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Abstract
This in an essay concerning the use of humor in male communication. Primarily, I
have focused on studying how jokes can be used as a sanction for the training of
members in a (male) group. I have found great inspiration in Goffman’s thoughts on
a social face and the use of humor to protect this perceived face.
Initially I started to reflect on men’s reluctance to discuss masculinity and their
thoughts about the meaning of being a man. Every time I tried to hold a serious
conversation, my male friends made a joke out of it. I seemed to meet a tirade of
stereotypes and ironic statements. I started to think that maybe men can’t talk about
masculinity in groups because of a fear of losing face? Maybe it might be so, that the
concept of being a “real man” is so diffuse and loose that men today don’t know what
we expect of them? This uncertainty affects men’s social life; there is a need for
common ground and security.
In order to express an opinion about the act joking as well as the use of humor in
male community, I first tried to familiarize myself with the prevailing notions of
masculinity. I learned that the group is a powerful resource for promoting the use of
stereotypes as well as the use of humor to create a sense of belonging or penalize
those who do “wrong”. Jokes of all kind, friendly emphasis as well as more
aggressive forms thrive in groups. I also noted that the type of humor is different in
single-sex groups compared to humor in mixed gender groups. In addition to
discussing the weight of group mentality I also write about body language, the
importance of the ambiguity of humor and how humor can sanction in two ways:


Laughter from the group: The target is sanctioned



Laughter fails: The source gets sanctioned

Keywords: humor, male community, sanction, group, face, ethnology

3

INLEDNING
I min B-uppsats skrev jag om vett och etikett i kollektivtrafiken. I samband med detta blev jag
varse vikten av sanktioner för att lära ut social kompetens. Detta kan sträcka sig från direkta
tillsägningar till mer subtila tillrättavisningar, en missbelåten blick eller en markernande suck.
Kort och gott så är sanktionerna inte alltid så tydliga att vi kan peka ut dem (utan att
genomgå en hel del tankearbete först), ändå genomsyrar dessa vår vardag och det kan
därför vara av nytta att ponera över dessa.

Jag ämnar nu fortsätta utforska sanktioner, denna gång handlar det dock om humor. Jag
kommer i denna skrift att reflektera över humorns roll i samhället med inriktning på dess
användbarhet när det kommer till främjandet av normsystem.

Jag har från och med juni 2011och fram tills skrivande stund fört en dagbok över detta
fenomen i min vardag och enligt mina anteckningar under denna tid så är män klart
överrepresenterande då det gäller bruket av humor i detta syfte. Jag kommer därför att sila
mina rön i ett genusfärgat filter, då jag har en uppfattning av att användandet av skämt och
humor som markör är något typiskt manligt.

Varför män?

Folklore är vad man kallar multivalent, det vill säga att alla inte uppfattar dem på samma
sätt. Folklore tilldelas olika värden och betydelser beroende på faktorer så som kön,
moraluppfattning, sexuell läggning och andra aspekter som härrör från våra erfarenheter.
Just därför är det vid granskning av folklore lättare att rikta in sig på en specifik grupp, i mitt
fall män.

Sedan insåg jag också att jag hade en rik källa att ösa ur till mitt förfogande, vilket
naturligtvis underlättar arbetet avsevärt. Bara i min vardag kunde jag finna många exempel
som berör just manlighet och skämt. Så gott som dagligen kommer jag i kontakt med
fenomenet. Det kan röra sig om restaurangpersonal som genom kommentarer markerar att
det är omanligt att låta kvinnan i ett par betala notan, en man skall vara den starke både
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ekonomiskt och i övrigt. Eller ett par killkompisar som (kärleksfullt?) hånar varandra, och inte
minst i filmen och tv-seriernas värld.
Där det finns manlig gemenskap förefaller humorn frodas.

Syfte

Mitt huvudsyfte är att undersöka hur humor används som redskap i mäns förhandlingar
om manlighet, samt vilken roll skämt och humor kan spela när det gäller sanktionering.

Jag vill genom att granska berättelsernas uppbyggnad och deras görande komma fram till
vad de utrycker och vilka värderingar som förmedlas.

Vilka behov fyller de? Är skämt en viktig sanktion och i så fall varför?

Metod

Sedan jag först började uppmärksamma detta fenomen i min vardag så har jag sporadiskt
fört en dagbok, där jag gjort noteringar av fall där jag upplevt att skämt används i
korrigerande syfte. Jag har även observerat hur skämt används i övrigt inom gruppen, för att
försöka förstå vilken betydelse humor har för gruppdynamiken.

Mina observationer har utspelat sig på olika platser spridda över Stockholm. Det kan vara på
pendeltåget, ute på pizzerior, gallerior och hemma hos vänner och bekanta. Jag har
samtidigt med detta satt mig in i tidigare forskning och annan litteratur som passat in på
ämnet.

Målet har varit att dels skapa en bild av humor i sociala sammanhang i stort för att sedan
fördjupa mig i humor som sanktion inom manlig gemenskap. För att kunna göra detta så har
jag först behövt skapa mig en bild av manlig gemenskap. Jag har främst använt mig av
litteratur, samt genomfört kortare intervjuer och egna observationer för att få en översiktlig
bild.

Jag har studerat dels vad som sägs men även lagt mycket fokus på i vilka sammanhang det
sägs och vad syftet förefaller vara. Vad är det man vill uppnå genom det sagda och vilka
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konsekvenser detta kan få. Då samspel är ett nyckelord i sammanhanget så kan man säga
att jag anlägger ett performanceperspektiv, där jag dels vill granska karaktären av skämt
som sanktion såväl som samspelet mellan berättare och åhörare.

Värt att ta upp i sammanhanget är Goffmans teori om ett socialt ansikte, det vi i vardagligt tal
brukar kalla ”att tappa ansiktet”1. Med ansikte så syftar Goffman till en bild av jaget som det
beskrivs i termer av godkända sociala attribut. Enligt Goffman så tenderar vi att undvika
situationer där vi riskerat att tappa ansiktet, där vi blir exponerade och utsatta samt riskerar
att bli utskämda.

Goffmans teorier om ett socialt ansikte är en central punkt i min uppfattning av skämt som
sanktion. Jag tänker mig att skämt kan fungera som en mäktig sanktion då man här kan
utnyttja uppfattningen om ett ”ansikte” för att fostra. Humor ger oss möjligheten att
sanktionera andra men även möjligheten att ta tillbaka något genom att säga ”det var bara
ett skämt”.

Avgränsning

Jag kommer att fokusera på hur humor och skämt används i sociala sammanhang. Min
huvudsakliga avgränsning är inriktningen på män och användande av skämt som sanktion
inom manlig gemenskap.

Vad menar jag med sanktion?

Varje normsystem är beroende av sanktioner, precis som lagbrott har ett straff. Jag söker
alltså inte efter skämt som berör manlighet utan som används för att peka ut eller ”straffa”
normbrytare. Jag menar även att det måste finnas en vilja att markera och sanktionera.
Målet med interaktionen skall vara att lyfta fram en bestämd poäng i korrigerade syfte.

Med sanktion och att retas syftar jag inte till mobbing, utan mer vardagligt retande och
gränsdragande bland vänner, familj och kollegor. Antropologerna kallar detta ett ”joking
relationship”. Under vissa förutsättningar är det inte enbart tillåtet för två människor att

1

Se Goffman 1967
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uttrycka sig milt kränkande eller stötande – det förväntas av dem. Man uttrycker vänskap
och tillhörighet genom att visa upp en mild fientlighet – rå men hjärtlig - utan att man ämnar
att målet skall ta illa upp.2

En kort översikt över min empiri

Jag har utfört observationer löpande i min vardag, såväl som jag fört en rad oformella samtal
vid sidan av mina mer regelrätta intervjuer. Dessa samtal utgör en större del utav mitt
empiriska material då de regelrätta intervjuerna varit förhållandevis få.

Vid ett skede så genomförde jag även en insamling utav skämt via mail, där jag enbart
uppmuntrade män att delta3. I denna insamling valde jag sedan ut en rad skämt som jag
uppfattade vara tydliga exempel på det jag sökte. Här måste jag dock uppmärksamma att
jag sorterat bort skämt som jag upplevt vara allt för grova och därför kunde uppfattas som
mycket stötande.

Jag har ej gjord några avgränsningar vid ålder eller etnicitet, dock har samtliga av mina
informanter varit heterosexuella män och kvinnor. Detta är viktigt att ha i åtanke inför läsning
av denna uppsats. Antagligen hade mina resultat sett annorlunda ut om jag inriktat mig på
en åldersgrupp, etnicitet eller öppnat upp för intervjuer med homosexuella män.

Värt att nämna är dock att de män som jag haft längre samtal med alla arbetar som
hantverkare i någon form, de rör sig alltså i miljöer som är att se som typiskt manliga, där en
klar majoritet av deras medarbetare och bekanta är just män.

De män och kvinnor som deltagit i intervjuer, samtal och insamlingen av skämt har varit
mellan 16-52. Dock kommer jag att undvika att sätta ut några exakta åldrar då flertalet av
mina informanter är bekanta med varandra och har varit måna om att ej bli identifierade.

2

http://www.encyclopedia.com/doc/1O88-jokingrelationships.html
Denna insamling utfördes genom att jag via mina informanter samt min privata blogg eftersökte skämt, jag var
noga med att endast uppmuntra män att delta. Skämten skickades sedan till min mailadress. Jag gick sedan
igenom dessa och förde statistik över vissa teman som jag fann framträdande och valde sedan ut skämt som fick
representera dessa som exempel.
3
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Mitt ursprungliga material bestod utav tre mer eller mindre fulltecknade anteckningsböcker
samt inspelat material. Det som kommer presenteras här är enbart ett axplock. Flertalet av
de observationer som jag kommer redogöra för har inträffat på pendeltågslinjen mellan
Bålsta och Stockholm Central, medan ett fåtal är genomförda hemma hos mina informanter,
med deras godkännande.

På rekommendation utav en av mina informanter så har jag även inkluderat webbmaterial,
exempelvis en tråd från diskussionsforumet Flashback och humor sajten 9gag.com, samt
TV-produktioner så som Killinggängets korfilm ”Ben & Gunnar – En liten film om manlig
vänskap”.

Reflektioner kring material och formuleringar
När min uppsats ventilerades så var det en av studenterna som uppmärksammade
formuleringen ”manliga miljöer”.
Forskare såväl som andra bidrar till att vidmakthålla vissa uppfattningar om det vi
undersöker. Det finns en risk att uttryck och uppfattningar cementeras och blir till sanningar.
Det är viktigt att se upp med sina formuleringar, hur man uttrycker sig formar det vi
undersöker.

När jag valt ämne så hade jag svårt att bestämma mig för hur jag skulle inleda, jag visste att
jag ville studera män och humorns betydelse i kommunikationen dem emellan. Men hur
skulle jag kunna smälta in i det man lite slarvigt kan kalla manliga miljöer och gemenskaper
när jag själv är kvinna?

Äldre forskning har fått utstå hård kritik det senaste årtiondet för att ha granskat
”konstruerad” humor. Man menar även att forskarna låtit sig påverkas allt för mycket utav
stereotypa föreställningar om manligt och kvinnligt. Hur undgår jag samma öde? Hur skall
jag kunna granska naturlig humor utan att själv påverka?

Jag gjorde ett medvetet val att främst välja litteratur skriven utav män, jag tänkte mig att
manliga författare och forskare skulle vara bättre på att uttrycka upplevelsen av att vara
man. Jag tänkte mig att risken att förlita sig på cementerade begrepp och teorier skulle
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minska.

