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Sammanfattning 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur stand up - komedi beskrivs, görs och förstås ur 

kvinnliga komikers perspektiv. Utifrån kulturantropologiska, kommunikationsteoretiska 

och genusteoretiska perspektiv söker uppsatsen ta reda på vad som kommuniceras med ett 

stand up- framträdande, om tankar kring hur det är att utöva stand up som kvinna och om 

det finns en egen ”kvinnlig humor”. Resultatet visar att det som kan tolkas vara en egen 

”kvinnlig humor” som bara kvinnor har snarare skulle kunna vara en alternativ kvinnlighet 

som normkritiskt förs fram med humor som redskap.  
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1. Inledning  

När jag började så höll jag på med karaktärer, men så ringde Adde Malmberg 

till mig och frågade om jag inte ville köra stand up! Nu skulle vi införa stand 

up i Sverige, för det fanns inte 1987. – En av kvinnorna som observerades. 

Komikern Adde Malmberg och gänget fick snart erfara att det var lättare sagt än gjort att 

skriva in stand up på den svenska underhållningstablån. Även internationellt är 

humorformen ett relativt ungt fenomen, och det är inte alla som uppskattar dess provokativa 

stil. 1990- talets stand up har kallats komedins ”rock’n’roll”. 1  Genren etablerades 

ursprungligen av en under 1960- talet känd amerikansk komiker vid namn Lenny Bruce. 

Hans skämt var ofta djupt samhällskritiska, och inte sällan sexuellt explicita – han blev flera 

gånger arresterad och även dömd för sitt oanständiga språk.2 Själva termen stand up är 

ursprungligen från engelskans stand up comedy, och kommer från dess framförandeteknik: 

en person står ensam på scen, utan annan rekvisita än mikrofon och stativ, och talar till 

publiken. Ett stand up- nummer är en monolog, och den som har ordet kallas för komiker. 

Humorforskaren Alison Ross beskriver att komiker ”… tenderar att vara unga, ofta manliga, 

och använder samma arenor och lockar en liknande publik som rockband”.3 Längden på ett 

framträdande kan vara allt från 3 minuter till flera timmar, och sker till synes improviserat. 

Svensk stand up introducerades runt 1987, inspirerad av Lenny Bruces framgång. Den har 

också inhemska föregångare, bl.a. i humoristiska monologer av Hasse och Tage.4 Stand up 

förknippas ofta med improvisation, och ses inte sällan som inslag i teater med sketcher eller 

karaktärsparodier. Genren utvecklade dock tidigt en helt egen arena: stand up - klubbar. 

Den första svenska klubben Stand Up Comedy Klubb (SUCK) grundandes 1988 i 

Stockholm. I sammanhanget nämns också Westermans hörna i Gamla stan (Stockholm) 

som en av de första scenerna i Sverige. SUCK agerar idag mer bokningsbolag än scen, och 

kan enligt dem själva tillhandahålla nästan alla stand up- komiker i Sverige.5 SUCK driver 

även restaurangen Norra Brunn på Surbrunnsgatan i Stockholm. Som en del i mitt material 

har jag intervjuat kvinnliga komiker, och enligt dem är Norra Brunn, tillsammans med 

                                                             
1 Ross 1998, s. 97 
2 Wahllöf 2010  
3 Ross 1998, s. 97 
4 Wikipedia. Ståuppkomik i Sverige. 2016  
5 Wikipedia. Stand Up Comedy Klubben. 2016; Norra brunn 2016 
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puben Big Ben på Folkungagatan i Stockholm, två betydande scener där både etablerade 

namn och nybörjare utvecklar sina talanger och provar nytt material.   

Förutom att uppträda på klubbar är det inte ovanligt att komiker gör egna eller gemensamma 

stand up- shower. Koncept med stor genomslagskraft har exempelvis varit Magnus Betnérs 

och Soran Ismails show En skam för Sverige (2013), eller Özz Nüjens och Måns Möllers 

show Sveriges historia- den nakna sanningen (2015). Showerna turnerar ofta runt i hela 

Sverige, men även om stand up idag finns utspritt över hela landet är dess nav i huvudstaden. 

SUCK åtföljdes av Stockholm Comedy Club. Grundad och driven sedan år 2000 av Özz 

Nüjen, Janne Westerlund, Jakob Öqvist och Klas Åkerblom är klubben fortfarande en av de 

större scenerna inom genren, och huserar i Södra Sällskapet på Åsögatan i Stockholm.6 

Kvartetten är bl.a. kända för att ha arrangerat klubben Bungy comedy, vilket resulterade i 

att namn som Björn Gustafsson, Petra Mede och Kristoffer Appelqvist såg dagens ljus.7 

Förutom klubbar och turnerande shower var ett viktigt steg för genrens utveckling att få 

plats i TV- rutan. Program som Släng dig i brunnen (1990- 1999) och Parlamentet (1999 – 

2011, 2014 -) blev fredagsmyset för hela Sveriges befolkning.  

Jag har själv en bakgrund inom improvisationsteater, men jag lockades faktiskt inte till 

stand up för att det var roligt. Det som fick mig att på allvar ta till mig ämnet var debatten 

om stand up. Det började med att jag såg en show. Nu i efterhand förstår jag att det var en 

ovanlig konstellation, eftersom ensemblen enbart bestod av kvinnor. Under showen 

intervjuade kvällens konferencier en av komikerna, och konferencieren sa någonting som 

etsade sig fast i mig: 

Men du, vad ska vi göra åt det här då? Att det finns mindre kvinnor som är 

komiker? 8 

Vad menar personen, undrade jag. Hela scenen var ju full av kvinnor? När ämnet till 

uppsatsen skulle väljas kom jag att tänka på konferencierens fråga. Efter lite initierande 

research kändes det som att jag hade öppnat en vattenkran som inte gick att stänga av. 

Bakom skrattet och satiren fanns en debatt om jämställdhet och diskriminering, och 

                                                             
6 Det finns även andra stand up- klubbar idag i Stockholm och ute i landet med varierande aktivitet och prestige.  
7 Wikipedia. Stockholm Comedy Klubb. 2016; Stockholm Comedy Club 2016  
8 Ladies Fight 2014 
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samtidigt en revolt emot samhälleliga normer. Från Aftonbladet9, TV4:s morgonsoffa10 och 

Dagens Nyheter 11 till Bang 12 berättades allt annat än roliga historier. Frågorna började 

gnaga i mig. Varför är det vanligt att kvinnor inte börjar alls?  Vad är det som är så 

provocerande med att en kvinna står på en scen och säger något roligt? Tjejer är inte roliga? 

Vadå, har kvinnor en egen humor som inte alla kan förstå?   

 

Syfte och frågeställningar  

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur stand up - komedi beskrivs, görs och förstås ur 

kvinnliga komikers perspektiv. Jag intresserar mig specifikt för vad som kommuniceras 

med ett stand up- framträdande, och för tankar kring hur det är att utöva stand up som 

kvinna. Jag undrar också om det finns en egen ”kvinnlig humor”, och hur den i sådana fall 

skiljer sig från övrig humor.  

 

Avgränsning 

På grund av arbetets nivå och genrens centrering kring Stockholm, begränsas uppsatsen till 

den stand up som utövas där. Den kommer inte vara språkvetenskaplig i sin natur, då 

uppsatsens intresse snarare ligger mellan raderna än vid orden som uttalas.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
9 Aftonbladet 2009: Aftonbladet 2013  
10 TV4 2015 
11 DN 2014 
12 Bang 2009  
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Teori och begrepp 

I min uppsats ser jag humor som en delad erfarenhet, och som något som aktivt görs. Humor 

har en stor betydelse i sociala sammanhang och är ett viktigt samhällsinslag - det räcker 

med att slå på en TV så ser vi en mängd olika sitcom- program på bästa sändningstid. Humor 

är dock ett komplicerat och svårdefinierat begrepp. I den här uppsatsen ser humor utifrån 

humorforskaren Michail Bachtins definition av humor som en skrattkultur.13 Skrattkulturen 

symboliserar de uttryck och sammanhang där den komiska formen är avgörande för den 

mening som skapas i uttryckandet. 14  Den fokuserar på innehållet i det roliga, och 

uppvärderar grotesk estetik, hånar och hyllar simultant och har ett närgånget och indiskret 

förhållande till kroppen och världen. Den pekar inte finger på ett ensidigt sätt, eftersom den 

som skrattar alltid är inkluderad i det komiska scenariot. Därmed uppstår och frodas 

skrattkultur i mellanrum, förbindelser och associationer – många förhållanden ställs på sin 

spets i dess uttryck, givna förutsättningar raseras och andra byggs upp.15 Stand up - komedi 

är en form av humor som passar väl in i dessa ramar. Förutom att få folk att skratta eller le 

är syftet också att vara chockerande och provocerande.16 Vid stand up- framträdanden är 

det inte ovanligt att skratt och leenden också kan vara tecken på förlägenhet. Responsen 

från publiken är grundläggande för att något ska anses vara roligt, och att undersöka 

skämten och skämtandet kan ge perspektiv till varför så olika reaktioner kan uppstå.17  

Jag har under arbetets gång influerats mycket av Erving Goffmans tankar om performance 

och av Tiina Rosenbergs och Judith Butlers resonemang om performativitet. Dock använder 

jag mig inte av dessa begrepp i den här uppsatsen. Något jag däremot har använt mig av i 

mitt analyserande är Simone de Beauvoirs teoretiseringar i skriften Det andra könet, som 

varit starka vägvisare i arbetsprocessen.  

I den här uppsatsen använder jag kulturantropologiska, kommunikationsteoretiska och 

genusteoretiska teorier. Kulturantropologiskt ligger Orvar Löfgrens och Billy Ehns 

kulturbegrepp i fokus. Jag intresserar mig alltså för de koder, föreställningar, och värden 

som människor delar (mer eller mindre, medvetet eller omedvetet) och som de 

                                                             
13 Lundberg 2008, s. 15 
14 IBID 
15 Lundberg 2008, s. 16 
16 Ross 1998, s. 14 
17 IBID 
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kommunicerar och bearbetar i socialt handlande. 18  Jag har ett handlingsorienterat 

perspektiv, där det kulturella söks i människors görande, i inlärda handgrepp, färdigheter 

och kroppsliga dispositioner. I min uppsats ser jag på dessa kvinnors agerande som ett aktivt 

kulturskapande. Detta materialiseras genom Löfgrens och Ehns begrepp motkultur. Genom 

nya erfarenheter och ifrågasättande av dominerande föreställningar omformar människor 

sitt sätt att tänka, vilket skapar motkultur eller alternativa synsätt. 19 Som ett komplement 

till Löfgren och Ehns definition används antropologen Mary Douglas definition av 

kulturbegreppet, där hon betraktar kultur som samhällets allmänna normaliserade 

värderingar. 20 Kultur äger en auktoritet, eftersom varje enskild individ förmås att instämma 

till följd av andras instämmanden.21 I kontrast mot denna auktoritet blir motkulturen synlig. 

