, vare sig det är på olika scener världen över eller på film.  

     Ingen av adaptionerna klipper in en bild av Lady Macbeth när klockan ringer som får 

Macbeth att gå för att mörda kungen. Detta visar att själva utförandet är Macbeths verk, och 
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inte Lady Macbeths. Hon har övertalat honom, och gör en sista påminnelse med klockan, men 

det är inte hon som sticker knivarna i kungen. 

6:1:4 Genre 
Att alla tre filmerna är tragedier, precis som Shakespeares text, råder inget tvivel. Även om en 

av dem är en modern tragedi, det vill säga en gangsterfilm, enligt Robert Warshows tankar 

om vad en gangsterfilm är. Vi ser vår ”hjälte” kämpa mot alla odds mot ett öde han/hon ej kan 

förändra hur mycket de än försöker. Genom att välja att döda Duncan, ett illa valt beslut, kan 

det endast sluta på ett sätt, med döden. Att Shakespeare lät dem dö beror inte bara på att paret 

tog ett dåligt beslut, det beslut de tog rubbade den hierarkiska ordningen som rådde när han 

skrev pjäsen. Att döda den person, kungen, som stod närmast under Gud kunde endast leda till 

kaos.  

     Wrights moderna version är en klassisk gangsterfilm. Vi får följa Macbeth, och Lady 

Macbeth, och deras mycket tragiska uppgång och fall (död). Filmen har tydligt 

gangsterfilmsinnehåll, som girighet (att vilja bli ledare/kung), brutala handlingar (grafiskt 

mord på Duncan) och våld (mer mord). Filmen utspelas i storstaden Melbourne under kvällar 

och nätter. Om Lady Macbeth är en Femme Fatal är en annan fråga. Hon är dominant och 

stark, och även intelligent som kan planera ett mord på en man samtidigt som hon hälsar 

honom välkommen in i huset. Lady Macbeth får även betala för sin makt över Macbeth 

genom att hon dör. Men Lady Macbeth åtföljs inte av den typiska musiken som följde en 

Femme Fatal utan det är modern popmusik som följer henne, likväl som den övriga filmens 

handling. 

6:2 Summering 

I denna uppsats sökte jag svar på om Lady Macbeth var den drivande kraften bakom mordet 

på kung Duncan, och om så är fallet hur visar Shakespeare det i sin pjäs och hur visar tre 

moderna filmadaptioner av pjäsen det? Min hypotes var den att Shakespeare skrev Lady 

Macbeth som en stark kvinna, som var den drivande kraften bakom mordet, men att de 

analyserade filmerna kanske inte skulle komma att visa henne så som Shakespeare skrev 

henne. Jag anser att jag, i kapitel tre, genom en analys av Shakespeares pjäs lyckades påvisa 

att han skrev Lady Macbeth som en, för tiden, stark kvinna som hade lika stor del, om inte 

större, som Macbeth i mordet på Duncan. Shakespeare visar Lady Macbeths makt över 

Macbeth genom att låta henne förnedra honom, ifrågasätta hans manlighet och på alla sätt 

vara en riktig argbigga. Men på grund av att han skrev pjäsen för en kung och då tiderna 

Shakespeare levde i inte tillät kvinnor som var starka och beslutsamma som män, var han 
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tvungen att låta Lady Macbeth dö en kvinnas svaga död, det vill säga Lady Macbeth var 

tvungen att ta sitt liv.  

     De tre adaptioner av pjäsen jag analyserat visar upp tre olika bilder av Lady Macbeth, både 

vad gäller styrka i att kunna genomföra ett mord, men också i konsten att övertala Macbeth 

till att utföra det hon vill skall utföras. Alla tre adaptionerna jag analyserat visar till en början 

upp en resolut och stark kvinna som vet vad hon vill, och det är att få makt genom att 

Macbeth blir kung. Men regissörerna väljer olika vägar att visa Lady Macbeths uppgång och 

fall ned i sinnessjukdom. Den adaption som ligger närmast det Shakespeare skrev, och 

därmed även författarens intentioner för hur Lady Macbeth skulle vara, visar regissören 

Gregory Doran upp. Genom att följa Shakespeares pjäs till nästan 100 procent vad gäller 

scener och text visar han upp en kvinna som är starkare i viljan än sin man i hungern att få 

makt. I denna version blir Lady Macbeth även galen utanför scen, vilket är så Shakespeare 

skrev det. Rupert Goold väljer att visa upp en huslig Lady Macbeth, men fortfarande med 

makt att övertala Macbeth till mord. Tyvärr blir hon mer en gråtande clown i denna version än 

en kvinna som vet vad hon vill. Vi får se henne bli sinnessjuk istället för att det sker utanför 

scen. Geoffrey Wrights Lady Macbeth är en makthungrig droganvändare som, genom att 

förneka Macbeth kärlek och intimitet, övertalar honom att mörda Duncan. Men i denna 

version får vi se henne utföra handlingar som Shakespeare lät ske i kulisserna, som att smeta 

blod på betjänterna.  

     Även om de tre filmerna visar upp tre olika Lady Macbeth visar alla upp en komplex 

kvinna som man inte kan säga endast är god eller ond. Lady Macbeth är både ond och god 

och det är det som gör hennes så intressant att analysera. Det enda som ej går att ifrågasätta är 

att Lady Macbeth har makt över sin man och lyckas, genom övertalning och hån, att få honom 

att utföra ett kungamord. Svaren på min frågeställning och min hypotes blir därför att 

Shakespeare skrev Lady Macbeth som en stark kvinna och att de adaptioner jag analyserat 

visar upp henne som en sådan. Men kanske blir svaret annorlunda om jag analyserar andra 

adaptioner, eller om andra analyserar pjäsen och filmerna jag sett. För vi vet ju alla att 

tolkning av olika medier är subjektivt och alltid öppet för diskussion. 
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