När jag sedan använt mig utav de begrepp som presenterats i denna litteratur är det flertalet
av mina informanter som menar att de är felaktiga. Ett gott exempel på detta är den
diskussion som jag kommer föra längre fram i texten kring begreppet ”grabbighet”. Särskilt
en utav mina informanter motsatte sig detta fenomen stark och menade att det bara var en
stereotyp, eller i alla fall något som inte existerade som ett naturligt tillstånd. Det var ett
epitet han inte ville tillskriva sig själv.

Här kan man argumentera för att alla män självklart inte tycker likadant enbart för att de är
män, vilket är helt korrekt men flera av mina informanter har uttryckt sig med ett underförstått
”som man” eller ”vi män” – som att en universell överenskommelse/översikts bild förväntas
existera. Man kan även ena stunden hävda att man inte alls förlitar sig på stereotyper för att
sedan dra skämt på stereotypa teman.

Det finns hela tiden en närvarande dubbelhet i hur forskare och informanter uttrycker sig.
Mina informanter och vissa av de författare vars texter jag läst använder sig av stereotyper
och äldre forskning för att förklara sig och interagera samtidigt som de motsätter sig dessa.
Detta kommer jag dock att gå in på lite längre fram.

Jag har genomfört observationer och fört en sporadisk dagbok. Det som inte går att komma
ifrån med dessa två metoder är att de oundvikligen blir färgade av mina egna tolkningar. Jag
har överhört och iakttagit med inställningen att vara objektiv, dock så är det jag som gjort
urvalet om vad som skall komma med. Det är jag som har tolkat innebörden i det jag sett
och hört.

För att komplettera ovanstående metoder så genomförde jag samtal och intervjuer.
Majoriteten av dessa inträffade helt spontant. Människor (främst män) i min omgivning har
tagit upp ämnet och jag har lyssnat och sedan skrivit in nyckelord och kortare stödmeningar i
mina anteckningar. Ibland har mobilen agerat diktafon och dessa korta samtal har kunnat
spelas in. Vid mina längre intervjuer hade jag egentligen bara en förbered fråga ”Hur
hanterar du konflikt verbalt?”4. Annars så har jag anpassat mig efter vad informanten haft att
4

Med denna fråga tänkte jag mig att jag kunde se om det fanns ett samband mellan humor och konflikt, är humor
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säga, och vad som känts viktigt vid just det tillfället. Dessa intervjuer spelades in med hjälp
utav diktafon och transkriberades sedan i sin helhet.

Att forska är som att balansera på ett minfält, oddsen är höga för att man förr eller senare
kommer att trampa fel. Forskning som är hundraprocentigt objektiv och helt fri från
cementerande begrepp existerar inte.

Faktum är att jag är beroende av vissa stereotyper och förenklingar för att kunna uttrycka
något som läsaren skall kunna relatera till, jag är beroende av existerande begrepp för att
uttrycka mina resultat och upplevelser. Det jag kan göra är att påpeka detta och göra läsaren
uppmärksam på att alltid läsa med ett kritiskt sinne.

Jag har försökt att variera mitt material och anpassa mig allt efter arbetets gång. Jag har till
en viss del låtit mina informanter leda mig. När jag blev tipsad om en film som en informant
menade uttryckte ett manligt dilemma gav jag mig ut på jakt efter denna film. När referenser
till olika internetsidor uppkom i samtalen så bestämde jag mig för att införliva dessa i
processen.

Jag har även varierat mitt val av litteratur, vilken är hämtad från psykologin, sociologin,
lingvistiken och etnologin. Jag har även nyttjat nyhetsartiklar från kända svenska
dagstidningar.

Genom att variera mitt material har jag hoppats på att uppnå en bredd som hindrar mig från
att låsa mig vid föråldrade formuleringar, samt bistår mig så att jag inte drar allt för krassa
slutsatser.

En tanke föds: juni 2011
Den 22 juni 2011 så började jag föra en dagbok innehållande vad man skulle kunna kalla
reflektioner över manlighet i min vardag.

Mitt första inlägg var en frustrerad utläggning över hur män förefaller att vara helt
ointresserade av att diskutera just manlighet. ”De skämtar ju bara bort det hela och jag får
som sanktion ett sätt att hantera en konflikt? Göra sin poäng hörd utan att behöv anlägga en allvarlig ton.
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bara dumma skämt och stereotyper som svar!”. Endast ett par minuter senare börjar en
tanke ta form och jag skriver igen: De gånger jag frågat mina manliga bekanta rakt ut hur de
upplever att det är att vara man så skämtas ämnet bort. Kanske är det en osäkerhet som
ligger bakom skämten? Om man ej har en klar bild av hur en man skall vara så uppstår en
osäkerhet och antagligen en rädsla för utanförskap, att uppfattas som normbrytare. Vad tar
man då till för att skapa trygghet om inte skämt och stereotyper?

Enligt Martin Levander och Cornelia Sabelström Levander finns det socialpsykologer som
menar att ”främlingen” upplevs som mest hotande när känslan av främlingskap är utbredd,
allmän och ospecifik5. Kanske är det just därför det är extra viktigt för män att vara överens
om hur man skall vara? Känslan av utanförskap är påträngande nära?

Undan för undan så börjar ett mönster växa fram, ett mönster av referenser och
hänvisningar till en rad stereotyper som förefaller spegla bilden av vad som ibland kallas
”hegemonisk manlighet”. Eller i alla fall ett mönster som tyder på att en upplevelse av att en
universell bild av manlighet existerar.

Det första konkreta exemplet jag fann i mina anteckningar berörde en incident på en pizzeria
belägen i Västmanlands län. En kvinnlig informant berättade om hur kassören, efter att hon
och hennes sambo beställt klart, vände sig direkt mot hennes sambo för betalning. När den
kvinnliga informanten sedan sträckte fram sitt Visakort så såg kassören mycket chockad ut
och yppade ett skämt på temat ”riktiga män betalar sin egen mat”, vilket ledde till en rad
medhållande småskratt från kollegorna.

När min informant och hennes sambo återigen besökte samma pizzeria så ber informantens
sambo, Michel, henne att få betala. Något som hon tolkade som ett resultat av deras förra
besök.

Den 7 juli samma år skrev jag ännu ett inlägg i min dagbok. Jag hade då haft ett kortare
samtal med Michel som menade att detta nog var allt annat än ovanligt. När vi talade om
varför det var så viktigt för honom att betala så kom det fram att det med största sannolikhet
var just ”riktiga män”-skämten som låg i botten. Han menade att dessa var återkommande

5

Levander, Sabelström Levander 2008:227
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och existerade även på andra plan, till och med på ICA, så ansåg han att man kunde möta
skeptiska blickar om man som man lät sin flickvän eller fru betala.

Endast någon vecka senare noterade jag, när jag loggade in på facebook, hur en manlig
bekant som skrivit om att han spenderat halva dagen i tvättstugan fått en rad kommentarer
på temat ”du kommer att bli en utmärkt hemmafru”. Kommentarer som fått fler ”likes” än den
egentliga statusen.

Liknande scenarion utspelar sig runt om mig hela tiden utan att jag tidigare noterat dem. De
har gått mig helt förbi då de verkat triviala och oviktiga. Ve och fasa, jag inser att jag till och
med bidragit med uppmuntrande skratt.

Mitt nästa steg blev att med hjälp av tidigare forskning skapa mig en bakgrund till betydelsen
av humor i sociala sammanhang, samt vad humor kan användas till och vilka behov humorn
fyller i vår vardag.

Humor på blodigt allvar
När jag i höstas befann mig på pendeltåget från Stockholms central mot Bålsta så
observerade jag mina medpassagerare. Vid ett av sätena satt en ung man och en ung
kvinna som föreföll arbeta på samma kontor. Deras ton var vad man skulle kunna kalla
formell men artig. De småskrattade och verkade ha trevligt men de höll en relativt låg profil.
Humorn här föreföll ligga i en slags igenkänningskomik gällande arbetsplatsen. En konstant
krånglande internettuppkoppling, kollegor som inte drog sitt strå till stacken och missöden
som inträffat under dagen.

Vid ett fyramannasäte satt ett gäng killar. Sättet hur dessa interagerade med varandra var
helt annorlunda från den unga mannen och kvinnans. Volymen på deras röster var hög. De
berättade skämt och refererade till en rad youtube-klipp, Internetsidor och karaktärer från
spel och TV-program.

Vid ett annat tillfälle, också det på pendeltåget, överhörde jag två killar i 20-25års åldern tala
med varandra. Denna konversation var ytterst sexistisk och handlade om hur kille1 haft en
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lyckad kväll ute på krogen och hamnat inne på toaletten med en främmande kvinna. Kille 2
sitter med uppspärrade ögon och halvt skriker med en gäll röst ”du ljuger! Fan vad du ljuger”
medan de båda skrattar. Som jag upplevde det så drev kille 1 med kvinnan, han framställde
sig själv i fördelaktig dager på hennes bekostnad. Medan jag upplevde ilska och fann
konversationen frånstötande så satt Kille 2 och skrattade tillsammans med sin kamrat.

När jag läste denna sista notering så slog det mig, varför har jag skrivit ner detta? Tanken
var ju att jag skulle granska humor, vad har detta med saken att göra? Jag insåg att min
definition av humor är mycket diffus, så jag ställde mig frågan vad är humor?

Jag har ovan beskrivit tre mycket olika situationer, med mycket olika uttryck. Det enda som
det egentligen har gemensamt är skrattet. Något annat som jag anser vara framträdande är
att skämt tenderar att ske på någons bekostnad men grovheten på humorn är varierande.

Kollegorna på säte 1, skämtade visserligen om andra kollegor men det var i en varm och
vänlig ton:
-

(skratt)… men hörde du om Anna på trean?!

-

Ja, Anton berättade det i morse… men du vet ju hur Anna är! (skrattar)

Medan den grupp killar jag observerat vid samma tillfälle uttryckte sig annorlunda:
-

NEEEJ!... det är bara loosers som håller på med sånt!... Typ Fredrik!

-

Du kan väl fan inte jämför mig med Fredrik! Han är ju geek ! (stratt)

6

Jag bestämde mig för att för en kort stund stiga ur mitt performanceperspektiv och göra en
kortare insamling utav skämt för att förhoppningsvis få en inblick i vilka det är vi skämtar om.
Jag behöll dock fokus på män och ”manligt skämtande” genom att enbart låta män delta i
insamlingen. Jag tänkte nedan presentera några exempel:
Hur många gånger skrattar en blondin när man berättar en rolig historia för henne?
Tre. En gång när man berättat historien, en gång när hon fått den förklarad för sig
och en gång när hon förstår den.

Ett forskarlag om 400 norrmän har tagit fram ett nytt medel mot bladlöss. Medlet
utrotar effektivt all växtlighet och får på så sätt bladlössen att svälta ihjäl.
6

Geek eng. för nörd eller tönt. Något av en subkultur, se http://www.ne.se/engelskordbok/geek/505917?i_h_word=geek
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-

Folk skämtar om min vikt…

-

Så ja, upp med hakorna!

-

Vet du vad man kallar Clintons gylf?

-

Nä?

-

US open!

Dessa är tre av de mildare skämt jag fått in men jag upplever dem vara tillräckliga för att
statuera exempel. Vi ser här stereotyperna ”blondinen” och ”norrmannen”, vi möter även en
referens till den före detta Amerikanska presidenten Bill Clinton (vars otrohet blev mycket
uppmärksammad under 1990-talet) samt en vits där berättaren (den som står för humorn)
gör sig lustig på vännens bekostnad.

Hur kan vi använda humor i våra vardagliga sociala interaktioner?