I min uppsats anses alltså stand up- komedi vara både en reaktion mot och ett alternativt 

synsätt på det som betraktas vara allmänt vedertagna kvinnliga normer. I min uppsats anses 

motkulturen också vara ett alternativt synsätt på den skrattkultur som finns.  

Kommunikationsteoretiskt har jag använt kulturforskaren Anna Lundbergs tolkningar av 

den tidigare nämnda Michail Bachtin. Bachtin var i grunden språkvetare, men hans 

grundläggande filosofiska utgångspunkt är att språket och kommunikationen inte enbart är 

präglad av den som sänder och den som mottar ett budskap, utan även av andra som tidigare 

har använt språket och delat dess värderingar. 22 Utifrån detta är det intressant att analysera 

ett stand up- framträdande, eftersom det inte blir helt och hållet upp till komikern hur hennes 

framträdande kommer att uppfattas, oavsett hennes (mer eller mindre) uttalade intentioner 

med framträdandet. I analysen används Bachtins begrepp den komiska kroppen. Detta 

begrepp konstituerar det praktiska görandet av komedi, och är det publiken ser och hör på 

scenen. Den är grotesk, provocerande och rycker skamlöst till sig livet och genom skrattet 

hyllar det som brukar kallas oskönt, gräsligt och fult.23 Den komiska kroppen blir här 

kvinnans framträdande, både det hennes fysiska kropp gör men även hennes ord och estetik. 

Eftersom hon inte har rekvisita på scenen, blir hennes gester och rörelser ännu mer 

betydelsefulla i hennes kommunikation och framställande.  

                                                             
18 Ehn och Löfgren 2001, s. 9 
19 IBID 
20 Douglas 2011, s. 60 
21 IBID 
22 Wikipedia. Michail Bachtin. 2016  
23 Lundberg 2008, s. 15 
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Ur ett genusteoretiskt perspektiv blev det här väldigt snabbt en uppsats om jämställdhet. 

Enligt forskaren och pedagogen Maria Hedlin så handlar jämställdhet om förhållanden 

mellan kvinnor och män snarare än förhållandet mellan exempelvis sociala klasser eller 

människor med olika etniskt ursprung.24 Utifrån Hedlins definition har jag i analysen använt 

mig av Yvonne Hirdmans begrepp genuskontraktet för att bättre kunna sätta informationen 

från mina intervjupersoner i ett sammanhang. Kontraktet åsyftar ett samhälles alla oskrivna 

regler om manligt och kvinnligt.25 Kontraktet ska inte tolkas bokstavligt, utan ses som en 

bild av kulturella ”överenskommelser” om hur manligt och kvinnligt ska uppfattas. Denna 

bild ärvs från tidigare generationer, och präglas av ett visst mått av tvångsacceptans.26 Det 

Hirdman menar är att kulturella seder och oskrivna regler påverkar oss, och gör att villkoren 

för män och kvinnor blir olika.27 Hirdman framhåller dock att människor inte är robotar som 

är programmerade att göra som omgivningen förväntar sig. Det finns möjligheter att tänja 

på gränserna, eftersom kontraktet är i ständig omformning.28 I denna kontext finns en 

förankring till motiven från dessa kvinnors framträdanden och utsagor, vilket tydliggörs 

ytterligare genom Carin Holmbergs begrepp asymmetriskt rollövertagande. Kort sagt 

innebär begreppet att kvinnor ofta tar hänsyn till män och manlig verksamhet. Kvinnor tar 

också ofta del av manliga erfarenheter, medan det är sällan det omvända gäller i lika stor 

utsträckning. En förklaring är att samhället är manligt uppbyggt, vilket generellt innebär att 

män utgör mall och symbol för det mänskliga och allmängiltiga och kvinnor får rätta sig 

efter det. Detta gör att kvinnor har erfarenheter av en ”kvinnlig värld”, där kvinnor existerar 

som någonting utanför normen med upplevelser som många gånger skiljer sig från mäns.29 

Utifrån detta perspektiv kan mycket förklaras vad gäller innehållet i budskapet som dessa 

kvinnors stand up levererar. 

 

 

                                                             
24 Hedlin 2006, s. 12 
25 Hedlin 2006, s. 49 
26 IBID 
27 Hedlin 2006, s. 50 
28 IBID 
29 Heldin 2006, s. 53 
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Material och metod 

Studien bygger på kvalitativa intervjuer och fokuserade observationer. Två kvinnliga 

komiker, som helt eller delvis livnär sig på att utöva stand up, intervjuades vid separata 

tillfällen under mars 2016. Båda intervjupersonerna är bosatta i Stockholm, och har under 

sina karriärer varit verksamma både i huvudstaden och ute i landet.  

 

Maria, 45, har varit komiker i snart 8 år. Hon arbetar som lärare vid sidan av sin 

humorkarriär, och har även medverkat i olika podcasts, som krönikör för en tidning i 

Stockholm och som sångerska med nationella och internationella samarbeten.  

Eva, 47, började sin karriär som skådespelerska innan hon övergick till stand up - komedi. 

Vid sidan av sin karriär som komiker har hon medverkat i olika radioprogram, och 

undervisar/driver idag ett företag med kursverksamhet inom improvisationsteater.  

Jag fick kontakt med intervjupersonerna via Facebook. Den ena fick jag kontakt med genom 

en privat förfrågan, och den andra svarade på en öppen efterlysning i en grupp för kvinnor 

som håller på med olika former av humor. Intervjuerna var ungefär en timme långa per 

person, och spelades in för att underlätta transkriberingsprocessen. Intervjuerna 

transkriberades i sin helhet som en del i bearbetningsprocessen, och arbetades sedan in 

tematiskt i uppsatsens struktur. I texten har jag valt att skriva ut de intervjuade personernas 

citat till grammatiskt korrekt svenska för att underlätta läsförståelsen, medan jag under de 

stycken som behandlar observationerna har valt att behålla talspråk och dialektala skillnader 

i citaten för att kunna belysa en komponent i de observerade personernas framträdanden.  

Intervjuer som undersökningsmetod erbjuder möjligheter att gå in på djupet. Samtalen ger 

mig som intervjuare möjligheten att ställa fördjupande följdfrågor, och intervjupersonerna 

tillfällen att reflektera över sina svar. 30  Eftersom jag genomförde semistrukturerade 

intervjuer har jag låtit personerna sväva ut i sina resonemang, och i huvudsak ställt öppna 

frågor för att styra deras tankegångar så lite som möjligt. Jag hade också ett antal färdigt 

förberedda frågor som användes när samtalen började sväva ut lite för mycket. 

Observationerna består av både egna och av andras filmade upptagningar, och mina egna 

upptagningar har kompletterats med anteckningar. Sammanlagt uppgår det observerade 

                                                             
30 Fägerborg ur Etnologiskt fältarbete 2011, s. 89 
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materialet till ungefär 72 minuter. Inklusive Eva och Maria observerades tio kvinnliga 

komiker. Alla observationer kom i slutändan inte med i uppsatsen, eftersom jag på grund 

av uppsatsens volym begränsade mig till att enbart behandla de populäraste skämtmotiven. 

Av anonymitetsskäl har jag valt att ge alla fiktiva namn, och i uppsatsen figurerar följande 

förutom intervjupersonerna: Alinde, Daniela, Frida, Hanna och Ida. De observerade 

personerna är i åldrarna 23- 58 år, och urvalet består av både mer och mindre för 

allmänheten etablerade komiker.  

Det visade sig svårt att hitta föreställningar som innehöll kvinnliga inslag. De flesta 

föreställningar hade 1-2 kvinnor per kväll, och i många fall var en eller båda namnen 

återkommande. Detta eliminerade i längden potentiella föreställningar att observera, 

eftersom jag ville ta del av olika perspektiv. Ett ytterligare kriterium blev på grund av 

arbetets tidsplan att tillfällena skulle ligga varandra så nära som möjligt för att kunna 

bearbetas i tid, så i slutändan fann jag det nödvändigt att komplettera mitt material med 

andras upptagningar för att kunna få ett bredare perspektiv. Alla framträdanden som 

observerats under studien har ägt rum i Stockholm, och mina egna upptagningar har gjorts 

på olika slumpmässigt utvalda stand up- klubbar. 
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Metodologiska och etiska reflektioner 

Då jag varit intresserad av kvinnornas upplevelser, motiv och sätt att framställa komedi har 

det för mig blivit nödvändigt att anta en dubbel roll som både betraktare och intervjuare.  

 

Intervjun ger ett material där människans samtidiga individualitet och kollektivitet uttalas, 

och utgör på så sätt en länk mellan individen och det större sociala sammanhang som omger 

henne.31 Den sker också ur intervjupersonernas livsvärldar och perspektiv. Därför är det 

viktigt att deras utsatta situation och svar behandlas med respekt utifrån vissa 

forskningsetiska regler. 32 Den som intervjuar kan till exempel inte utgå från att det finns ett 

outtalat samförstånd om intervjuns villkor och innebörd - syftet för intervjun och hur svaren 

kommer att användas måste alltid informeras.33 Detta kallas för informationskravet. Inför 

varje intervju förklarade jag alltid varför jag ville träffa personen, hur jag hade tänkt 

använda mig av hennes svar och att jag för bearbetningens skull ville spela in samtalet. Jag 

förklarade också att hon hade rätt att avstå från att svara på frågor om hon kände sig 

obekväm, och att hon när som helst kunde ångra sin medverkan. Detta kallas 

samtyckeskravet, vilket betyder att det är individen som har rätt att bestämma om hen vill 

medverka i en studie eller inte. Denna regel är, likt informationskravet, beroende av 

undersökningens karaktär med avseende på deltagarnas aktivitet. 34  I vissa fall, då 

undersökningen inte innefattar några frågor av privat eller etiskt känslig natur, kan samtycke 

inhämtas av företrädare för uppgiftslämnare. 35 En sådan etisk avvägning gjordes i den här 

studien till exempel vid mitt andra metodologiska tillvägagångssätt, observationerna. Vid 

forskning bör också konfidentialitetskravet tillämpas. Uppgifter om alla som ingår i en 

undersökning ska ges största möjliga sekretess.36 Min tillämpning av detta krav har främst 

skett genom att anonymisera alla personer som ingår i studien, vilket jag också berättade 

för intervjupersonerna att jag skulle göra innan intervjuerna genomfördes. Vid samma 

tillfälle informerade jag dem också om nyttjandekravet, dvs. att informationen de lämnade 

till mig enbart skulle komma att användas i forskningssyfte. 37  

                                                             
31 Fägerborg ur Etnologiskt fältarbete 2011, s.109 
32 Kvale 1997, s. 34f  
33 Fägerborg ur Etnologiskt fältarbete 2011, s. 89 
34 Vetenskapsrådet 2002, s.9 
35 IBID 
36 Vetenskapsrådet 2002, s. 12 
37 Vetenskapsrådet 2002, s. 14 
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Intervjupersonen blir efter detta införstådd med att det som sägs kommer att användas. Det 

betyder också att personen har möjlighet att påverka kommunikationen på ett helt annat sätt 

än vid ett vanligt samtal, vilket jag har varit medveten om under min analys.38 Jag som 

forskare är inte heller neutral när det gäller mitt ämnesval. Genom min bakgrund inom 

improvisationsteater introducerades jag till stand up via en i huvudsak kvinnlig kontext. 