Humor är ett socialt fenomen, vi skämtar och skrattar mer frekvent när vi är tillsammans med
andra än när vi är själva. I dessa sociala sammanhang är retfullhet långt ifrån en ovanlig
företeelse. Vi utforskar kontinuerligt våra sociala möjligheter för att fastställa information om
rådande värderingar, attityder, kunskap, känslolägen och andra värdefulla beståndsdelar för
en fungerande social samvaro. Humor är då en bra ingång, då de flesta känner igen
ramarna för humor och skämtande. Som exempel på områden där humor kan vara en bra
metod för att reda ut uppfattningar om känsliga ämnen så tar psykologi professorn Rod
Martin upp sexualitet, politik, religion, etnicitet, nationalitet, yrke och kön. 7 Alla dessa kan
uppfattas som känsliga och kan leda till konflikt om man inte hanterar dem på rätt sätt, något
som de flesta människor någon gång har fått erfara. Vi använder ofta humor för att rädda
ansiktet när vi upplever någon form av misslyckande, känner att vi är på väg att avslöjas
eller blir utpekade för att ha visat upp ett olämpligt beteende.

Vi utforskar kontinuerlig våra sociala miljöer. Vi behöver samla information för att uppnå våra
mål med interaktionen. Vi kan här återknyta till Goffmans tankar om det sociala ansiktet, då
psykologi professorn Rod Martin menar att det tack vare risken för att tappa ansiktet ibland
kan vara svårt att ställa direkta frågor. Därför underlättar humorn på två vis, man kan rädda
sitt eget ansikte genom att säga ”det var bara ett skämt” samtidigt som de andra parterna
har samma säkerhet. Man kan gömma sig bakom en skämtsam ton för att få fram högst

7

Martin 2006
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allvarlig information. Genom att göra humoristiska anmärkningar gällande våra egna eller
andras åsikter, moraluppfattningar, uppföranden, klädval eller liknande så kan vi avslöja
något om oss själva, men även om andra på ett sätt som minimerar upplevelserna av
obehag. Humor kan användas som ett medel för social jämförelse: Hur upplever andra den
här situationen? Vilka typer av känslor (och i vilken grad) är acceptabelt att uttrycka?

Vi kan avläsa vad som är socialt acceptabelt genom att se till de andra parternas reaktioner:
skrattar de eller kommer med egna skämt så håller de antagligen med oss. Verkar resten av
gruppen irriterad så kan vi rädda ”ansiktet” genom att säga ”det var bara ett skämt”,
samtidigt som vi blivit en erfarenhet rikare om vad som gäller inom gemenskapen. Vi
använder humor för att ta reda på hur andra tänker, känner och reagerar. Vi använder sedan
denna insamlade information för att utvärdera oss själva.

Sociologen Michael Mulkay (1988) föreslår att människor interagerar med varandra utifrån
två modeller av kommunikation: allvar och humor. När vi är allvarliga så efterstävar vi att
vara logiska och konsekventa samt undvika tvetydlighet och kontradiktion. Vi tenderar även
att utgå från att det existerar en enhetlig yttre verklighet, där vi alla är ense om vissa
sanningar. Dock så fungerar inte föreställningar om absoluta sanningar och enhetliga
värderingar i praktiken. Individer såväl som grupper har sina egna värderingar och skilda
perceptioner, vilka kolliderar med föreställningarna om en universell sanning. Dessa
kollisioner har den allvarliga metoden svårt att hantera och det är då vi vänder oss till
humorn. Humorn hjälper oss att hantera de motsägelser och oklarheter som kan uppstå i
mellanmänskliga möten och relationer. Humor är ett ramverk som hjälper oss att skapa
ordning i kaoset.

Humor och skämtsam retfullhet möjliggör kommunikation av ämnen där de deltagande
parternas åsikter skiljer sig. Humor tillåter oss att uttrycka våra skilda idéer och visa på att vi
vet att konflikten existerar utan att detta leder till långvariga gräl och hotar relationen. Det
finns många exempel som visar att humor möjliggör för människor att, på ett lättsamt sätt,
kommunicera information gällande tro, värderingar, normer känslor och behov. Vid sidan av
detta så förenas vi även i positiva känslor - skratt.

I ett av mina samtal med en av mina huvudinformanter, Michel, så talade vi om hur man
agerar om någon uppför sig illa, det vill säga gör något som man tycker är opassande för
gruppen och tillfället. Jag ställde frågan ”hur skulle du hantera situationen verbalt?” och
möttest då av en sorts förvirrad tystnad. Jag formulerade då om frågan ”hur skulle dina
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kompisar uttrycka sig?”. Jag fick nu ett direkt svar ”Göra narr av personen till fråga, få
honom att känna sig obekväm så att han går”. Vi verkade här tala om en person som inte
ingick i det vardagliga gemenskapen utan var någon man stötte på i andra sammanhang,
exempelvis på en fest.

Skämt och dolda budskap
De första kontakter jag gjorde med detta ämne utgjordes utav två texter i boken ”Vår tids
folkkultur” (2008) skrivna utav Ulf Palmenfelt och Bengt af Klintberg.

I ”Flotta Sixten och villiga Vera” så skriver Palmenfelt om dramaturgiska aspekter på
herrtidningarnas vitssidor. Det går i denna text att läsa dels om vitsarnas struktur men även
om vad de kan utrycka. Palmenfelt skriver att de erotiska vitsar som han granskat under sitt
fältarbete uttrycker det han beskriver som en manlig dröm om en mer okomplicerad
sexualitet, där mannen inte riskerar att möta kritik eller begränsas. Dessa vitsar fyller alltså
ett behov och visar även på en rädsla eller osäkerhet som existerar i den verkliga världen.8

Jag anser att detta stödjer mina inledande funderingar, att de skämt och stereotyper som
mina första informanter överöste mig med maskerade en osäkerhet och rädsla för att ”vara
fel”. Det ger ytterligare stöd för föreställningar om kön och könsuppfattningar som källa för
humor.

De senaste två decennierna har man talat om en manlighet i svängning, hur rollerna för
manligt och kvinnligt börjat förändras. Samhällsklimatet påverkar skämtkulturen. I
sovjetunionen så frodades politiska skämt, efter naturkatastrofer och influensapanik så möts
man utav katastrofskämt. Man skämtar om det som känns mest hotfullt just nu för att
hantera vardagen.

Bengt af Klintberg är även han inne på ett samband mellan samhällsklimat och folklore. I sin
artikel ”Kinky sex” så presenterar Klintberg ett litet urval av de berättelser som han fått
skickat till sig under 1990-talet som anspelar på temat kinky sex. Han tar också upp frågan
8

Palmenfelt 2008:53ff
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om varför företeelsen fått sitt genomslag just under denna tid. Han hänvisar till en nyfunnen
öppenhet för de sexuella subkulturerna. Klintberg skriver om hur historierna kring Kinky sex
gestaltar en oro hos vanliga ”straighta” unga män att hamna i erotiska situationer som de
inte har kontroll över. Berättelserna visar på en oro bland ungdomar inför företeelser som
har blivit nästan påträngande synliga i deras egen kultur, men som de inte har kontroll över.9

På samma sätt har jag noterat att när jag befinner mig i gemenskaper där många olika
kulturer och etniciteter deltar så frodas skämten på dessa teman. Speciellt vid tillfällen då
graden av vänskap mellan de närvarande personerna varierar.

När jag lyssnade på då mina manliga informanter talade så benämnde de ofta andra
bekanta efter deras etnicitet: ”Dansken”, ”turken i snabbköpet”, ”finnarna på bruket”,
”norrmannen” eller ”iraniern”. Dessa epitet användes på ett humoristiskt sätt, ”iraniern” och
”norrmannen” ser sig själva som vänner och är dessutom arbetskamrater.

Jag vet inte varför det är så… det kanske tillhör någon manlig mentalitet… gubbarna
som spelar i samma korplag kallar ju varandra för ”Anderson” och ”Johansson”. Jag vet
inte… sedan kan det säkert vara känsligt att… som jag… jag är iranier, jag låter svensk
och är ju svensk men på något sätt är jag annorlunda mot dom … Man behöver kanske
humor då… jag vet faktiskt inte det har bara blivit så. Det är inget som jag tänkt på…
10

Jag skämtar med finnarna om ” finsk sommarsoppa ” och säger åt dansken att prata
ordentligt. Man menar inget illa, i alla fall inte mot dem man känner! Självklart finns det
andra som vill såra eller stöta bort… man känner av stämningen. (Jag ställde här
frågan ”hur då?”) Man känner en skillnad i hur man blir tilltalad, är det någon som är
vänlig så ler dem kanske mot dig eller ser i alla fall på dig… den som vill såra är ofta
feg och har flera andra med sig… så skrattar han inte med dig utan åt dig… man
känner det på sig.

Humor maskerar ofta förhandlingar kring centrala kulturella gränser11 och kan uttrycka en
oro inför något främmande. Förmedlandet av vitsar kan ses som en fortgående

9

af Klintberg 2008:69ff
Men finsk sommarsoppa refererar informanten till ett skämt:
- Vill du ha lite finsk sommarsoppa?
- vad är det?
- Vodka i en blommigtallrik!
11
Palmenfelt 2001. Etnisk humor - inget att skämta om. I & M. 2001:5, s.11-16
10
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värderingsskapande process, en process där vi kan utforska och värdera, uttrycka
funderingar och åsikter som skulle vara problematiska i en allvarlig ton. 12

Humor handlar ofta om människor, om vad vi säger, vad vi gör, hur vi beter oss. Kort och
gott om människan som en social varelse i sociala sammanhang. Vi delar skämt med
varandra och de är därför konstruerade för att berättas och har på grund av detta vissa
poänger som är väsentliga. Skämtande handlar till en stor del om att upprätthålla ett slags
förhållningssätt till tillvaron, mycket humor uppstår därför kring just gränser av olika slag.13
I skämten tilldelas människor bestämda egenskaper och roller. Humorn fungerar som en
gråzon där man kan utforska olika kategorier. Den humoristiska tonen tillåter oss att
handskas med det som är tabu eller främmande och hjälper oss att bygga upp en distans till
det svårhanterliga och skrämmande. Skämt kan också vara förlösande, gränsrivande och
gränsförstärkande på samma gång. Med hjälp av humorn kan man ventilera sin osäkerhet
eller sitt missnöje. Man kan även bearbeta trauman14. Skämt kan hjälpa oss att hantera en
vardag där vi finner det svårt att finna mening eller sammanhang. Ett tydligt exempel på
detta är de politiska skämten från Sovjetunionen:

”Tio år för ’ingenting’? Kom igen, alla vet att för ’ingenting’ får man bara fem
år.”

Humor och sammanhang
Enligt mina erfarenheter så är många skämt och tråkningar följden av den tävlan, som
uppstår då man försöker upprätta en hierarki. Mitt kulturella kapital säger mig att det är mer
regel än undantag att sarkastiska kommentarer och ironi frodas när det vankas tävlan. Det
kan dels vara för att släta över ett eget misstag eller för att uttrycka sin besvikelse över en
lagkamrats bristande förmåga.
När jag var på en spelkväll15 hos några bekanta så bestämde jag mig för att genomföra
några observationer. När jag kom hem den kvällen skrev jag ner mina funderingar i min
dagbok:
12

Palmenfelt i ”vår tids folkkultur” 2007
Palmenfelt 2001. Etnisk humor - inget att skämta om. I & M. 2001:5, s.11-16
14
Se Cesarini, Ericson:2006:11
15 Kinect sports, ett spel till Xbox 360. Man tävlar mot varandra i olika sportgrenar indelade i två lag eller
13
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Idag var jag på spelkväll. Vi var indelade i två lag, killarna mot tjejerna. Det var lite
nervöst eftersom alla killar inte kände varandra så bra, vännen som vi var hemma hos
var orolig för att det kanske kunde bli spänningar. Jag tyckte först att hon överdrev,
men när jag sedan började jämföra lagdynamiken så upplevde jag det som att killarna
skämtade mycket med varandra på diverse sätt: ”vad fan var det där! *härmar*, mycket
ironi fanns i luften.