Min improvisationslärare var komiker, och via henne fick jag tips om föreställningar som 

hade mycket kvinnliga inslag. Detta gav mig en annan förförståelse och definition av vad 

stand up var innan jag kom i kontakt med det jag behandlar i uppsatsen. Likt alla andra har 

jag också en individuell uppfattning om vad som är roligt och vad komedi är, vilket 

möjliggör att jag kan ha förbisett något under observationerna. Utifrån detta kanske jag även 

har tolkat något som komikerna själva inte menade att framföra. Jag är också kvinna, vilket 

har gjort att jag möjligtvis blivit påverkad på ett djupare plan av deras berättelser och 

framföranden än vad en manlig forskare kanske hade blivit. Jag kan inte heller vara säker 

på att de hade berättat samma saker för en manlig forskare som de berättade för mig.  

 

Samtliga personer som omfattas av studien är anonymiserade. Eftersom dessa kvinnor via 

sitt yrke är offentliga personer kan detta skapa frågetecken om en anonymisering är 

nödvändig. Jag har gjort detta av främst tre skäl. För det första har alla offentliga personer 

också rätten till ett privatliv, och det ville jag att intervjupersonerna skulle kunna fortsätta 

ha även efter deras medverkan i studien. För det andra fanns en farhåga att just kvinnornas 

offentliga personligheter skulle ta för mycket uppmärksamhet från uppsatsens innehåll, och 

att mina analytiska slutsatser skulle tillskrivas dem som deras egna personliga åsikter. För 

det tredje visste inte de kvinnor jag observerade att de observerades för en vetenskaplig 

studie, vilket gjorde att de själva inte aktivt kunde välja om de ville delta.  

Genom att observera med ett så lågt deltagande som möjligt ville jag så lite som möjligt 

påverka händelsernas gång. En stand up- föreställning förutsätter publik för att kunna 

genomföras, eftersom responsen är viktig för att kunna bedöma något som roligt eller inte.39 

Men en publik observerar flyktigt, och vill oftast se en föreställning utan något större motiv 

än att de förväntar sig ett gott skratt. Jag som forskare hade i den situationen en annan 

                                                             
38 Fägerborg ur Etnologiskt fältarbete 2011, s. 89f 
39 Ross 1998, s. 87 
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förkunskap och ett annat syfte, och hade komikerna vetat att de varit observerade av något 

annat skäl än underhållning hade det kunnat påverka deras framträdanden och kanske 

hindrat dem från att uppträda naturligt. Detta är en vanlig företeelse vid exempelvis 

intervjuer, men kan egentligen påverka alla som känner av att dem på något sätt är iakttagna. 

Vetenskapligt brukar detta kallas för en osynlig publik. 40  Den intervjuade (eller den 

observerade) kan då välja att framhäva, nedtona eller undvika vissa teman eller frågor, och 

kan även välja att formulera sig på ett visst sätt.41 Eftersom stand up ofta förväntas vara lite 

chockartat och provocerande, hade kvinnorna ifall de vetat att de varit observerade kanske 

provocerat mer än vad de tidigare tänkt, eller tvärtom kanske någon hade valt att tona ner 

sitt framträdande och valt ut andra skämt än vad de egentligen tänkte ta. Dock är det med 

dagens teknologi inte alls omöjligt att privatpersoner tar bilder eller i smyg filmar kortare 

klipp för sociala medier från publiken, och det är inte heller ovanligt att komiker filmar sina 

egna framträdanden för att kunna förbättra sin teknik. För att bättre kunna återge deras 

framträdanden filmade jag också under mina observationer, vilket ur ett etiskt perspektiv 

ändå blev problematiskt eftersom de observerade personerna inte visste om att de blev 

filmade i ett vetenskapligt syfte. Jag valde att inte gå till komikerna direkt av samma skäl 

som jag inte informerade dem att de blev observerade, utan gick istället till klubbarnas 

föreståndare vid varje tillfälle och frågade om tillstånd att få filma. På så sätt kunde jag 

observera kvinnorna utan att framträdandena blev färgade av min närvaro, och ändå 

uppfylla de etiska forskningskraven.  

 

Disposition  

Efter det inledande kapitlet kommer kapitel 2, där jag utifrån mina observationer analyserar 

komikernas framträdande. I kapitel 3 följer en diskussion kring skämten som förekom under 

observationerna. I kapitel 4 skiftar jag fokus från flera till två, och fördjupar mig i 

tankeverkstaden bakom det roliga genom att analysera de intervjuer som gjordes. I det 

avslutande kapitlet diskuterar jag slutligen de slutsatser som framkommit.  

                                                             
40 Fägerborg ur Etnologiskt fältarbete 2011, s.90 
41 IBID 
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2. Ett spel för galleriet eller en alternativ kvinnlighet 

I detta kapitel ligger fokus på framträdande. Humorforskaren Seppo Knuutila beskriver 

komik som en källa till lust och underhållning, men också som ett experimentfält där 

människor söker alternativ och kan finna överraskande lösningar.42 Kvinnliga komikers 

framträdanden är exempel på ett sådant alternativ. Under utbildningens gång har jag insett 

att ämnen som behandlas inom stand up- komedins ramar ofta kan vara starkt känslomässigt 

betingade, politiskt laddade eller i vissa fall till och med tabubelagda. Detta försvårar en 

diskussion kring dem redan som det är. Under observationerna märkte jag att kvinnorna 

ofta tog upp ämnen som inte är öppet delade - känslor och tankar som traditionellt har 

tillhört den privata sfären. Exempel de ger är bl.a. pressen att leva upp till skönhetsideal, 

sex, åldersnoja och det negativa med föräldraskap.43 Deras framträdande kunde också lyfta 

erfarenheter som är öppet delade oavsett könstillhörighet, exempelvis fotbollshuliganism 

eller att reservera bord på en restaurang med bruten svenska och svårstavat namn.44 Förutom 

detta kom jag under arbetets gång fram till en andra insikt: det inte bara är ämnena de tar 

upp som provocerar, utan också sättet de tar upp ämnena på.  

Situationen som uppstår när en kvinna, som jag under studiens gång fått höra inte förväntas 

yttra sig provokativt eller göra narr av sig offentligt, ändå gör det blir kontroversiell och 

motstridig. I ett försök att förstå varför har jag tagit hjälp av begreppet genuskontraktet. 

Som tidigare nämndes i teoriavsnittet symboliserar ”kontraktet” ett samhälles alla oskrivna 

regler om hur manligt och kvinnligt ska uppfattas. Kulturella seder och oskrivna regler 

påverkar oss, och gör att villkoren för män och kvinnor blir olika. 45  Exempelvis redogör 

Simone de Beauvoir i sin bok Det andra könet hur kvinnan betraktas som en sekundär 

varelse i förhållande till mannen. Han är subjektet – hon den andra. 46  Kvinnan har 

äggstockar och livmoder – det är dessa särbetingelser som stänger in henne i hennes 

subjektiva jag. Hon betraktas inte som en självständig varelse, utan definieras i förhållande 

till mannen eftersom mänskligheten är maskulin.47 Detta är utgångsläget. Men som Yvonne 

Hirdman också framhåller, är genuskontraktet inte statiskt. Det är i ständig omformning, 

                                                             
42 Knuutila ur Humor och kultur 1996, s. 44  
43 Observationer 
44 Observationer 
45 Hedlin 2006, s. 50 
46 de Beauvoir 1949, s. 13 
47 de Beauvoir 1949, s. 12 
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och det som var onaturligt för 100 år sedan kan vara eller bli naturligt idag. 48 När mina 

observationer kommit igång slogs jag väldigt snart av känslan att det var någonting 

annorlunda med skämten jag hörde. Syftet var såklart att underhålla och i stand up- 

komedins anda provocera – men det fanns något mer. Orvar Löfgren och Billy Ehn talar 

om kultur som delade kunskaper och erfarenheter.49 De koder, föreställningar och värden 

dessa kvinnor belyser och förmedlar till sin publik genom sitt komiska handlande speglar 

en slags dikotomisering: allmänna normaliserade värderingar där ute och något annat här 

inne. Rummet de kvinnliga komikerna och deras publik befinner sig i blir för en kväll limbo, 

eller som Anna Lundberg kallar det, ett mellanrum där allt vänds upp och ned och alla 

innanför dess väggar blir i någon timme befriade från och samtidigt invigda i ett sätt att se 

på verkligheten.50 Detta ”mellanrum” förkroppsligas i interaktionen mellan komiker och 

publik. Likt Simone de Beauvoir ställer dessa kvinnor en fråga. Om vi utgår ifrån att det 

inte längre räcker att definiera kvinnan enbart som ”honkön”, och vägrar att förklara henne 

genom att åberopa ”det evigt kvinnliga” (men ändå hävdar att det finns kvinnor på jorden) 

måste vi ställa oss en fråga: vad är en kvinna?  

Att framföra en kvinna 

… Fast vi tänker och funkar inte riktigt som Lady, eller hur? Eller Kulla- Gulla. 

Eller Pocahontas. Vi tjejer, vi funkar nog lite mer som… Gollum! I Sagan om 

ringen, ni vet Gollum – det är ju ett gravt schizofrent 500- årigt träskmonster 

som liksom hela tiden kämpar mellan sin goda och dåliga sida! Det är precis 

så vi tjejer funkar tror jag - fast vi är kanske lite bättre än Gollum på att dölja 

våra dåliga sidor.  

Ovanstående skämt kommer från en av de kvinnor vars framträdanden jag observerade. 

Som detta smakprov demonstrerar är det inte smickrande bilder de målar upp av sig själva. 

Deras skämt är skamlösa, osköna och egentligen rätt fula i språket - nästan groteska. Deras 

kommunikation är hård och träffande, gissningsvis på grund av att de förankrar sina tankar 

i det som är öppet delat – här exempelvis det populära fantasyfenomenet Sagan om Ringen. 

                                                             
48 Hedlin 2006, s. 50 
49 Löfgren och Ehn 2001, s. 15 
50 Lundberg 2008, s. 15 
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Genom att koppla sina berättelser till det som redan finns öppet för alla att ta del av 

fördubblas deras chanser att träffa sitt mål: att få sin publik att förstå vad de menar.  

I sin doktorsavhandling Rabelais och skrattets historia har Michail Bachtin fokuserat sitt 

teoretiserande om skrattkultur kring medeltidens karnevaler. Det hårda livet på medeltiden 

vägdes upp av komiska festligheter, som med sina uttryck skrattade åt allt och alla och 

vände upp och ned på allt och alla. Det höga släpades i dyngan och det låga hyllades.51 I 

denna anda skulle rummet som skapas när kvinnorna framträder kunna ses som flyktiga 

karnevaler - en motkultur som finns närvarande, men endast tillfälligt visar sig när den skär 

sig mot det som är. Här ligger kanske också en anledning till den kontrastfyllda känslan av 

frustrerad glädje som kan uppstå efter ett framträdande. Tankar som ”Precis så har jag också 

tänkt!” eller ”Vad dum jag var som inte såg det där tidigare!” fyller mitt huvud när 

kugghjulen i hjärnan börjar snurra bortom all kontroll, och jag är för utmattad efter allt 

skrattande för att göra något åt det. Det var dock inte roligt alla gånger - ibland framkallade 

deras framträdande en så stor känsla av obehag att jag trodde jag skulle skruva mig igenom 

stolen jag satt i. ”Var hon verkligen tvungen att säga så där – det var ju sjukt äckligt!” eller 

”Måste hon verkligen bete sig sådär, det här gör bara ont att se på…” var tankar som gjorde 

att jag för några sekunder önskade innerligt att mikrofonen skulle sluta fungera. Efteråt har 

jag märkt att det är dessa framträdanden jag minns klarast, och som jag fortfarande spontant 

skrattar åt i efterhand.  

De skrattkulturellt präglade karnevalerna betonade och upphöjde vad Lundberg/Bachtin 

kallar den komiska kroppen. Som tidigare nämndes i teoriavsnittet så sammanfattar 

begreppet själva görandet av komedin, det praktiska och det publiken hör och ser på 

scenen.52 Denna groteska, osköna och skamlösa kropp lämnades inte kvar på de medeltida 

karnevalerna. Den existerar än idag, i varje människas vardag när normen skär sig mot 

individens tycken, och framstår som lustigt när logiken de rådande normerna bygger på 

genomskådas och tillintetgörs. Ett pedagogiskt exempel på hur den komiska kroppen 

materialiseras gavs av Daniela i ett av hennes skämt om kvinnlig kroppsbehåring: 

Jag har haft vårstädning hemma! Det ska vaxas och det ska rakas och det ska 

hållas på! Det är en fight varje vår tycker jag. En sak vill jag fråga – vad är det 

                                                             
51 Lundberg 2008, s. 15 
52 IBID 
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som är så jobbigt med HÅR?!  Varför får vi inte ha hår överallt? En dam sa att 

vi får ju hår i maten – men va fan, du SITTER VÄL INTE I MATEN 

HELLER?! Det är ju härifrån håret kommer i maten (klappar sig på huvudet) 

och inte HÄRIFRÅN?? (Lyfter ena armen och pekar på armhålan). Hoppsan, 

jag drog visst köttfärsen några varv…  

Daniela fångar den komiska kroppen både med sina ord, och via sitt eget kroppsliga 

agerande. Daniela hade för kvällen valt en rödblommig klänning i vaxduksliknande tyg, 

som formade sig efter hennes rörelser. Nu hade klänningen format sig längst nedtill så att 

det såg ut som att hon hade en erigerad lem. Under sitt show förstärkte hon ”vecket” en 

gång så att effekten skulle fortsätta vara tydlig, men adresserade inte sin gärning högt.  

Både den komiska kroppen, och kvinnornas fysiska kroppar, förvrids i en grotesk estetik. 

Leendet är helt plötsligt inte gulligt och vackert längre, utan börjar ord för ord mer likna en 

mask med smilgroparna på kinderna, blottade tänder och glimten i ögat. Framtoningen blir 

hård med den bredbenta hållningen, och den starka rösten som tar i från magen känns som 

piskrapp mot huden. I nästa sekund förvandlas masken: en rolig grimas, och kroppen vrids 

i en ny ställning. Hukande, krypande, klampande, trippande på tå och skuttande breder 

kvinnorna ut sig över scenen - steg för steg erövrar hon yta, från den ena sidan till den andra. 

Vänder ryggen till och tittar blygt över axeln – för att i nästa sekund låta ansiktet spricka 

upp i ett leende med blottade tänder och ett gapskratt. Rösten går oavbrutet från bariton till 

sopran, från mjuka viskningar till grova, hesa väsanden. Viskande, skrattande, samtalande 

och ibland skrikande predikar de sina budskap. Budskap som helt oförberett blottar både 

hennes och publikens tankar som ingen annars talar högt om, likt en trollkarl som rycker 

undan en duk under ett dukat bord. Alla häpnar, drar efter andan, skruvar på sig i sina stolar 

– och jublar.  

Det jag precis har beskrivit är en roll. Hon är inte verklig– men likväl vet alla i rummet att 

hon existerar. Publiken och komikern har i samspel skapat en frigörelse inom en egen sfär 

– det privata och det offentliga har suddats ut med hjälp av alla skratt. Men detta har inte 

gått obemärkt förbi, och kommer inte heller att stanna kvar i rummet när alla har gått hem. 

När publiken lämnar skrattkulturens limbo för de även med sig en bit av den komiska 

kroppen ut i världen. Där lever den vidare genom människors samspel med varandra, när 

komikernas skämt återberättas eller deras föreställningar återges.  
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Sammanfattning 

Det här kapitlet har fokuserat på att analysera framträdande. Jag har, inspirerad av 

humorforskaren Seppo Knuutila, tittat på dessa framträdanden som om de vore experiment. 

En komiker är ingen tankeläsare. Snarare är hon en tankegjutare – någon som ruskar om en 

och erbjuder ett annat alternativ, marknadsfört av andras skratt och presenterad med hjälp 

av en komisk ram. Det hon förmedlar är upplagt som en tolkningsfråga. Är hennes 

framträdande en roll, uppspelad för galleriet bara ikväll? Eller är den sann?  

Det är inte bara deras kroppar som skapar ett framträdande, utan den klaraste 

huvudrollsinnehavaren är deras skämt. Alla som observerades skämtade om flera olika 

ämnen per person, så på grund av uppsatsens magnitud har jag valt att begränsa mig till fyra 

ämnen som figurerade mest. I nästa kapitel kommer jag att titta närmare på dessa fyra 

ämnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

3. Humor och kvinnlig humor 

I detta kapitel ligger fokus på skämt. I alla samhällen vi känner till finns det kulturella 

föreställningar om manligt och kvinnligt. Sådana föreställningar rör så gott som alla 

aspekter av mänskligt liv- inte minst språket. 53  Att ha ett vardagligt samtal utan 

skämtsamma inslag låter onaturligt, och enligt språkforskarna Cecilia Almlöv och Maria 

Ohlsson är skämtandet också en given del i hur barn och ungdomar pratar.54 Enligt deras 

forskning skämtar pojkar mer än flickor.55 Detta följer också med in i vuxen ålder. År 2009 

skickade Ohlsson ut en enkät där hon frågade vem respondenterna tycker är den roligaste 

inom familjekretsen, och tre fjärdedelar av svaren hon fick pekade ut antingen ”storebror”, 

”morbror” eller ”farbror” som den roligaste familjemedlemmen.56 Många handlingar och 

aspekter av en människas liv är på något sätt genusmarkerade (i detta fall skämtandet), och 

i de allra flesta fall är kopplingen mellan genus och handling/aspekt kulturellt konstruerad.57 

Därför är det inte speciellt överraskande att de populäraste ämnena i skämten som uppkom 

under mina observationer är aspekter som traditionellt på olika sätt har kopplats till kvinnor.  

Ålder  

Kvinnorna jag observerade hade ett brett åldersspann, från 23 till 58 år. Ålder, och i 

synnerhet åldrande, har under årtusenden framkallat en ambivalent och för det mesta 

negativ inställning hos människan.58 Mycket av det negativa kan säkerligen komma från 

känslan att livet snart är förbi. Ålder är också en maktfråga. Ju högre levnadslängd du har, 

desto mer har du erfarit i ditt liv och därmed bör du vara klokare än de som är yngre. 

Grundad i denna logik har en mycket hög ålder ofta varit uppskattad, exempelvis bland 

shamaner och äldre vise hos urfolk som varit ledargestalter i stammarnas hierarkiska 

ordningar. Ålder som maktrelation studeras även vetenskapligt, bl.a. inom sociologin där 

diskriminering pga fördomar och attityder kring uppnådd levnadslängd har studerats 

internationellt sedan slutet på 1960- talet.59  

                                                             
53 Ohlsson ur Sociolingvistik 2013, s. 158 
54 IBID 
55 IBID 
56 Bang 2009 
57 Ohlsson ur Sociolingvistik 2013, s. 158 
58  Bjuhr 2008, s. 2 
59  Diskrimineringsombudsmannen 2011, s. 15 
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Åldern är en måttstock av vår levnadslängd. Olika åldrar har vissa skyldigheter och 

förväntningar kopplade till sig som påverkar våra liv, och kräver att det innehåller vissa 

händelser. En sådan händelse är exempelvis när du blir en s.k. ”ung vuxen”. Unga vuxna är 

inte en helt enhetlig kategori, vilket också syns i den livsutveckling som sker inom de 

åldersgrupper som bl.a. Ungdomsstyrelsen och Nationalencyklopedin använder (20 – 27 

år).60 En av de kvinnor jag observerade, Frida, var 23 år gammal. Av mina intervjupersoner 

fick jag veta att hon var väldigt ung för att vara komiker. Enligt deras erfarenhet börjar 

kvinnor med stand up när de är längre upp i åldrarna, och generellt mycket senare än män.61 

Mycket av Fridas framträdande behandlade ålder, speciellt processen att ”bli vuxen”: 

… Jag har precis flyttat hemifrån. Och vet ni, jag tycker det är så himla 

SVÅRT! Det är ingen som talar om för mig när jag ska gå och lägga mig, man 

får inte skjuts till brevlådan… och sen, efter ett tag, så tar ju maten SLUT I 

KYLSKÅPET! Det hände mig för ett tag sedan, jag fick såhär panik och ringde 

mamma och då tipsade hon mig om att gå och handla! Så jag gick till ICA och 

då stod det en massa folk där och klämde på frukterna, avocados och sånt … 

jag plockade ihop mina varor, gick till kassan och skulle gå hem, och då ropade 

kassören efter mig ”HALLÅ TJEJEN! Du måste betala! …”  