I vanliga fall brukar jag inte uppleva något hotfullt med våra spelkvällar eller när vi
utövar någon sport. Visst kan de ironiska skämten hagla och det är uppenbart att
killarna tävlar inom gruppen, men det känns harmlöst. De skrattar mycket, dunkar
varandra i ryggen och gratulerar varandra när det går bra. Denna gång så kändes det
mera aggressivt, antagligen berodde detta på en förändrad gruppdynamik, vilket
påverkar hur man interagerar. Man skämtar inte likadant med vänner som med
främlingar...

Craig Palmer genomförde 1993 en studie där han observerade manliga innebandyspelare. I
sin studie så fann Palmer att medelålders spelare, vilka av honom upplevdes som
intresserade av att etablera och upprätthålla en vänskap med varandra, var mer benägna att
tillämpa humor i form av skratt, leenden och humoristiska kommentarer (ironi, retfullhet med
mera), jämfört med de yngre spelarna som var mer intresserade av konkurens. Palmer kom
även fram till att humorn var benägen att följa efter aggressiva beteenden mellan spelare där
skicklighetsgraderna skiljde sig markant. I en situation där två spelare med olika rang
(baserat på skicklighet) möts i en konfrontation så är det högre risk att en av dem blir
utskämd (eller som Goffman utryckt det tappar ansiktet). Humor kan även här fungera som
ett sorts återtagande. Vi kommer alltså även i Palmers fall åter till ”det var bara ett skämt”
som en slags ansiktsräddare.

Man kan tala om humor som ett medel för utövandet av social kontroll. Humor används för
att korrigera ett fel. Man ”skrämmer” varandra till konformitet genom att utnyttja rädslan för
att bli utskämd. Long och Grasser påpekade redan 1988 att skämt kan användas för att
förstärka normer och indirekt påverka omgivningens beteenden. Genom att använda ironi,
tråkningar och sarkasm så kan vi markera och gradvis korrigera en persons beteende,
personlighets drag, attityd, klädsel och liknande aspekter. Man skapar en rädsla genom att
alltingen förlöjliga medlemmar i en annan grupp (utomstående) eller så riktar man sig mot
avvikande beteenden inom den egna gruppen.

individuellt.
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Detta är ett mönster som jag tycker mig kunnat se vid de tillfällen då en nykomling tas in i
gruppen. Man formar nykomlingen genom att ironisera och till vis del tråka.
Det kan röra sig om att kommentera klädval eller andra delar av utseendet, vissa vanor eller
sättet man uttrycker sig.

Den första markeringen görs genom att man förlöjligar en utomstående individ (en kändis,
arbetskamrat eller annan). Denna markering ger en första bild av vilka normer som råder för
gruppen ifråga. Bryter man ändå mot dessa överenskommelser så får man utstå en direkt
”attack”.
I många fall så har jag kommit över skämt som rör ”Oskar i klass 9:A” eller någon känd
fotbollspelare eller annan känd person. Man skämtar om hur dessa uttrycker sig, hur de låter
när de talar eller hur de väljer att klä sig. Kompisar har ibland fått stå ut med att liknas vid
dessa personer om kamraterna menar att de trampat i klaveret.

En av mina informanter berättade om hur han, då han är den enda på sin arbetsplats som ej
dricker kaffe, dagligen får utstå tråkningar om att han dricker barndricka. Liknande typ av
tråkningar uppkommer även när han avböjer snus eller cigaretter, då får han höra ”jävla
skattesmitare”.

Vid baren på en lokal krog i centrala Stockholm så överhörde jag även en konversation
mellan två män i 30-35års åldern:
-

Varför har du turkosa byxor för? Du ser ju inte klok ut!

-

Eh, skärp dig, bara för att du aldrig vågar testa nått nytt!

-

Du ska du inte måla läpparna också?!

Genom att göra narr av en annan person så kommunicerar vi en vägran att acceptera den
identitet som personen projicerar, detta kallas en ”unmasking tactik”16 . Här spelar
användandet av ironi en stor roll. Martin återger exempel som återkommer flitigt även i mina
egna anteckningar: den ironiska komplimangen och den ironiska kritiken. I Martins exempel
talar han om den ironiska kritiken som att säga ”bra spelat!” till en person som presterat illa
under en match. Medan en ironisk komplimang skulle kunna vara ”Du sög verkligen i dagens

16

Martin 2006:119ff
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match!”. Den sociala kontrollen här ligger, enligt Martin, i att man kan uttrycka både kritik och
beröm indirekt och tvetydligt. Vilket minimerar riskerna att tappa ansiktet inför gruppen. Som
jag skrev tidigare har jag associerat detta uttryckssätt med tävlan av olika slag, som till
exempel under dator- och TV-spelsspelande, idrottsaktiviteter eller i samband med allmänt
”skryt”, situationer där man själv ej vill stå i dålig dager eller det kan vara lätt att känna en
viss avundsjuka. Jag tycker mig även ana att detta uppkommer oftare hos individer som
inledningsvis sett sig själva som överlägsna och sedan hamnat i underläge, för att på något
sätt komplimentera och ändå markera sin rang så döljer man smickret och sanktionen i en
tvetydlighet.

En mycket intressant teori är att humor kan användas för att kontrollera minoriteter. Genom
att anlägga en humoristiskt ton så kan man korrigera och anmärka utan att de utsatta kan
klaga. Skulle de våga sig på att klaga riskerar de att tappa ansiktet genom att bli utpekade
som humorlösa eller ”inte klarar ett skämt”17. Detta styrks utav en studie genomförd utav
Rose Laub Coser (1960). Coser utförde en rad observationer vid personalmöten på ett
psykiatriskt sjukhus. Coser fann att humor i detta sammanhang tjänade till att förstärka den
hierarkiska strukturen i relationer mellan anställda. Anställda med högre status
(psykiatrikerna) var mycket mer benägna att använda humor än de med lägre rang. Denna
humor riktades dock vanligen mot de anställda med längre status och innehöll ofta ett kritiskt
eller korrigerande budskap. Anställda med lägre rang (sköterskor, städare med mera)
tenderade i stället att tillämpa humor i form av självironi eller för att göra narr av
utomstående.

Uppfattningar om mönster i manligt skämtande

Jag har även talat med en rad kvinnliga informanter om hur de uppfattar manlig gemenskap
och skämtens roll. Det visade sig att detta var en aldrig sinande källa. Till skillnad från mina
manliga informanter, som flera gånger verkade smått förvånade när jag försökte tala med
dem om humor och manlighetsbilder så hade många av kvinnorna bestämda bilder och
åsikter.

En av mina kvinnliga informanter, en klasskompis från gymnasiet, påpekade hur det oftast
var killarna i klassen som anordnade praktical jokes, tejpade upp alla möbler och lösta
inventarier längst med väggarna med hjälp av silvertejp, drog one-liners och katastrofskämt.
17

Se Mulkay 1988
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Det var ju oftast killarna som stod för de värsta skämten, det var det ju… Men du vet,
det var alltid killarna som skrev på tavlan, gömde saker för lärarna, ställde om
klockorna och allt sånt! Det var kanske inga grova saker så… Men du förstår vad jag
menar… tjejerna var inte dem som ställde till det. Det var killarna som kom på alla
idéer. Tjejerna va ju mer så att vi spelade kort, satt och fikade eller nått… killarna
spelade ju basket på somrarna men det kan man ju inte på vintern, så vad skulle dem
göra liksom… Sen skulle de ju alltid retas med massa skämt om kvinnor… typ den där
om bilisten körde på en kvinna – vems fel var det? Mannens, man får inte kör in i folks
kök… typ sånt.

Som exempel tog hon även upp hur det fanns en uppfattning om att det i alla fall i klassen
var killarna som uppskattade skämten mest. Hon berättade en anekdot om hur hon satt i
grupp med några manliga klasskamrater och en av dem uppmanade en annan att berätta
”Engla skämtet”18. Det blev en konstig stämning och när hon själv sa ”kom igen berätta” så
fick hon svaret ”nej du kommer bara bli sur… det är rätt så grovt”.

När hon vid ett annat tillfälle fick höra skämtet så upplevde hon samma mönster, killarna
skrattade medan tjejerna i gruppen kom med förmaningar.
Det var som att jag kände mig… tvingad att inte skratta. Emm… egentligen ska man ju
19

inte skratta. Det är ju jättehemskt men jag kände att skrattet liksom satt i halsen… det
var så det var, alltså då i alla fall. Killarna måste skratta annars så får de skit, men
hade jag skrattat hade jag kanske fått skit… det kändes liksom att det inte var okej om
någon av oss tjejer skulle skratta… Jag vet inte om det var för att killarna sagt som de
gjorde innan eller om jag trodde att tjejerna skulle säga något… kanske båda…

I forskning från 1991 visar Mary Crawford och Diane Gresley att män upplever ett stort nöje
i, och frekvent använder sig av, fientliga skämt. En typ av skämt som ses som typiska för
”joking relationship”. Även så kallade ”canned jokes” och slapstick var att räkna till den typisk
manliga humorn.

18

Den 6 oktober 2008 dömdes Anders Eklund till livstids fängelse efter att ha mördat och våldtagit en tioårig
flicka vid namn Enga Höglund. Se exempelvis: http://www.expressen.se/nyheter/engla, den 14 januari 2012.
Skämtet löd: Vad är skillnaden mellan Engla och Påven? – Påven kommer dö oskuld
En annan variant som jag fått berättad lyder: vem är det som cyklar och cyklar men aldrig kommer hem? – Engla.
19
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Såväl ”Canned Jokes” som slapstick är vad man skulle kunna kalla inövade eller narrativa20.
Benämningen ”Canned jokes” refererar till återvinning, att panta burkar (eng. Canns),
skämten kan ofta vara fristående från de sammanhang som de yttras i. De kan till och med
återvändas i flera olika kontexter. Det som i huvudsak definierar ”canned jokes” är att det är
”inövade”, man har hör eller läst dem redan innan man yttrar dem.

För att förtydliga det hela så kan vi ta några exempel: När jag var yngre så hade jag en
lärarinna som varje gång någon av eleverna utbrast i ett ”åh Gud”, replikerade genom att
säga ”Han är inte inne för tillfället, vill du lämna ett meddelande?”. Andra exempel kan vara
”som flickan sa”, eller ”sa gubben”. Man kan även skapa egna varianter, egna uttryck inom
gruppen. I min närmsta umgängeskrets så använder vi frekvent denna typ av humor. Det
kan ta sig uttryck genom att vi byter ut ”sa flickan” mot en person som vi förknippar med ett
visst beteende eller en min eller gest som vi förknippar med ett gemensamt minne. Detta är
förekommande för såväl mina kvinnliga som manliga bekanta. Men kontrasterande till
Crawdord/Gresley så ser jag det som något vanligare hos mina kvinnliga bekanta.

Som andra exempel skulle man kunna nämna att härma kända repliker, miner eller möjligtvis
gester från kända filmer eller TV-program, såväl som annat som härrör vid populärkultur. 21

När jag samtalade med en manlig bekant om detta så uppmuntrade han mig att ta upp ett
annat mönster som exempel, nämligen tendensen att kommunicera genom Internetfenomen,
olika ”smileys” eller kanske mer aktuellt ”memes”. Att beskriva memes när man är något av
en novis är inte helt lätt så jag låter er guidas av detta citat:
”En bild som triggar en association till en känsla eller upplevelse... typ. Det finns ingen
regel för hur de skall se ut. Det kan vara något handritat eller ett foto. De skall bara
uttrycka något som man kan känna igen sig i.”

Tack vare deras spridning via Internetsidor så som ”9gag” eller ”4chan” med mera så har det
uppstått en slags ”meme” kultur. Man kan höra referenser så som ”U Y NO” samt se
människor som ”IRL” härmar dessa ”memes” ansiktsuttryck eller ”catch phrases”.22
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Min huvudpoäng är här att dessa skämt samtidigt som de är kända sedan tidigare, och ofta
allmänna, så går de att applicera på oerhört många situationer. De är lätta att känna igen
och relativt trygga att ta till.

Slapstick är en form av kroppslig humor som jag själv främst förknippar med stumfilmer, ett
känt exempel är Charlie Chaplins komik. Det rör sig här om vad man skulle kunna kalla
våldsamma upptåg i högt tempo. Det är män som snubblar, halkar och voltar. Humorn
uppstår genom komiska överdrifter som neutraliserar våldet och lockar till skratt.

Man har länge menat att både vänskapliga och mer aggressiva former av retfullhet är mer
sannolika i den manliga gemenskapen. Något som jag själv utgått ifrån när jag inledde
skrivandet av denna uppsats.

Jag kom under mitt fältarbete över en undersökning utförd av Jennifer Hay (2000), där hon
analyserade mellanpersonliga funktioner av humor genom att lyssna igenom en rad
inspelade konversationer bland små grupper av vuxna bekanta. Konversationerna tog plats i
informanternas hem och undersökningen inkluderade blandade grupper. Enligt denna studie
är retande retfullhet i olika grader fortfarande vanligare inom den manliga gemenskapen
men ej lika dominant som tidigare forskning påpekat. Det ligger alltså en viss överdrift i
uppfattningen att retfullhet är något som nästintill enbart infaller i den manliga gemenskapen.

Överlag så visar Hays att kön har en stor betydelse för hur vi använder humor. Vissa typer
av humor, eller kanske snarare olika mål, blev tydligt framträdande för just grupper av enbart
kvinnor eller enbart män. Ett exempel förutom retandet är humor för att hantera kriser eller
problem. Här märkte Hay dock en skillnad i hur män och kvinnor tillämpar humor för att
hantera problem. Hon menar att männen i denna studie var mer benägna att använda humor
för att hantera ett omedelbart problem, ett problem som uppstår i den rådande
konversationen (kontextuell hantering). Medan kvinnor var mer benägna att skämta om
livsproblem utanför den rådande kontexten, alltså mer allmänt.

Även om kvinnor och män inte skiljer sig när det gäller allmänt brukande och skapande av
humor (vilket en majoritet av sentida forskning hävdar) så tenderar män och kvinnor att
använda humor i olika sociala syften. Dessa skillnader skulle kunna förklaras i termer av hur
kön uttrycks i sociala sammanhang23. Martin refererar till Deborah Tannen 24 som menar att
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män och kvinnor har skilda mål för sina konversationer. Kvinnor skall enligt Tannen främst
söka uppnå en känsla av intimitet och solidaritet medan män strävar efter en positiv
självpresentation. Män tenderar enligt Tannen att använda humor för att imponera på
andra25.

Kelter (2001) definierar att retas som en medveten provokation ackompanjerad av lekfulla
”off-record” markeringar som tillsammans markerar något relevant hos offret. Man vill alltså
slå an på en sträng hos den man retas med. I denna definition menar Martin att provokation
refererar till det faktum att retfullhet är en verbal eller icke verbal akt som är menad att väcka
en viss reaktion från målet. Med ”off-record” markeringar menar han leenden, överdrifter
eller ett tonläge som visar att det hela rör sig om ett skämt. Det humoristiska och tvetydliga i
att retas tillåter källan att säga saker som skulle vara generande och eventuellt oacceptabla
om de framförts i en allvarlig ton, eftersom källan alltid kan säga ”det var ett skämt” om det
sagda ej tas emot väl av målet.

Retfullhet kan användas i flera olika syften som sträcker sig från pro-social och vänlig till
fientlig och ondsint. Aggressiviteten bakom retandet beror på graden av
identitetskonfrontation och graden av tvetydlighet och humor som anges i konversationen26.

I lekfull, vänlig retning kan nära vänner säga saker som skulle kunna verka nedlåtande om
de togs bokstavligt. Det lekfulla sätt på vilket det sagda framförts signalerar att det sagda ej
är att tas på allvar, utan rent av skall tolkas på ett ironiskt sätt. Denna lekfulla aggression går
enligt Martin att likna vid leksam brottning hos unga djur och till viss del hos unga barn.
Snarare än att vara aggressiv så är en sådan vänlig retning en bekräftelse på styrkan i
relationen. Man påtalar det faktum att de två individerna står varandra tillräcklig nära för att
de skall kunna säga negativa saker till varandra utan att relationen tar skada. Här signalerar
skrattet hos målet och källan att det sagda ej var att ta på allvar, detta kan till och med bidra
till känslan av närhet. Ett annat tydligt exempel på en typ av vänlig retfullhet är roastar27 där
vänner och kollegor turas om att dra retsamma skämt på en utvald hedersgästs bekostnad. I
Sverige har vi exempelvis haft ”Roast på Berns”28 Där de hårda orden allt som oftast
avslutats med ett litet lovtal och en kram. I mitt tycke så kan små miniroasts även utspela sig
inom den privata sfären, inom kompisgänget då man turas om att retas med en utvald
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Martin 2006:149
Kowalski 2001
27
Ett sätt att framföra hård kritik på ett humoristiskt sätt. Man driver med en utvalt mål, som är medveten om
syftet, och gör sig rolig på dennes bekostnad.
28
Roast på Berns är ett TV-program i två säsonger som sändes på kanal 5 under 2009-2010.
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kamrat. Martin nämner även humoristiska gratulationskort som indirekt förmedlar känslor av
kärlek och sentimentalitet i skepnad av ett förolämpande meddelande som exempel. 29

Bland nära vänner, partners eller mellan föräldrar och deras barn så kan en typ av
kritiserande retfullhet äga rum. Man kommunicerar ett ogillande gällande någon aspekt av
målets vanor, beteenden eller preferenser. Ett exempel på detta kan vara om en person
uppfattar en vän eller partner som alltför krävande eller stel och sedan använder humoristisk
retfullhet för att uppmärksamma detta beteende. Detta kan ske på olika sätt antingen genom
att källan anpassar sin ton (antar en humoristisk ton och ett lättsamt röstläge) eller att man
avdramatiserar piken genom att göra överdrifter med ett humoristiskt värde.30

Studier visar att mottagare av denna typ av korrigerande retningar brukar reagera på ett
allvarligt sätt, man tar åt sig av det underliggande budskapet snarare än att dras med av den
humoristiska tonen. Man uttrycker en vilja att förklara eller motivera sitt beteende31.

Aggressiva retningar kan vara mycket tvingande och manipulerande. 1998 så genomförde
Keltner och hans kollegor vid University of California två experiment som rörde hotet om att
tappa ansiktet som en följd av att man blivit retad. I en av studierna uppmanade de
universitetsungdomar tillhörande samma ”brödraskap” att retas med varandra och sedan
betygsätta sina känslor efteråt. Denna studie visade att rang har betydelse för såväl uttryck
som mottagande. Medlemmar med låg status retades på ett mer pro-socialt sätt, mindre
aggressivt än de medlemmar som hade hög status. Medlemmarna med låg status visade
även upp större förlägenhet, smärta och rädsla i sina ansiktsuttryck, medan
högstatusmedlemmarna visade prov på fientlighet både när de själva blev retade som när de
retade andra.

I samband med detta skall man kanske nämna att mer pro-sociala typer av retningar leder
till mer positiva känslor i gensvar hos både mål och källor.

En av mina informanter, Leo, berättade kort och gott att han skämtar när han är osäker. Det
kan handla om att skämta om sig själv ”innan någon annan hinner före” eller att driva med
någon utanför gruppen för att skifta fokus från den egna personen. Några konkreta exempel
vill han dock inte ge. Men som jag tolkar det så använder han skämtet som ett försvar och
rustring, ett sätt att gömma sig.
29
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En annan informant, Albin, berättade att han själv kan känna en stark drift att retas med
människor som tar sig själva på för stort allvar, som inte visar prov på varken empati eller
humor. Detta är för mig ett tydligt exempel på en vilja att sanktionera. Något som även
ytterligare en av mina informanter, Jens, kunde känna igen sig i.

Dessa tre informanter passar in i beskrivningarna av hög och låg status. Så väl Albin som
Jens är att betrakta som ledare, de har dominanta roller på arbetet så väl som i det privata
umgänget medan jag uppfattade Leo som relativt blyg. Han figurerade som en typ av
”sidekick” till en rad av mina informanter, bland annat Albin och Jens. Han var ofta med men
han hade ingen hög status.

Manlighet och kvinnlighet
Mannen, gruppen och stereotyperna

Det kan kanske verka som man hamnat på avvägar om man i en uppsats om skämt som
sanktion börjar diskutera manlighetsbegreppet, men för att förstå brukandet av skämt som
sankton, så är det av stor vikt att få en bild av männen bakom dem. Kanske kan inblickar i
begreppet manlighet leda oss till viktiga slutsatser om de poänger som skämten
understryker.

Det verkar finnas en rädsla för att inte duga eller i alla fall en förvirring kring vad som
förväntas utav dagens män. Bilderna av ”rätt” manlighet kan variera beroende på arena och
tillfälle. Det finns så många typer av manighet att det nog kan vara svårt att veta vad som är
accepterat eller ej. Dessa olika bilder skapar ett kaos och det blir svårt att orientera sig. Det
är lätt att tappa ansiktet. Man söker därför sätt att skapa trygghet.

Enligt psykologerna Lundberg och Wahlberg så förlitar sig män extra mycket på stereotyper
för att fylla behovet av sammanhörighet och identifiering, då man tack vare århundraden
utav en ”klara dig själv tradition” är förhindrad att tala ut och söka hjälp hos andra män.
Ordet vän förefaller överhuvudtaget vara väldigt laddat inom manlig gemenskap. Enligt
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Andres Lokko32 så är alla heterosexuella män homofober ”på ett eller annat sätt” och att
denna homofobi hindrar nya relationer33. Av detta drar jag slutsatsen att man bör vara extra
mån om att behålla gamla gemenskaper samt att det kan uppstå en nervositet kring nya
bekantskaper. I båda dessa situationer kan humor vara mycket användbar.

Som de båda författarna uttrycker det så vill män gärna ha konkreta beskrivningar av vad
som förväntas av dem samt vad de själva kan förvänta sig34.

Lundberg/Wahlberg skriver även att kriser ofta uppstår när stereotyperna slutar att fungera,
speciellt då den stereotyp som man använt för att definiera det egna jaget raserar. De
påpekar att stereotyper blir extra starka i krissituationer35. När man idag talar om en
manlighet i kris, är det för mig logiskt att tänka sig att stereotyper blivit allt viktigare, och då
samhällsklimatet och dess fenomen färgar humorn så är det ej osannolikt att dessa
stereotyper återfinns i det manliga skämtandet.

Som människor så strävar vi alla efter en känsla av tillhörighet. Vi skapar grupperingar och
avgränsningar för att främja den egna känslan av identitet och tillhörighet, ju mer okänt eller
hotfullt det vi möter är, desto starkare blir stereotyperna.