Hennes skämt är tveeggat ironiska. Å ena sidan belyser de nya och till en början 

konfunderande situationer hon som många andra unga vuxna möter när de interagerar med 

omvärlden efter att ha uppnått en viss ålder. Från hennes skämt framgår att unga i den åldern 

förväntas ha kunnat flytta hemifrån och själva kunna införskaffa medel att tillfredsställa 

sina basbehov, här exempelvis mat. Å andra sidan anspelar hennes ironi i skämten på 

uppfattningen att unga i hennes ålder inte förstår att detta förväntas av dem. Inte sällan anses 

en ung vuxen pga sin ålder vara omogen eller oerfaren som person. Forskning visar 

exempelvis att unga personer diskrimineras i arbetslivet, och att sannolikheten för att 

kvinnor i vidare utsträckning än män blir utsatta för diskriminering på sina arbetsplatser i 

20- årsåldern är hög.62  

                                                             
60 Von Essen och Jerkstrand 2006; Ungdomsstyrelsen 2010 
61 Intervjuer 
62 Diskrimineringsombudsmannen 2011, s.17  
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Det var dock inte bara Frida som tog upp åldern. Daniela, som var i det översta skiktet av 

åldersspannet, hade några skämt som inleddes med meningen ”På min tid...”, vilket 

signalerade att hon inte längre såg sig själv som ung. Eva hade ett moment i sin show som 

likt Frida behandlade hennes ålder och känslorna kring att gå in i en ny ”fas” i livet. Hon 

hade vid tidpunkten precis fyllt 45, och hon lyfte den ångest som uppstår när kvinnan inser 

att hon inte längre är i sina bästa dagar, utan uppfattas mer som en ”pinsam åldring som 

försöker hänga med”.63  

Evas skämt är också ironiska, men likväl tveeggade. Samtidigt som hon beskriver att hon 

som kvinna har börjat se sina glansdagar gå mot sitt slut, använder hon likt Frida den 

komiska kroppen till att kritisera logiken som säger att det är så. Eva beskriver hur hon 

uppfattas av omvärlden som äldre på ett negativt och skadeglatt sätt. Hon beter sig inte som 

den äldre, värdige vise som har livserfarenhet, utan i sitt misslyckande tappar hon masken 

– och därmed auktoriteten mot den yngre generationen. Men genom att göra situationen 

komisk på scenen tar hon tillbaka lite av sitt anseende genom att presentera sina 

misslyckanden som något coolt (för hon vågar erkänna det), roligt (för hon skrattar åt det) 

och som absurt (hon ifrågasätter logiken i varför hon inte längre skulle ses som attraktiv). 

Slutligen använder hon sig av publiken för att bekräfta sina utsagor genom att personligen 

tilltala några i raden längst fram (som ser mycket yngre ut än vad hon gör).  

Kvinnliga skönhetsideal  

Ungdom kopplas ofta till skönhet. Exempel finns genom historien: legenden om Den eviga 

ungdomens källa eller den ungerska grevinnan Elizabeth Báthory som badade i oskulders 

blod för att behålla sitt ungdomliga utseende. 64  Just ”ungdomlighet” anses vara något 

vackert och åtråvärt, och det är ingen nyhet att ungdomen genom tiderna har varit något 

både män, men i synnerhet kvinnor, strävat efter att till varje pris få behålla. Om en kvinna 

ansetts vara både ung och vacker har hon historiskt kunnat använda detta till sin fördel för 

att förhandla till sig makt och förmåner.  Klassiska exempel på detta är kungliga älskarinnor, 

som t.ex. Märta Allertz (älskarinna till Karl X Gustaf), som ofta beskrevs som ”vacker men 

med gott rykte”.65  

                                                             
63 Observation Eva 
64 Olschki 1941; Wikipedia 2016 
65 Wikipedia 2016 
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Komedi bygger på att spegla, vända upp och ned på och tillintetgöra logiken i rådande 

normer och värderingar.66 Kvinnan som en värdig, kysk och tyst varelse (vars viktigaste 

uppgift är att framstå som vacker och behaglig) återfinns i komikernas framträdanden som 

ett högst närvarande ideal i dagens Sverige som har präglat dem på olika sätt. Eva gav ett 

belysande exempel på detta i ett av sina skämt: 

Ja men ni vet, man kanske står i baren någon kväll och har man tur kommer 

det fram någon som är 60 minus och vill bjuda en på något! Så frågar han såhär 

”Vad vill du ha lilla gumman?” Då tänker ju vi, egentligen (rösten går ner i 

djup baston, reds.anm.) ELEFANTÖL! SPRIT!! Men vi säger ” Ett litet glas 

körsbärscider vore gott!” Sen börjar det bli lite senare på kvällen, han kanske 

flörtar lite och så där, och frågan ”Vad ska du göra senare ikväll?” kommer 

fram… Då tänker ju vi, egentligen (rösten går ner i en djup baston igen, 

reds.anm) JAG SKA KNULLA SKITEN UR D…”Nej men jag ska nog ta och 

gå hem tidigt, hinna plantera om blommorna…” 

Ett liknande exempel ges av Frida från hennes tid i högstadiet.  

Vill man ha killar, så får man spela dum. Rolig, det skulle man inte heller vara. 

Däremot skulle man ha väldigt roligt åt killarnas skämt! Så det gick hela tiden 

ut på att få killarna att känna sig smarta och roliga… Jag var till exempel 

väldigt kär i en kille som hette Stoffe, så jag brukade be honom om hjälp ibland 

för att lyfta honom. En gång frågade jag ”Stoffe hallå, är 30 % mer än 70 %?” 

Han svarade ”Men ÅÅÅH vet du inte ens det?! 30 % är mer än 70 % - tänk 

bara på hur lite en sjuttis är!” … Då visste jag i och för sig inte om jag skulle 

berömma honom för att han hade varit smart eller för att han varit rolig…  

Jag kopplar det Eva och Frida beskriver till det som genusforskaren Carin Holmberg kallar 

för ett asymmetriskt rollövertagande. Begreppet innebär att kvinnor ofta tar hänsyn till män 

och manlig verksamhet, medan de omvända inte gäller i lika stor utsträckning. 67  En 

förklaring till detta kan enligt Holmberg vara att samhället är uppbyggt efter en manlig 

norm. Detta gör att kvinnor också har erfarenheter av ”en kvinnlig värld”, vilket resulterar 

                                                             
66 Lundberg 2008, s. 15 
67 Hedlin 2006, s. 53 
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i att deras erfarenheter, handlingar och tankar skiljer sig något från männens.68 I sitt skämt 

visar Eva upp ett bra exempel på detta. Likt Gollums personlighet i Sagan om ringen 

utspelas ett inre slag hos henne vid bardisken, där hennes egentliga vilja att dricka starkare 

alkohol och gå hem med mannen som stöter på henne nedtonas och maskeras med en mer 

distanstagande respons, eftersom hon vet att den typiska kvinnan inte anses vara attraktiv 

om hon uttrycker eller beter sig så vulgärt som hon egentligen kände. Frida närmar sig 

problemet på ett snarlikt sätt - för att hon ska framstå som attraktivare i sin tilltänktes och i 

andras ögon, lyfter hon honom över sig själv.  

En annan aspekt som framkom relaterat till kvinnliga skönhetsideal var synen på åldrande 

som någonting som fysiskt måste åtgärdas i skönhetens namn. Genom tiderna har detta 

synsätt resulterat i en hel industri av olika produkter (smink, hårfärg, parfym etc.) och 

medicinska behandlingar (plastikkirurgi etc.). Hur män och kvinnor framställs i media 

bidrar till föreställningar om hur man bör se ut för att bli del av den verklighet som värderas 

så viktig att den får utrymme – och därmed blir något vi talar om. 69 Detta exemplifieras 

t.ex. i en studie gjord vid Mittuniversitetet 2013 om kvinnors relation till reklambilder, där 

studien visade att intervjupersonerna upplevt att reklambilder kunde ha stor betydelse för 

deras syn på sina egna och andras kroppar.70 I satirsången Att vara kvinna, som framfördes 

under en av observationerna, berörs de möjligheter som plastikkirurgin ger kvinnor att ”… 

modellera med sin kropp. I ordalag som ”skära bort”, ”lägga till” och ”få den att försvinna” 

beskrivs den kvinnliga kroppen som något ofullständigt i sin naturlighet, och som något 

som behöver bearbetas. I mina observationer av en kvinna jag här kallar Alinde gavs ett bra 

exempel på hur kvinnokroppar som enligt normen skulle behöva bearbetas blir synliga. 

Alindes skämtande fokuserade på övervikt, och beskriver i ett skämt en pinsam situation i 

en klädaffär där biträdet inte visste var avdelningen för större storlekar fanns. Biträdets 

kollega förstod inte de olika ”snällare” ordvalen som biträdet använde för att beskriva 

Alindes storlek, och efter fem försök från biträdet slutar det hela med att Alinde själv skriker 

ut ”Tjocka, avdelningen för tjocka!”. 

                                                             
68 Hedlin 2006, s. 53 
69 Kleberg 2006, s. 7 
70 Hellström och Wallström 2013, s. 17 
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Att vara mamma 

Av de tio kvinnor jag observerade berättade sex av dem att de hade barn i varierande åldrar. 

Att bli mamma är en genusmarkerad händelse, som förväntas hända varje kvinna under 

hennes liv om inget förhindrar det. Enligt Eva uppfostras flickor oftare till att bli mer 

omhändertagande, hänsynsfulla och sympatiserande än pojkar, och liknande återfinns i 

genusforskaren Fanny Ambjörnssons studie I en klass för sig (2003), där hon undersöker 

hur genusroller skapas och befästs bland gymnasietjejer.71 Ur genuskontraktets perspektiv 

kan detta tolkas som allmänna normaliserade värderingar på hur kvinnor ska vara (eller bli). 