Man lär sig att vara man genom att tävla mot och jämföra sig med andra män. Detta är vad
mitt fältarbete vittnar om. Tendenser till så kallat ”joking relationship” är tydligt närvarande så
väl i den litteratur jag läst, som i mina observationer och i mina informanters berättande.
”Joking relationships” uppstår ofta i situationer inom gemenskaper där konflikt och rivalitet är
lätt uppkommer men måste undvikas.36

Jag tycker mig ana ett mönster i situationer där vänner även står som motståndare, man
försöker övertrumfa och kan stundtals förlöjliga varandra. Gemenskapen präglas (i det
offentliga bör jag kanske tillägga) av en mild grad av antagonism. I en Intervju utförd av
Mendel-Enk 2005 så talar Lokko om en tävlan inom gruppen, man skall vara roligast och
smartast. Han erkände även att han om kvällarna kunde uppleva det som problematiskt att
inse att dem han tävlat med på dagen var hans bästa vänner37.
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Andres Lokko (född 1967), medlem i komikergruppen Killinggänget (vars humor ofta berör upplevelser om att
vara man) samt kolumnist i Svenska Dagbladet.
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Som jag upplever det finns det ingen elakhet bakom detta beteende, man verkar inte heller
förebrå varandra för denna antagonism.

Överlag så tycker jag att mina informanter har haft tendensen att tala om grupper. De yngre
har talat om tidigare generationer som ”gubbarna”, refererat till sina vänner som grabbarna
och sedan delat in sig själva och andra män i kategorier så som ”gymkillar” och ”gamers”
medan de äldre talat om ”grabbarna”. Jag tolkar det som att det finns ett behov av fasta
stereotyper vilka ses som självklara.

Min informant Michel berättade att han upplever att många män lägger band på sina
egentliga behov och begär för att passa in i en roll som de tror att de skall ha. Han tipsar mig
att se Killinggängets kortfilm ”Ben & Gunnar – en liten film om manlig vänskap”38. Redan
inledningsvis så ser man parodier på manlighet. Tobbe och Gunnar hälsar genom att säga
”tja” och ger varandra en high five medan Gunnars flickvän får en kram. Det första Tobbe
gör efter detta är att ta tag i kragen på Gunnars skjorta och fråga ”ska du på gudstjänst
eller!?”, på vilket Gunnar svarar ”va fan, vaddå Brussan39 är väl gudstjänst… hehe..”.
Gunnar och Tobbes relation är ”grabbig”. De spelar tennis, dricker öl och snackar ”mutta”
som Tobbe uttrycker det. Varje gång som Gunnar försöker föra in samtalet på mer
existentiella frågor så möts han av att milt ointresse från Tobbe som istället försöker styra in
samtalet på grundare (säkrare) vatten.

Ben visar sig vara Tobbes motsatts, han lever ut och uttrycker mäns behov av manlig
gemenskap och menar att det till och med sätts före förhållandet med en kvinna. Han spelar
på rädslan av att uppfattas som homosexuell: ”Män kan inte vara vänner med varandra för
eller senare kommer de bara att vilja ligga med varandra”. Vänskap menar Ben bara är ett
långt och utdraget förspel. Gunnar finner Ben mycket provocerande till en början, speciellt
när Ben närmar sig Gunnars egna behov av genuin gemenskap. Gunnar försöker länge
bevisa för Ben hur pass ”straight” han är men till slut så tröttnar han på Tobbes evig snack
om ”mutta hit och mutta dit” och talar i stället varmt om Ben. Hur han uppfattar Ben som
otvungen och fri, till slut utbrister Tobbe ”Men spänn på honom då!”. Antagligen så upplever
Tobbe sig vara undermålig som vän. Han klagar över att Gunnar reducerar deras samtal.
Samtidigt kan jag tänka mig att han känner sig skrämd över att den trygga bilden är hotad,
det invanda ifrågasätts.
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Denna film är en del av kortfilmserien ”Fyra små filmer” från 1999 och visades på SVT
Smeknamn för Bruce Springsteen

29

Jag vill här gå tillbaka och knyta an till humor som medel för social kontroll. Skämt används
för att korrigera en persons beteende eller utseende. När Tobbe ogillar Gunnars klädsel så
tar han tag i skjortkragen och släpper den sedan med en min av ogillande och säger ” ”ska
du på gudstjänst eller!?”. Detta resulterar genast i ett generat skratt från Gunnars sida och
han försöker rädda ansiktet genom att kontra med en skämtsam ton.

Som jag ser det står Gunnar mellan två svåra val. Tobbe representerar tryggheten, det
invanda och accepterade, medan Ben står för det starka behovet av en genuin gemenskap,
något otvunget.

Rädslan för att lämna det invanda, eller i alla fall att det invandra sätt så prov, är något som
en av mina informanter röde vid. ”Det känns inte rätt när stora gymkillar i 30 års ålder sitter
och snackar spel”. Jag fick en känsla av att denne informant upplevde att ”gymkillarna” gjort
intrång på dennes arena, att det inte går att vara ”gamer” och ”gymkille” på samma gång.
Just det att han även valde att kommentera åldern är något jag fann intressant. Vid sidan av
att tillhöra en större grupp så delar man in sina vänner i grupper. Man har kompisar att
snacka bilar med, kompisar som gärna snackar om hockey och kollegor man kan diskutera
jobb med. Men känslor – nej det är inget för ”grabbarna”.40

Men om man ej får ifrågasätta eller prata med andra i samma situation hur vet man då att
man gör rätt? Hur kan man formas till ”man” utan att problematisera och diskutera den egna
rollen? Fostran måste ske subtilt, helst utan samtal. Man använder sig av sina kulturella
känselspröt för att utforska rollen, lite som att försöka ta sig fram på ett minfält. Det är här
humor som sanktion, men även som sköld, kommer in i bilden. Roller kan likställas med
summan av de förväntningar som ställs på en människa i en viss situation. Skämt reflekterar
ofta dessa förväntningar, de kan ge oss insikt i hur vi tolkar roller.

Lundberg/Wahlberg pekar på att mannens värld traditionellt sett är uppbyggt av hierarkier:
inom militären, på arbetsplatsen, inom familjen och i idrottslaget. Även detta gör att
stereotyper kan frodas. Stereotyperna i den hierarkiska världen har skapats av samhället,
och intresset för vad som funnits bakom den professionella rollen sällan förefaller vara av
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intresse41. Män värderas och definieras av vad de gör, vilket yrke de har, vad de är bra på
eller liknande. Det är ett invant mönster.
Den bild av gemenskap som målas upp i litteratur som till exempel ”17 typer av män” och
Mendel-Enks ”Med uppenbar känsla för stil” är problematisk. Den visar på tendenser där
tävlan tar överhanden och man glömmer bort att det är i gruppen som man bör kunna söka
det största stödet.

Gruppen är ett annat ord som jag ser som ett centralt begrepp. Stereotyper verkar frodas i
grupp, liksom skämten och tråkningarna – tvetydigheter.

Jag talade om detta med en av mina informanter, han tror att det finns en dubbelhet med
gruppdynamiken. Han håller med mig om att det skämtas mer, eller i alla fall på ett annat
sätt, i grupper om tre eller fler personer, men han misstänker även att det kan finnas
osäkerhet i att vara två och två. Samtidigt som han upplever det som att man slipper en del
av ”grabbigheten”, och det går att tala mer fritt så erkänner han att det har varit stunder,
speciellt under tonåren, då någon sorts homofobi spökat. Men han avslutar med att säga:
”Men det är så olika med det där…”
I ”Med uppenbar känsla för stil” publicerar Stephan Mendel-Enk en lista på ideal och
värderingar som han tycker präglar manliga sammanhang42:


Stå pall



Var lojal mot gruppen



Offra dig för någonting större och viktigare än det egna jaget



Tydlig intern hierarki



Stenhård uppdelning offentlig/privat



Förakt för svaghet

Dessa är kvalitéer som jag själv främst förknippar med en gruppmentalitet. Den uppdelning
som Mendel-Enk nämner skulle jag vilja översätta till: Så här beter man sig med
”grabbarna”, så här beter man sig hemma och ute i vardagslivet. Hierarkin existerar bara när
man är i samlad grupp, i hemmet och andra platser där man står utanför den ”vanliga
gruppen” råder andra hierarkier.
När man är i grupp så blir behovet av, och därför även föreställningen om ”rätt och fel”
41
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mycket starkare, det är svårt att vara en individ i ett kollektiv som hänvisar till en social
sanning.

En av mina manliga informanter, Albin, har nyligen börjat arbeta på en byggarbetsplats i
Stockholm. När han fick höra om min uppsats så frågade han mig: ”Varför är det så många
sexskämt på en arbetsplats?”.

Utan att vara medveten om det så kom han att svara på denna fråga själv, för att det är
något man har gemensamt. Majoriteten av alla män på arbetet är heterosexuella, man delar
sexualitet. Det finns en underförstådd ”som du vet” inställning i större delen av
kommunikationen.

Med kvinnan som motsats – att inte vara en kärring

Det viktigaste är inte att lära sig vad en man gör utan vad han inte gör. Mendel-Enk menar
att manligheten hela tiden måste bevisas. Tar man minsta steg utanför den traditionellt
manliga fåran så kommer man att bestraffas, exempelvis genom att kallas kärring 43. Just
kärring verkar vara ett synnerligen skrämmande, såväl som välanvänt, epitet och skällsord
som förekommer frekvent i såväl mina egna anteckningar som i tidigare forskning. MendelEnk refererar till etnologen Jesper Fundberg (Kom igen, gubbar) och hur denne skriver ”Vi
lär oss bli män genom att lära oss att inte vara kvinnor”.44

I Sin bok ”Varför män” så utforskar Torbjörn Forslid manlighet i litteraturen. Han skriver
bland annat om Mikael Niemis ”Populärmusik från Vittula” och hur karaktären Matti beskriver
hur mansrollen i Tornedalen går ut på en enda sak: att inte vara ”knapsu”, det vill säga
kärringaktig.

Michael Kimmel (Manhood in America) menar att manlighet styrs mindre av vilja till makt än
av rädslan för att bli dominerad och kontrollerad av andra män. Han menar att mannens
självbild styrs mindre av hans relation till kvinnan som till andra män. Man kan tala om en
homosocial företeelse.
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Han skriver där att det finns en rädsla hos många män att ställas utanför gruppen. Alla män
är inte lika överordnade. Man är som man ej automatisk delaktig i en slags maktelit. Man
måste kämpa för tillhörighet45.

Enligt Forslids erfarenheter, från sin egen ungdom, så handlade samtalen ofta om manlighet
och om ”riktiga män”. Något som även Stephan Mendel-Enk känner igen från sin
ungdomstid. Skämten var ofta grova och berörde just riktiga män. Rädslan för att ses som
omanlig är ett tydlig framkommande tema i flera böcker från 1990-talet. I sin bok ”Den stora
Fjollskräcken” så skriver Michal Kimmel (1998) hur skräcken att bli betraktad som fjolla jagar
män livet igenom. Något som återkommer även i Stephan Mendel-Enks bok från 2005, där
han menar att det kvinnliga alltid får stå för alla de egenskaper som mannen inte vill se hos
sig själv.
Redan här ser vi två mönster: homofobi och rädslan för att vara ”kärringaktig”.
Genomgående i den litteratur som jag läst så har manlighet satts i motsats till kvinnlighet,
detta säger mig att manlighet till en viss del avgränsas och definieras med hjälp av vad som
anses kvinnligt. Därför är det ej helt ologiskt att tänka sig att kvinnan är en bas i de
sanktionerande skämten.
I skämtens värld så förefaller det vara så att jämförelser spelar en stor roll, hur man gör ”rätt”
och hur gör man ”fel”, hur gör en riktig man och hur gör en fjolla/feminin man/bög.

I min insamling så kom jag över en del skämt som jämförde kvinnor och män. Många av
skämten hade den underförstådda poängen ”så här gör riktiga män”. Några exempel var
”Julhandel för riktiga män”, ”Den riktige mannens tips” och ”Test för en riktig karl”. En annan
tendens jag såg var att göra om ord som uppfattas tillhöra det kvinnans vokabulär:
Vad är trohet?
- Att inte ragga på andra tjejer framför frugan.