Både Eva och Maria tror också att det kan vara ett skäl till att medelålders kvinnor (särskilt 

inom vårdande yrken) är en mycket trevligare publik än exempelvis medelålders män, 

eftersom kvinnor via dessa inpräntade värderingar enklare kan sätta sig in i någon annans 

situation och därmed agerar instinktivt mer uppmuntrande.72  

Det märktes att moderskapet var en stark inspirationskälla till skämten. Det var också i 

ljuset av deras moderskap som jag tydligast märkte av ett asymmetriskt rollövertagande 

inom själva stand up- branschen. Maria berättade exempelvis under intervjun om hur hon 

under sina första år avråtts från att skämta om sina barn med motiveringen att ”… ingen 

kommer ändå vara intresserad av att lyssna på det.” 73  Idag är hennes barn en aktiv 

inspirationskälla, men det tog tid innan hon kände att hon kunde prata om dem. Hon nämner 

också under intervjun att hon hade svårt som mamma att passa in i den ”grabbiga” miljön i 

branschen. Den traditionella stand up- komikern är en ung man74, och diskussionerna vid 

ölen innan och efter showen formas efter det. Som mamma har hon inte heller möjligheten 

att stanna och s.k. ”hänga” efter sin show, vilket gör att hon bl.a. tappar 

nätverkningsmöjligheter. Maria berättar också om en incident som hände en äldre kvinnlig 

kollega, där dörrvakten vägrade släppa in kollegan på en klubb för att han inte trodde på att 

hon var kvällens komiker. Ida återgav också under sitt framträdande att det som nybliven 

mamma var utmanande att ens hitta tid att uppträda, vilket kan bero på att stand up - shower 

ofta går på kvällstid och en småbarnsmamma inte alltid har möjlighet att delta under sådana 

förhållanden. Ida tog ofta med sig sitt barn till krogar och restauranger för att uppträda, och 
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73 Intervju med Maria 
74 Ross 1998, s. 97 



25 
 

återger hur hon lämnade barnet till ”någon stackars dörrvakt” medan hon roade sin publik, 

och hur ”brösten sprutade” när hon hörde barnet skrika på avstånd.75.    

Förutom att moderskapet inte passar in i branschens struktur, så diskuterades moderskapet 

också annorlunda än vad jag var van att höra. Det kunde vara pinsamt att vara mamma. 

Maria skämtade exempelvis om hur hon brukar smyga upp bakom sin dotter när hon pratar 

i telefon och säga något med en lustig ton så det hörs i telefonen, vilket brukar ”… få hennes 

kompisar att undra hur mamma mår egentligen.” Eva berör samma ämne när hon skämtar 

om att hon fortfarande när hennes barn blir tonåringar skulle kika in i deras rum mitt i natten 

(och komma på dem med en partner i sängen) för att kolla om de andas.  Ida skämtar om 

separationsångesten när barnen flyttar, och berör den tomhet och brist på passion som kan 

uppstå när den komponent som har tagit mest tid, kärlek och energi i anspråk i förhållandet 

helt plötsligt försvinner. Daniela lyfter frustrationen andra föräldrar kan orsaka – som man 

inte får påpeka rakt ut. I sina skämt går hon igenom lite av sin ”föräldrauppfostran”, bl.a. 

genom att säga högt att hon hade hepatit när ett barn hade kommit fram och tagit hennes 

bulle på ett fik (”Det blev ett jävla liv i dom föräldrarna.”), eller genom att be föräldrarna 

googla sina barn efter att de gått av vid fel station (”föräldrarna sitter på sina telefoner, 

märker ingenting”) under en tågresa till Stockholm en gång.  Gabriella skämtar om känslor 

som uppstår när barn gör narr av sina mödrar och om den lite ”barnsliga” känslan att vilja 

göra narr av dem tillbaks, och Hanna fokuserar sin skämt kring barnens kön och hur många 

barn som var ”okej” att ha.  

Kvinnorna använde scenen dels för att belysa ett ämne, men jag fick också en känsla av att 

de använde scenen i ett nästan terapeutiskt syfte. Olika starka känslor kom fram, och här 

märkte jag störst skillnad i tonen hos de olika personerna. Retoriska frågor som ”Eller hur?” 

ställdes till publiken i anslutning till skämten, och röstläget kunde hos några bli nästan 

aggressivt eller ifrågasättande, medan andra fick en gäll ton och en lätt darrning på rösten 

när de gick in på barnen. Det var egentligen den enda gången jag som åskådare märkte av 

att komikerna blev, enligt mig, lite nervösa på scenen. Det kan bero på att 

identifieringsgraden hos publiken antingen kunde vara riktigt hög eller låg (och därmed var 

chansen att skämten skulle uppfattas som roliga riktigt högt eller lågt vilket ökade insatserna 

för komikerna), eller att det personligen kanske var en känslig punkt för dem att beröra. 

                                                             
75 Observation 



26 
 

Sex  

Ett hett ämne som alla tog upp eller anspelade på något sätt var normer om sex. Under Idas 

framträdande berättade hon att hon var en rolig person som skämtade och gjorde komiska 

saker bland både killar och tjejer i skolan, men att detta möjliggjordes för att hon var tjock. 

Hon ansågs därmed inte vara attraktiv (”jag tappade värdet på köttmarknaden”), vilket 

gjorde att andra accepterade henne som rolig istället. Hon får under sin show frågan om hon 

haft något förhållande fast hon var rolig, varpå hon svarar att jo det hade hon, men att hon 

gifte sig med sin före detta man innan hon blev komiker (och därmed blev rolig på allvar). 

Hon kommer också in på sex i relation till ålder när hon berättar att hon läste en artikelserie 

som utforskade om kvinnor över 50 år hade sexlust.  

Det höll dom på att mala om i fem dagar. Har dom sex, va har dom verkligen 

sex och så vidare, och så kom dom till slut fram till att ja det hade vi ju. Ja, det 

visste vi väl.” 

Daniela skämtar om sex ur perspektivet vad som anses vara ”sexigt”. Ett av hennes skämt 

behandlar könshår.  

Jag kunde torka av bordet med borstarna under mina armar, jag! Här nere 

(pekar mot sitt kön) var det som en stor jävla ryamatta! Idag ska det var så … 

man ska hålla på, det ska var en lite fyrkant eller ett litet hjärta eller en liten… 

en liten strip! Man ska ha en landningsbana! JA, jag har en landningsbana. 

Men det är till en Airbus. Eller ett Hercules – plan…  

Hanna går in på djupet, och skämtar om hur sexet ska gå till.  

Jag vet inte hur ni har det, men hemma hos oss så ska det ju hållas på med 

FÖRSPEL. Eller försök till förspel. Inte sällan tycker jag det börjar med 

missförståndet att slicka örat. Det SLASKAS och SPOTTAS! Det rycks i dom 

här ömma nackhåren och ganska snart så har man DEN här någonstans (visar 

i pannan, reds.anm) Den sladdriga pungen. Å så ligger man där och tänker ”Nu 

blir det inte värre än såhär va?”  

Tidigare i inledningen till det här kapitlet skrev jag att det inte var så överraskande att 

ämnena som skämten cirkulerade kring var kopplade till aspekter som traditionellt på olika 

sätt har kopplats till kvinnor. Sex är inte ett ämne som ansetts tillhöra en kvinnlig sfär – om 
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kvinnor har kopplats till sex har det skett i former av smutskastning, eftersom den 

traditionella kvinnorollen snarare varit kysk. Ämnet sex framhäver den explosiva laddning 

som stand up- komedi som motkultur framkallar allra tydligast. Genom att antyda, benämna 

och i förlängningen förlöjliga ett så intimt ämne som sex har kvinnorna gjort sig själva 

intima med sin publik, och därmed tagit avstånd från det Simone de Beauvoir syftar på med 

”det evigt kvinnliga”. 76  I föregående kapitel diskuterades också om komikernas 

framträdanden kunde tolkas som ett framhållande av en alternativ kvinnlighet. I ljuset av 

sexskämten förstärks denna tolkning, eftersom här syns det tydligast hur en gräns 

överskrids. Genom att anspela, erövra och äga det som traditionellt har förknippats med 

maskulinitet blir avståndstagandet från den kyska, värdiga och tysta femininiteten tydligast 

– inte minst genom det grova, skamlösa och groteska språkbruket.  

 

Sammanfattning 

I det här kapitlet har fyra ämnen som på olika sätt återkom i de observerade skämten 

analyserats. Dessa var ålder, kvinnliga skönhetsideal, att vara mamma och sex. Förutom att 

dessa teman kompletterande varandra på olika sätt hade de en sak gemensamt: normkritik.  

Under avsnittet om ålder kritiserades olika typer av livshändelser som hade med åldrande 

att göra. Vid låg ålder var det primära temat fördomar mot unga personer, och vid hög ålder 

kretsade retoriken kring ett förminskat kvinnligt attraktionsvärde. Kring temat ålder 

kretsade också kvinnliga skönhetsideal. Spåren jag fann där handlade om både kvinnan som 

mental och fysisk person. Jag tolkade utifrån den retorik jag hörde att en norm om kvinnan 

som en kysk, tyst och värdig varelse hade präglat komikerna på olika sätt, oavsett deras 

ålder. Samma gällde också för kvinnornas fysiska kroppar. Synen på ålder som något som 

måste åtgärdas i skönhetens namn, och hur den kvinnliga kroppen i sin naturlighet betraktas 

som något ofärdigt och i behov av bearbetning kritiserades hårt. Under avsnittet som 

behandlade moderskap lyftes negativa aspekter som jag tolkade inte direkt berodde på 

mammarollen, utan snarare följde med i efterskvalpet. I retoriken blev det tydligt att det 

fanns en obalans mellan kvinnor och män – inte bara personer emellan, utan även för 

förutsättningarna att lyckas inom branschen. Kvinnorna skämtade dock också om själva 
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mammarollen ur synvinklar som inte vanligtvis basuneras ut på högsta volym. Det sista 

temat behandlade sex, och hur kvinnorna ifrågasatte varför en kvinna inte skulle kunna vara 

hårig och sexig, äldre och fortfarande sexuellt aktiv eller inte skulle kunna skämta om sin 

man eller sitt sexliv.  

Enligt Mary Douglas äger kultur en auktoritet, eftersom varje enskild individ förmås att 

instämma till följd av andras instämmanden 77 . När någon inte instämmer skapas det 

Douglas kallar för ”oordning”, vilket jag i det här sammanhanget likställer med motkultur. 

Dessa kvinnors motstånd genom sina skämt skapar en oordning i nutiden, men belyser även 

en oordning som har legat under ytan en längre tid. Fridas exempel klargör att hon redan på 

högstadiet visste hur hon skulle bete sig för att få Stoffe att bli intresserad av henne, trots 

att hon inte såg någon logik i det. Ida sa under sitt framträdande att om en tjej är rolig så 

”… tappar hon värdet på köttmarknaden”. Jag ser i den meningen, ur genuskontraktets 

synvinkel, svaret i varför exempelvis både Eva och Frida underkastar sig – en rolig tjej 

anses inte vara en tjej, för tjejer är inte roliga. Samma sak gäller också Alinde – hennes 

storlek ryms inte i de mått som betraktas som ”attraktiva” av skönhetsindustrin, och är 

såldes inte det som primärt marknadsförs. Alinde får sitt utanförskap bekräftat, samtidigt 

som hennes uppenbarelse skapar turbulens i det normala.  