Sårbarhet för en man är att spela ishockey utan suspensoar.

I såväl Forslids bok som i Mendel-Enks så förefaller omklädningsrummet spela en alldeles
särskild roll för skämtandet, speciellt för ”bög- och kärringskämt”. Här kommer vi tillbaka till
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humor och känsliga situationer. I ett omklädningsrum så är mannen sårbar. Det är en intim
situation och därför är det så mycket värre att göra fel här.

Det finns ett tabu i att diskutera mannens inre liv, enligt Forslid, hans känslor och drömmar.
Allt som finns bakom fasaden. På platser där kraven på konformitet är hög, och så också
den sociala kontrollen, så verkar upplevelsen av att vara utanför extra stark. Detta är dock
enbart baserat på mina egna erfarenheter och antaganden. Det råa språket i
omklädningsrummet skulle kunna vara ett sätt att närma sig det tabubelagda. De laddade
ämnena neutraliseras genom att man gör grova överdrifter. Exempelvis genom att dra
bögskämt så neutraliserar man alla misstankar om homosexualitet.

Dock så förefaller det även vara så att man kan skilja på manlighet och manlighet, den
tidigare ”machomannen” är passé i den högutbildade medelklassmannens umgängeskrets.
På samma sätt som den högutbildade medelklassmannen är en ”fjolla” hos den gamle
”machomannen”.
Forslid använde ordet ”förloraren” när han skriver om medelklassmannens syn på
machomannen från arbetarklassen. Kanske kan man tolka detta som ännu en riktlinje, är
man inte en ”riktig man” så är man en förlorare.

Våra nyckelord så här långt är alltså: fjolla/feminin, bög och förlorare.

Facebookkommentaren som jag skrev om inledningsvis (där en manlig bekant refererade till
ytterligare en ung man som ”hemmafru”) uttryckte en uppfattning om att skribenten i fråga
var kvinnlig för att han sysselsatt sig med arbete tillhörande hemmet – kvinnans domän. I
stället för att skriva att denne man skulle kunna bli en bra make som var huslig och
omtänksam så antog kommentatorn en ironisk ton och skrev ”hemmafru”. Skribenten var ej
en riktig man i dennes ögon utan en kvinna.

När den kvinnlige informantens sambo ej betalade för sin egen mat var han en förlorare.
Den som kramar om lagkamraterna vid fel tillfälle, eller visar sig ”för känslosam” blir alltingen
fjolla eller bög. Fotbollspelaren som misstänks för att ”filma” en skada kallas fjolla eller
primadonna.

I ett blogginlägg (på min privata blogg) tidigare i år så reflekterade jag över skämt som
sanktion, och då
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till viss del ”kärringskämt”. Jag spekulerade i mitt inlägg över att manlighet inte är något som
verkade öppet för diskussion, man är något som man bara skall vara. Jag berättade även
om den facebookstatus som jag nämnt tidigare. Till detta blogginlägg så fick jag
kommentaren:

Det ser ut så där i min vardag också. De flesta män och killar verkar livrädda för att bli
klassade som "fjolliga" och det skämtas en hel del om bögar hit och dit. Så himla trist.
Angående det med självmordsstatistik så tror jag också att det är så - män är överlag
oerhört instängda i sin mansroll. På ett sätt mer än kvinnor. Många har nog inte lärt sig
att det är OK att vara svag ibland, att ta hjälp och kommunicera med andra... Då blir
det väl lätt att man stängs inne i sig själv med alla tankar. Detta måste vara ett stort
problem! Skrev en artikel om män och ätstörningar för ett år sedan också, det är
ungefär samma där: många lider av dessa åkommor i det tysta, eftersom de inte vågar
ta hjälp. Det är tragiskt.

Enligt Mendel-Enk så är de flesta män ovetande om sin delaktighet i konstruerandet och
vidmakthållandet av en hegemonisk manlighet. Han tar här sportjournalisten Mats Olsson
som exempel.
”Jag vet”, säger Mats Olsson när jag påpekar det för honom. ”Jag tänkte på det när jag
tittade igenom vad vi skrivigt om SM-slutspelet i hockey – att det är ett krig, ett slag,
man skall stå upp, visa kurage, inga kärringar. Vafan, tänkte jag. Är jag en del av
detta?”
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Rädslan för att vara omanlig, tappa ansiktet är latent. En av mina informanter, vi kan kalla
honom Tom, berättade om en arbetskamrat vars äktenskap gick i krasch för att ”frugan
tjänade mera pengar”. Arbetskamraten gick så pass långt att han arbetade dubbla skift på
varvet för att kunna tjäna mer än sin fru. Tom minns även att denna arbetskamrat ofta
skämtade om hur det var att leva med en rik fru, han skämtade även om hennes
personlighet. Han drev ofta om henne inför kompisarna. Tom menar att det är naturligt att
göra så, att peka ut sina brister innan någon annan göra det. Bekräfta att man är så säker i
sin roll som man att det inte gör något att frugan tjänar mer, eller vad annat det nu kan vara.
Det gäller att hävda sig, visa att man kan klara gliringarna och stå pall.

Forslid skriver att den underordnade manligheten i västvärlden främst utgörs av
homosexuella och andra män som av olika skäl betraktas som omanliga eller feminina och
46
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därför befinner sig långt från den hegemoniska idealbilden47. Betraktas man som
homosexuell eller feminin riskerar man alltså att hamna utanför gemenskapen då man
betraktas som avvikande.

Att utpekas som avvikande är inte enbart obekvämt för den utsatte utan även för gruppen,
det förefaller råda ett stort krav på konformitet. Forslid hänvisar till novellen ”Jägarna”: Erik
försöker frigöra sig från gruppen, från det kollektiva trycket. Han är dock inte stark nog att
öga mot öga hävda sin rätt. Istället handlar han instinktivt och flyr, som ett djur. Detta
beteende väcker i sin tur instinktiva reaktioner i gruppen som väljer att jaga och infånga den
flyende. Ingen får lämna gemenskapen. 48

Grabbighet och generation

DN.se har en artikelserie kallad ”Mannen - Vinnare eller förlorare”. Jag har läst ett antal av
dessa artiklar som publicerades under 2011 och i flertalet av dessa talar man om
”grabbighet”. Något som förefaller syfta till nyttjandet av humor och grovt språk i någon sorts
kamratuppfostran.

I en av dessa artiklar skriver journalisten Thomas Lerner om hur det i manliga
omklädningsrum kan råda en atmosfär som ej är att kalla genomsympatisk, att skämten är
råa och ibland kan passera gränsen för ren pennalism49.

I denna artikel så används före detta fotbollspelaren Torbjörn Nilsson som källa. Nilsson
menar att personer med dålig självkänsla ofta söker sig en identitet i gruppen. Man hävdar
sig genom att antaga ett ”grabbigt” beteende och kan till och med trycka ner andra. Nilsson
har själv erfarit att skämten och den tuffa jargongen gått för långt. Han menar att detta är en
dålig metod, att spelare och privatpersoner som tror att bästa vägen att lyckas är genom
grabbighet, kommer att bli förlorare. Nilsson nämner även hur han upplever att tränaren
borde tänka till gällande de signaler de sänder ut till sina unga spelare.
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I artikeln ”Gubbarna är mycket mer macho” talar två unga killar om grabbkultur och den
sociala miljön på byggarbetsplatser såväl som deras erfarenheter kring att gå en
gymnasielinje dit få kvinnor söker . De inleder med att beklaga sig över att det inte finns
några tjejer i klassen. De båda killarna menar att det skulle vara lugnare i klassen då och att
tendensen att det är coolt att inte plugga annat än till proven skulle mildras. De menar att det
definitivt behövs mer disciplin inom skolväsendet.

Jag får en känsla av att killarna vill tona ner alla stereotypa föreställningar om en negativ
grabbkultur. Skribenten inleder med att skriva om hur artiga och vältaliga informanterna är,
men samtidigt så känner jag att grabbighet och könsroller befästs. Enligt deras upplevelser
så får man inte visa sig mentalt svag, i alla fall inte som lärare. De unga informanterna
påpekar att lärarna ständigt sätts på prov ”de måste stå pall”. Om lärarna ej är tillräcklig tuffa
så kan de få problem, killarna uttrycker en skämtsam lättnad över att huvudlärarna själva är
byggare ”De gillar att visa sig på styva linan”.
Tjejerna är de som studerar hårt och är lugna, lärarna måste ”stå pall” (precis som i MendelEnks beskrivning av mannen), huvudlärarna premieras för deras yrkesroll som byggare och
får extra poäng för att de ”visar upp sig på styva linan”. Det finns en dubbelhet i
resonemangen.

Enlig artikelförfattaren så svarade killarna inte gärna på frågan om de ringer sina
killkompisar när de mår dåligt, utan anlade då en mer allmän och pedagogisk ton. De har lärt
sig att det är bättre att tala ut om saker och ting, att man skall stötta varandra även som
män. Men min fråga är om de verkligen skulle kunna ringa sina killkompisar eller om de
skulle vara rädda att tappa ansiktet? Så länge denna rädsla finns kvar så kommer den att
forma grundvallarna för manlig gemenskap.

När det kommer till känslor så finns det helt klart ett tabu. På frågan om det är okej att tala
om känslor, att visa upp dem och inte bara vara tyst så svarade informanterna att det beror
på vad det är för känslor:
– Det beror på vad det är för känslor. Om AIK är hotat, då är det okej, säger Jonas och
skrattar. Anton håller med, om laget förlorar, då får det till och med komma tårar.

Mendel-Enk skriver om hur mäns våldshandlingar ofta kommer till efter ett livslångt hetsande
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från män i den egna omgivningen ”ska du verkligen ta den här skiten?”, ”Är du en mes?”
eller ”Du vågar inte!”50. Han menar att dessa mäns hetsande finns kvar som röster i
bakhuvudet och påverkar individen. Intressant nog så minns han skämten och hetsandet
från ungdomstiden, överdrifter och karikatyrer över manlighet. Skämten var grova och
representerade sådant som ingen av dem egentligen tyckte eller fann verkligt, man
skämtade och hetsade utan att hålla med – enbart för manlighetsbildens skull.

Även fotbollspelaren Anton Hysén refererar till hur stämningen visst kan vara sexistisk men
det är inget som man tar på allvar. Ingen menar till hundra procent vad de säger – det är
skämt och är därför inget problem51.
I omklädningsrummen förekommer det skämt om bögar och en massa saker. En del
personer är känsligare än andra och därför gäller det att veta var gränsen går
någonstans så att skämten inte blir sårande och kränkande. Själv har jag aldrig känt
52

mig utsatt eller kränkt.

Jesper Fundberg som inför sin avhandling ”Kom igen, gubbar!” följde ett pojkfotbollslag ger, i
samma artikel, en annan bild. Han menar att huvudbudskapet är att grabbighet, uppbyggd
utav tuff jargong och råa sexskämt, präglar mannen. Fundberg tycker sig även kunna skåda
detta beteende utanför fotbollsplanen, att många män tar med sig barndomens idrottsideal
om konkurens och tävlan in i arbetslivet och i interaktionen med kollegor, såväl som när det
gäller prioritering av jobb och familj.

Många sentida forskare syftar till att det rådande manlighetsbegreppet på upphällningen, att
ett generationsskifte är på väg att ske53. Så menar även de killar som intervjuades i
”Gubbarna är mer macho”. De anser att det är ”gubbarna” som står för grabbigheterna. De
raljerar och skämtar om ”kärringen där hemma”, de bjuder på sig själva och beter sig som
tonåringar. Samtidigt som ”gubbarna” får stå för något som de yngre männen själva vill
avskriva sig så talar de med värme om hur det alltid är en bra stämning, att man snabbt blir
en i gänget och att gubbarna alltid är måna om nytillskotten.