I oordning ligger dock en underskattad kraft. Inget bestämt mönster har bildats, utan dess 

potential för mönsterbildning är obegränsad.  Därför fördömer vi inte oordningen (eller det 

motstånd) som dessa kvinnors skämt skapar hos oss. Enligt min mening erbjuder dessa 

kvinnliga komiker mellan raderna ett svar på den fundamentala fråga Simone de Beauvoirs 

ställde i föregående kapitel. Skämten agerar i det här sammanhanget både tanke och 

verkstad. De både upplyser, bearbetar och presenterar svar på olika frågor - i viss 

utsträckning avsiktligt, vilket jag kommer presentera närmare i nästa kapitel.  
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4. Bakom den komiska kroppen finns en allvarlig hjärna 

Föregående kapitel behandlade framträdande och ordens betydelse för dess budskap. Under 

arbetets gång har jag kommit att förstå att ett skämt inte enbart har som syfte att få publiken 

att dra på munnen. Ett skämt kan också användas ytterst effektivt till att förmedla, bearbeta 

och presentera frågor och kunskap. I detta kapitel står två personer i fokus, Eva och Maria, 

vilka jag har intervjuat om den skapande tankeverkstad som sker bakom scenen. 

Eva 

Under arbetets gång har jag märkt att vara yrkesverksam stand up – komiker är lite av en 

definitionsfråga. När jag frågar Eva vad hon jobbar med, så säger hon att hon jobbar med 

humor på olika sätt. Eva beskriver sig själv primärt som komiker, men är även skådespelare, 

egenföretagare, föreläsare och pedagog inom improvisationsteater. Improvisationsteater är 

en bred teaterform, och Evas företag lär ut kurser i t.ex. sketch comedy (kortare scener som 

innehåller humor), gibberish (tala flytande låtsatsspråk), clowneri, musikal och mim (agera 

utan röst). Eva själv håller också en kurs i stand up.  

Evas ingång till komedin gick lustigt nog genom tragedin – hon ville bli det hon kallar 

finskådespelare på Kungliga Dramatiska Teatern. 

Jag ville gärna spela sköra roller. Man går emot den man är, liksom. Men jag 

fick alltid spela roliga pigan… jag lyckades alltid i roliga roller mera. Jag kan 

ju spela allvarliga också, men man liksom… puttas dit.  

Hon säger nu i efterhand, när hon vet hur svårt det är att göra komedi, att hon undrar varför 

hon inte blev mer intresserad redan från början. Hon hade inte särskilt mycket till övers för 

humor, inte ens när hon efter några år som skådespelare gick på en provspelning för 

Stockholms Improvisationsteater. Av en tillfällighet fick hon en plats.  

Då tyckte jag inte att det var tillräckligt fint, liksom. Det är många i samhället 

som inte tycker att det är det. Komedi är ju lite mer fulkultur än finkultur. Men 

hur det var så tyckte jag faktiskt att det var roligt när jag väl stod där.  
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Maria 

Även om Eva berättar att hon idag helt kan leva på sin humorverksamhet, så förstår jag 

framförallt när jag pratar med Maria att det är väldigt få som enbart titulerar sig som stand 

up - komiker och livnär sig på det. Maria själv har en annan karriär vid sidan av sin stand 

up som lärare.  Hon uttalar även branschens bittra sanning: majoriteten kommer aldrig att 

slå igenom på riktigt.  

Maria beskriver sig själv som lite av en mångsysslare. Hon har också en föreställning 

tillsammans med en annan kvinnlig komiker som de turnerar med. När hon inte jobbar på 

skolan eller kör föreställningen slipar hon kontinuerligt på sitt hantverk genom att uppträda 

på olika scener och humorklubbar.  

Det blir en del rookie- scener, där man testar nytt material. Jag är inte så 

mycket på Big Ben och dom ställena längre, mest på Stockholm Comedy Club 

och Norra Brunn. Det varvas rätt mycket med scener ute i landet.  

Maria beskriver stand up – scenen under hennes första tid som ”… väldigt ung och väldigt 

grabbig”. När hon började var hon runt 35 år gammal och mamma, vilket gjorde att hon 

stundtals kände att hon hade svårt att passa in. Ett tag tyckte hon att det blev lite mer 

balanserat åldersmässigt, men att det numera nästan har återgått till det ”grabbiga” igen.  

M: Överlag är det människor som hänger rätt mycket, och har du inte tid att 

bara sitta och hänga så kan det ibland bli lite… konstigt.  

I motsats till Eva så kände Maria en dragning till att få folk att skratta, och det har funnits 

som ett element i hennes teater - och musikutövande. Hon, likt Eva, hamnade dock inom 

stand up av en tillfällighet när en regissör tipsade henne om att hon borde gå en kurs. Hon 

anmälde sig till en nybörjarkurs och senare även en sommarkurs, och helt plötsligt hade hon 

fått ihop några minuter med skämt. Hon bestämde sig för att ge det en chans – ett år skulle 

hon prova! Det gick bättre och bättre, ett år blev två år och materialet utvecklades. Efter ett 

tag kände hon sig inte ledsen längre om ingen hade skrattat, utan besvikelsen omvandlades 

gradvis till en utmaning som inte kunde ignoreras.  
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Det ligger ett skämt begravt här 

Både Evas och Marias största inspiration till skämt idag är mestadels deras egna vardagsliv.  

M: Det kan vara svårt (att hitta innehåll till sina skämt, reds.anm.). Speciellt 

om man börjar… konstruera. Om man tänker såhär ”nu ska jag hitta på ett 

roligt skämt om … flygplan!” Om flygplan inte ligger dig nära så kan det lätt 

bli ganska konstruerade skämt som känns lite sökta. Jag tror ganska mycket på 

att man ska ta sånt som redan finns i ens liv, att man ska gräva där man står.   

E: Alla skämtar ju om det som ligger en nära (…) Förr i världen kom det bara 

när jag läste dagstidningen. Det är ett tips jag ger till mina kursare – läs tråkiga, 

vanliga nyheter. Det finns så mycket humor du kan göra. Det bästa sättet för 

mig nu, det är som Babben brukar säga, att ha ”comedy- glasögonen” på vart 

du än är… Många gånger så är det är man sitter såhär och bara pratar med 

någon om fenomen och folk i samhället, som det liksom händer.  

Eva beskriver sin tankeprocess likt ett insamlande. Överallt - på fik, i tidningar, väntrum, 

skolor och arbetsplatser - finns humor som bara väntar på att bli hörd och nedskriven. Hon 

berättar att hon vid olika tillfällen gick omkring med en diktafon i fickan, så att hon snabbt 

kunde dra någon rolig kommentar igen och spela in det efter att hon hade hört den. Idag 

skriver hon dock ner det mesta på sin telefon.   

E: Vi på (företaget) pratar ofta om att komiker har ”tre ben” som en 

scenpersona bygger på. Hos dom som lyckas med det kan du liksom välja ut 

egenskaper – Babben till exempel, hon är ju tjock, från Gotland och en sån här 

”bona – dotter”, och då kan hon relatera sina skämt till det. Özz Nüjen är kurd 

och politisk, Johan Glas är ”den lilla nörden” … vi behöver inte säga det, för 

vi ser allt det här när dom skämtar.  Jag tycker inte riktigt jag har fnurlat ut 

mina tre ben än. En grej är att jag är en kvinna som inte riktigt är nöjd med att 

hon inte är 25 längre, alltså att jag klagar på det. Feminism är också en sån 

grej, att jag jämför män och kvinnor och kan hitta komik i det. Ett tag ville jag 

vara dagsaktuell, men nu är jag ju småbarnsförälder och har knappt tid att läsa 

DN. Men jag försöker, min mission är att säga något med humorn.  
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Av det Maria berättar får jag en känsla av att hon just nu primärt fokuserar på att titta i sin 

närhet, även om hon också har en uttalad ambition att vara mer samhällskritisk i sin retorik. 

Hon berättar att hon blir inspirerad av sina tre barn, en man som hon skrattar mycket åt, 

hennes läraryrke, och vardagliga händelser, t.ex. när en råkar hamna i samma hiss som 

grannen och ingen vet vad som ska sägas. Hennes förebilder var komikerparet Hasse och 

Tage, och hon vill gärna ha en liknande retorik även om hon tycker det är svårt att ”… få 

till det bra”.  

M: Jag tror ändå att min humor har någon slags underliggande samhällskritik. 

Min man brukar säga till mig att ”… bara det faktum att du ställer dig på scenen 

är ett ställningstagande, för det är så sällan kvinnor i din ålder eller över huvud 

taget kvinnor tar den platsen.” Så att bara gå upp och säga något är liksom ett 

ställningstagande.  

 

Illusionisten 

Stand up ligger i gränslandet mellan improvisation och ett manusskrivet framträdande. Eva 

och Maria berättar för mig att tricket är att det ska se ut och kännas som att det är helt 

improviserat, men att det i själva verket är väldigt inrepeterat. Helst ska ett stand up- 

framträdande kunna producera runt 3 skratt i minuten, annars börjar publikens 

koncentration att svikta.  För att kunna vara så fokuserat rolig behöver komikern ha ett 

program hen går efter, med nedskrivna skämt för att hålla sitt eget fokus, tempot och i värsta 

fall läsa innantill om scennervositeten skulle ta över. Vad jag förstår av deras berättelser 

börjar en rookie (nybörjare) med en show som varar i några minuter, för att sen gradvis öka 

i tid när hen börjar får lite mer scenvana och har skapat ett större material att ta från. 

Professionella komiker kan ha shower som sträcker sig från 20 minuter till flera timmar, 

beroende på om personen är kvällens headline (huvudartist) eller support- act (en del i en 

show med flera andra). För att få showen att verka improviserad finns det några trick 

komiker kan använda sig av. Ett av dem är publiksnack, där komikern går utanför scenen 

och interagerar med publiken.  
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M: Jag vill att publiken ska känna, när dom ser mig – även om dom kanske 

kommer att känna igen skämt – att varje kväll är unik. Jag brukar oftast försöka 

ta reda på åtminstone vad en eller två heter, ta reda på om dom är gifta – Ahaa, 

dom är på sin första dejt, eller där är ”kompisbordet” för han fyller år… om 

man liksom har gjort det i början, då kan jag sen avgöra vilket material jag än 

håller på med vad som får folk att skratta. ”Nämen Lennart, det här vet ju du!”, 

till exempel. Wow hon drar in Lennart, så spontant och kul det här blev! Jag 

tycker själv att det är kul, och då har man ”nerv”, liksom – man vet inte riktigt 

vad som ska hända.  

Ett annat trick kallas för call- back, där komikern efter en stund återkopplar till en tidigare 

kommentar från publiken eller ett tidigare ämne hen pratat om.  

E: Oftast är ju stand up att du relaterar till någonting vi pratade om förut, t.ex. 

vi pratar om att någons svärmor är knäpp, sen pratar vi om något annat och sen 

”Amen du, det där stämmer ju på svärmor!”  

 

Roligt värre 

Utifrån mina samtal med Eva och Maria fick jag också höra att det inte är roligt alla gånger. 

Båda beskriver ett liknande bemötande i början av sina karriärer. Maria berättar att hon fick 

en otroligt bra respons från personer i branschen, och att hon kände att hon var välkommen. 

Hon berättar att hon idag dock har en känsla av att det nästan överväldigande välkomnandet 

kan ha bottnat i att branschen hade blivit mer medveten om att de var så få kvinnor som 

stod på scenen, och under ett tag entusiastiskt uppmuntrade de kvinnor som vågade sig på 

ett försök. Eva berättar att hon i början fick en nästan överdriven uppmärksamhet.  

Man vart ju the talk of the town, sådär. “Har du sett Eva (reds.anm.), har du 

sett Eva..”, liksom. Man var en ny som kom och du vet - det kan ju gå så fort 

i den här världen! Man kan helt plötsligt bara ”poff!” och sitta i TV, som Petra 

Mede. Jag gick också ganska snabbt… jag brukar säga att jag var ung, villig 

och gratis. Eller ung, jag var väl 35 eller 37, men väldigt många kvinnor börjar 

ju mycket senare än killar också.  
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Stand up är en liten bransch i Sverige, och i början ledde detta till flera 

nätverkningsmöjligheter där Eva fick chanser att träffa och hälsa på viktiga personer - 

speciellt de som hade kopplingar till TV. Men i takt med att tiden gick och hennes namn 

började figurera i fler sammanhang, började hon kräva att få betalt för sina shower och att 

bli en support- act istället för att tituleras som en rookie.  

Då vart man ju inte lika populär, när man började konkurrera på samma villkor 

som dom andra. Innan tyckte jag faktiskt att det fanns kvinnor i branschen som 

gnällde väldigt mycket. Lite som när Gudrun Schyman berättade att hon inte 

alls var feminist i början och tyckte dom var ”jävla tjatiga kärringar”. Så tyckte 

jag också om vissa komiker, men sen förstod jag ju vad dom menade. 

I takt med sina framgångar började Maria också märka av ett kyligare klimat.   

Folk var otroligt trevliga i början. Men sen började jag känna lite såhär… ju 

bättre jag blev, desto otrevligare blev folk. I början var det såhär ”Jättebra 

kört!”, men sen blev det… en jobbig stämning. Det var lite grann bland 

komikerna själva också att man kunde känna ibland, speciellt bland unga 

killar, att man inte räknas för man är liksom en tant i deras ögon.  

Utifrån deras berättelser får jag veta att konkurrensen är hård, och hierarkin är tydlig. Det 

är specifika personer som skriver alla humorprogram som går på TV, och det är svårt att 

komma med. En underlättande faktor är att ha en träffande scenpersona som enkelt kan 

marknadsföras, men utifrån observationerna och intervjuerna har jag märkt att det verkar 

vara utmanande att få plats över lag – det var kanske en eller två kvinnor med i shower med 

5-10 framträdanden (och dessa kvinnor var påfallande ofta samma personer), vilket var ett 

skäl till att det var svårt för mig att hitta något att observera. Eftersom jag av kostnadsskäl 

ville undvika för många ”stora” shower utan hellre höll mig på gräsrotsnivån, fick jag 

intrycket att det här är ett glastak som kommer tidigt. Under arbetet fick jag också veta att 

komiker även kan skriva skämt till andra än sig själva. Eva berättade att roliga unga tjejer 

rekryteras till humorprogram för att skriva skämt, vilket kan påverka mängden ”nytt blod” 

som tar sig upp längs den hierarkiska stegen.  

Jag drar paralleller till Vilda Västern när jag lyssnar på beskrivningen av en bransch utan 

vare sig fackförbund, reglerade arbetsvillkor eller löner. Att över huvud taget få betalt för 
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ett framträdande är inte alltid självklart - vare sig för män eller kvinnor - och det kan ta fler 

år innan du blir så pass känd att du börjar dra ihop en publik (och kan börja argumentera för 

att du ska få betalt). Eva upplever att kvinnlig komiker också får sämre betalt på vissa 

arenor, och generellt mindre jobb än sina manliga motsvarigheter.78 Det är inte en nyhet att 

en kvinnas 80 öre fortfarande är en mans krona på vissa håll, eller att det gäller att vara den 

starkaste som överlever i en hård konkurrenssituation för att du ska kunna lyckas. Du kan 

inte bli omtyckt av alla - ett faktum som definitivt påverkar dina överlevnadsmöjligheter i 

stand up- branschen.  

 

Sammanfattning 

Samtalen med Eva och Maria bekräftar känslan som uppstod hade när arbetet med 

uppsatsen började, nämligen att det finns ett utförligare syfte med deras ämnesval. Samtalen 

visade också på att den största inspirationen till föreställningarnas innehåll kommer från 

erfarenheter i kvinnornas vardagliga liv. Kapitlet baseras dock på två enskilda individers 

erfarenheter, vilket inte uppmuntrar till en större generalisering. Samtidigt tolkar jag utifrån 

mitt arbete att mycket lite skulle tala emot att andra kvinnliga komiker inte skulle hämta sin 

inspiration från sin egen vardag. Intervjuerna gav en mer nyanserad inblick i hur det är att 

vara en kvinnlig komiker i dagens Sverige, och även en viss bakgrund till den retorik som 

hördes mest.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
78 Se intervju  
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Avslutande diskussion  
 

Finns det ”kvinnlig” humor? Ska denna typ av humor betraktas som ett eget fenomen? 

Kommunikationsforskaren Jostein Gripsrud menar att människor bygger upp en identitet 

och en livsstil med hjälp av faktorer som exempelvis härkomst, könsidentitet, vilka våra 

föräldrar är och vart vi växer upp. Dessa faktorer bildar en social tillhörighet, vilken 

människor använder som referensram för igenkänning och självidentifiering. 79  Utifrån 

uppsatsarbetet har jag kommit att förstå att skämten i sig inte nödvändigtvis är eller behöver 

vara så olika mellan manliga och kvinnliga komiker, utan att det snarare finns en större 

skillnad på det ”sinne för humor” som finns hos den som lyssnar och den som skämtar. 

Något som också framkom under arbetets gång är att skämt som är sagda av kvinnor 

tenderar att bli representativa för det kvinnliga släktet, medan detsamma inte gäller i lika 

hög grad för män. I arbetsprocessen har jag kunnat urskilja att kvinnor inom stand up i hög 

utsträckning tenderar att definieras i förhållande till sina manliga kollegor, och utifrån 

normer som finns om hur en kvinna ”ska vara”. Detta kan bero på att genren är ung i 

jämförelse med andra typer av humor, och den stereotyp av ”komikern” som hittills har 

etablerats är ung, manlig och provocerande på ett karismatiskt vis. Utifrån arbetet, och 

Simone de Beauvoirs frågor kring hur kvinnlighet definieras, stod det också klart att det 

faktum att en kvinna tar plats på en sådan scen utmanar det traditionella i hur en kvinna bör 

tänka, föra och presentera sig, vilket förmedlar en ny definition att ta ställning till – inte 

bara som kvällens publik, utan även som individ och ett samhälleligt kollektiv.  Detta gör 

kvinnans entré på scenen till något nytt, vilket kan ta bort udden i det ”spontant roliga” 

eftersom publiken måste tänka ett varv till för att smälta det som hänt. Istället för en egen 

”kvinnlig humorgren” skulle den retoriken jag bevittnat snarare kunna vara en alternativ 

kvinnlighet, som förmedlas med hjälp av redan befintlig humor.  

En annan aspekt jag förstod under arbetets gång var kostnaden för att göra humor. Känslan 

att deras sätt att skämta, och innehållet i skämten, får representera alla kvinnor bidrar inte 

till att kvinnorna skulle känna en mindre press att lyckas när de intar scenen. Att 

”misslyckas” är i stand up- komedins fall ett tve-eggat begrepp (eftersom en del av genres 

poäng till viss del är att ”tappa ansiktet”), men eftersom varje individ har ett eget sinne för 

                                                             
79 Aronsson och Lagerstedt 2011, s. 36 
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humor finns alltid möjligheten att misslyckas på fel sätt närvarande. Komiker spelar alltså 

ett vågspel varje gång de drar en show, och en konsekvens av detta blir för en kvinnlig 

komiker som misslyckas med att vara rolig ett bevis på att kvinnor inte är roliga. En 

ytterligare tilläggskostnad för kvinnliga komiker är objektifiering. Både rakt ut och mellan 

raderna berättar de kvinnor jag observerat i sina skämt om uppfattningar de fått (av andra) 

och (egna) iakttagelser utifrån dessa uppfattningar om (egna) kroppar, sexliv, föräldraskap 

och ålder. I intervjuerna delges exempel på hur båda vill bryta normer som de anser 

begränsar deras handlingsutrymme, både inifrån branschen och utifrån. Kvinnliga stand up- 

komiker är som vilka andra kvinnliga artister som står på en scen, och en direkt 

objektifiering är också möjlig. Ett belysande exempel på detta hände senast när komikern 

Amy Schumer var i Stockholm den 31 augusti 2016, och en manlig person ur publiken skrek 

ut ”Show us your tits!” mitt under showen.80 Schumer svarade med att slänga ut mannen. 

Nu i efterhand har begreppet ”cool” fått en helt ny betydelse för mig, eftersom isen dessa 

kvinnor (måste) ha i magen för att klara av utmaningen som stand up utgör är otroligt stark.  

Humor har blivit undersökt ur olika synvinklar så länge människan har skrattat, men ändå 

har en grupp människor inte rönt något större intresse förrän de alla senaste åren - nämligen 

kvinnor. 81 Föregående skrev humorforskaren Eeva – Liisa Kinnunen redan 1996, och vad 

jag inför det här arbetet har funnit forskningsväg verkar inte mycket ha utvecklats. Detta 

gjorde teoretiseringen i mitt arbete till en utmaning som krävde mycket kreativitet. Jag har 

under arbetets gång insett att genren har en bred mångfald som inte syns, och det hade även 

varit intressant att utveckla uppsatsen genom att undersöka feministiska skämt som görs av 

män. Uppsatsen är också enbart begränsad till Stockholm, och därmed går det inte att 

utesluta att förhållandena i branschen eller för kvinnliga komiker ute i landet skulle kunna 

se annorlunda ut. Jag vill även understryka att mina slutsatser baserar sig på individuella 

erfarenheter, vilket inte uppmuntrar till en större generalisering. I mina slutsatser är jag även 

begränsad av mitt material, och jag hade gärna velat intervjua någon yngre komiker och 

även kanske publik till de observerade föreställningarna för att få ett bredare perspektiv. 

 

 

                                                             
80 Aftonbladet. Amy Schumer häcklad av man i publiken. 2016 
81 Kinnunen ur Humor och kultur 1996, s. 103 
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