De bekräftar även att konformitetskraven kan vara höga, att det individuella spelrummet blir
begränsat. De verkar dock inte ha något emot detta. Som jag tolkar det så är deras
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inställning lik Hyséns – visst kan stämningen vara ”grabbig” och nedsättande kommentarer
kan yttras men det är ingen som menar något illa, det är ej att ta på allvar och därför är
ingen skada skedd.

Äh, vissa grejer får man ta. Säger man att man tycker Eric Saade är grym, kanske
någon gubbe säger: ”Skärp dig!”. De köper det mesta, men säger samtidigt vad de
tycker.

54

När frågan om sexuell läggning kommer på tal så tvekar killarna inte innan det säger att man
definitivt skall vara heterosexuell, annars blir det konstig stämning. Dock så menar det att
homosexuella ej borde avrådas från att söka sig till byggprogrammet och en karriär därefter.
I och med att det blir vanligare så ökar acceptansen, något som de baserar på erfarenheter
från den egna skolan där det blir vanligare och vanligare att tjejer söker sig till
hantverkarutbildningarna. De föreföll mena att tjejerna nu accepteras som hantverkare, till
skillnad från tidigare då kvinnliga hantverkare hörde till ovanligheterna. Man förändrar sin
inställning allt eftersom ett fenomen blir vanligare och där igenom neutraliserat. De förefaller
mena att en liknande utveckling kan ske när det gäller homosexuella, kommer dessa bara ut
på arbetsmarknaden och blir vanligare på ”byggena” så kommer de att accepteras.
När jag talade med en äldre informant så tog jag upp artikeln ”gubbarna är mer macho” och
han kunde känna igen sig. Han menade att man kunde skämta med smågrabbarna där de
kom med färgat hår ”sådant där”. Men man menade egentligen inget illa med det. Man
försökte inte tvinga in dem i någon machomentalitet eller på något sätt mobba dem, det
tillhörde bara platsen. Han menade att det visserligen kunde finnas ”gubbar” som på största
allvar kände någon slags homofobi om det kom in nya killar som inte riktigt ”pallar trycket”,
som visade sig ”upprörda och så”.

Jag tolkar det som att man driver lika mycket med föreställningarna om en riktig man
samtidigt som den är en gemensam punkt att samlas vid.

En av mina informanter, som nyligen börjat arbeta på en byggarbetsplats i centrala
Stockholm, kände igen detta tema. ”Gubbarna” är mer macho och drar fler bögskämt och är
mer obekväma med tjejer på bygget. Han tror att jargongen och skämtandet, den allmänna
stämningen, kommer att ha förändras efter det han kallar ”vår generation”.
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Når jag frågade varför det var obekvämt med tjejer och homosexuella på bygget över
huvudtaget så svarade han utan att tveka: för att man inte kan dra bög eller kärrigskämt.
Detta antyder att dessa spelar en stor del i gemenskapen.
Historikern Christopher O’Regan beskriver för DN om hur dagens män är halva människor,
då de berövats en stor del av deras känsloregister och att man hade det bättre under det
sena 1700-talet. Det var då tillåtet för män att uttrycka mer än sorg och tårspill när
”favoritlaget förlorar en match eller visa aggressivitet efter alltför många öl”. O’Regan talar
om hur 1700-talets män kunde kramas utan att avsluta med kraftiga klappar på ryggen för
att markera att de ej är homosexuella.55
O’Regan har själv fått erfara hur det är att bli sanktionerad för att man sticker ut. Han
beskriver hur män som är hövliga, artiga, tillmötesgående, känsliga och förfinade, ideal som
präglade 1700-talet, ofta betraktas som fjollor eller till och med som bögar.
För en tid sedan var han på en pub klädd i vita linnebyxor och en proper blazer och
prydligt tillbakakammat hår. När han gick fram till bardisken för att artigt beställa en öl
ropade en gäst: ”Du, dra ihop stjärten.”- dn.se

Att genomföra observationer på pendeltåget visade sig vara en guldgruva. Här kunde jag
simultant bevittna grupper av män i olika åldrar, som dels delar i grupper av blandade kön
samt enkönade grupper. Bland annat bevittnade jag en grupp gymnasieungdomar som satt
på pendeltåget från Jakobsbergs station: I samma sätesgrupp som jag satte sig fyra killar i
sextonårsåldern. De pratade och skrattade och sneglade då och då längre bakåt i vagnen.
Där satt ytterligare en grupp ungdomar, som föreföll vara bekanta med de unga killarna.
Denna andra grupp bestod utav två tjejer och en kille. En av de unga killarna i gruppen
närmast mig föreföll provocerad, han sneglade ideligen bakåt i vagnen och ropade sedan
något i stil med ”Sluta va en sån jävla bög”. Han vände sig sedan mot de andra killarna i
gruppen och sökte medhåll, vilket han fick i form av små skratt och minuttryck. Stämningen
blev genast vad man skulle kunna kalla grabbig och gliringarna om och mot killen i
tjejgruppen blev mer och mer frekventa.

Denna lilla scen är förundrande på flera sätt, dels för att killen som sitter med två tjejer pekas
ut som bög utav en enkönad grupp bestående av killar men också för att den kille som
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kastade ur sig den första gliringen tydligt sökte stöd hos sina vänner och manade dem att
driva vidare. Innan han hasplade ur sig skämtet så testade han vattnet genom att föra in
samtalet mot den andra gruppen och killar som umgås med tjejer. Höll man sig till tjejer
framför killar så var man antingen svikare eller bög – en kärring och där med ej en man.

Sexualitet förefaller vara en av de yttersta markörerna för att vara en riktig man.
Homosexuella män ses som utomstående, en riktig man är motsatsen till en kärring alltså
måste de homosexuella männen ses som en del av gruppen ”kvinnor”.

Vid sidan av att de unga männen markerade att bögar inte tillhör kategorin män så kan man
fråga vad var det egentligen jag bevittnade? Antagligen en avundsjuka, med stor sannolikhet
hade kille 1 mer än gärna gått och satt sig med tjejerna, varit en av de ”utvalda”. Kanske
kände han sig undermålig? Antingen så kanske han inte själv vågat ta kontakt med tjejerna,
han kan ha blivit avvisad – en osäkerhet uppstår och han kanske upplever det som att han
tappat ansiktet eller är i riskzonen för detta. Därför söker han stöd hos sina manliga vänner
och retas i stället med den ”lyckade” kompisen.

Denna teori styrks av att en av tjejerna i grupp två effektivt kunde tysta sina jämnåriga
bekanta genom att anspela på denna osäkerhet och svartsjuka. Killarna i grupp ett tog stöd i
att vara majoritet: Vi är fyra, han är ensam – vi bestämmer vad som är rätt eller fel. Tjejen
fann sitt stöd i att anspela på en bristande sexualitet hos de fyra andra killarna i grupp ett.

Genomgående så är medhåll från grabbarna något centralt, även i blandade grupper så
förefaller (i synnerhet unga) män söka stöd hos de andra männen när det blir diskussion.
Jag anar till och med ett mönster av aggression om man känner att ”grabbarna” sviker. Om
en man blir tillrättavisad av en kvinna och han sedan söker medhåll hos sina manliga likar
som visar sig sympatisera med kvinnan så verkar en känsla av svek uppstå. Längst samma
pendeltågslinje så bevittnade jag ett scenario där tre killar och en tjej samtalade, en
diskussion uppstod mellan tjejen och en av killarna:

-

Så är det inte – eller hur killar?!

-

Asså, jag håller med Sara här…

-

Fan då, jävla kärring du é!

En annan intressant faktor var ålder. Yngre män föreföll använda sig extra mycket av
sexualitet som markör. De skröt om sina ”erövringar”, vad flickvännen låter dem göra,
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skämtade om killar i klassen som de trodde var oskulder etcetera. Äldre män talade
visserligen mycket om ”kärringen där hemma” men på ett annat sätt. Jag tyckte mig oftare
höra uttalanden som, ”nej jag kan inte på lördag, lovade kärringen att vi ska till IKEA”, ”du
vet hur kvinnor är”, än något med mer sexuell underton.

Alibi för att umgås
Om homosocialt begär och homofobi

I sin bok ” 17 typer av män & 15 typer av kvinnor” så skriver psykologerna Lundberg och
Wahlberg om hur män behöver manligt umgänge men inte får erkänna det. Man kan inte
bara träffas och ha kul. Det heter inte heller att träffas utan man umgås med ”grabbarna”
eller ”gubbarna”. Enligt författarna så måste män samlas kring något, ett alibi för att umgås.
Det kan vara jakten, bastun eller kanske vanligast, sporten.56

Detta med ett alibi för att umgås är något som går att skåda även i mina egna anteckningar.
En kvinnlig bekant beklagade sig över sin sambo som alltid satt hemma när hon skulle ut
med tjejerna, och därefter utryckte ett missnöje med att vara ensam. Hon menade att han ju
bara kunde ringa upp någon av sina kompisar och hitta på något tillsammans, men att han
aldrig gjorde detta.

”De verkar bara kunna träffas om det är match eller nått sånt!”

Mycket av den litteratur jag kommit över har talat om ett homosocialt begär. Män behöver
manligt umgänge för att känna att de lever ett fullt liv för att uppnå välmående men detta får
ej uttryckas. Att komma varandra nära när en rad normer och föreställningar står som hinder
är inte lätt. Man behöver alltså utlopp för detta behov, platser och situationer där det är okej
att uttrycka känslor och vänskap – man behöver frizoner. Såväl Lundberg och Wahlberg som
Forslid skriver om olika frizoner. Platser där man kan leva ut och umgås män emellan utan
att något skulle kunna uppfattas som ”suspekt”. Idrotten, militären och universitetet, alla
traditionellt sett typiskt maskulina miljöer: Forslid beskriver hur en stor del av lockelsen och
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nostalgin med dessa platser ligger i den manliga gruppens dynamik, om gängets
föreställningar och ut provandet av hur en man skall vara. Forslid refererar till David Tjeders
studier av 1800-talets medelklassmän och säger att universitetsvärlden, även här i Sverige,
likt sporten fungerat som en slags maskulin frizon. En arena där borgerlighetens män kunnat
förena nytta med nöje: förutom studier och lärdom även uppleva en allmän förbrödring och
kunnat skapa nya nätverk inför framtiden. 57

Innan 1800-talet så betraktades intellekt och mognad som mannens viktigaste egenskaper.
Men under 1800-talet så sattes fysiken i centrum och den manliga stereotyp som då växte
fram premierade kraft- och driftskontroll. Manlighet förbands med härdning och askes: kalla
havsbad, bergsklättring och idrottsutövning.

Idrottens positiva roll för den manliga gemenskapen är enligt Forslid bevittnad. Idrotten
skapade ett speciellt livsrum där mannen kunde leva ut olika delar av sin personlighet som
inte kunde uttryckas i andra sammanhang, och då inte enbart kroppsstyrka och aggressivitet
utan också manlig vänskap och ömhet. Forslid fortsätter dock genom att säga att detta inte
är hela bilden. I ett omklädningsrum med yngre män är jargongen tuff det handlar om brudar,
kroppar och svällande kön. Bögskämten haglar. Omklädningsrummet fungerar som en
frizon, inte bara för känslor och ömhet, utan också för hegemonisk maskulinitet med
”bögen”, ”kärringen”, och ”invandraren” som de identitetsskapande maktbilderna.58

Idrotten sätter upp en slags kodex för hur man blir en man. Lagidrott handlar om balansen
mellan samarbete och självhävdelse.

Idrotten har dock inte alltid haft ett högt anseende bland alla män och har det knappast än
idag. I intellektuella kretsar så finns det enligt flera av Forslids källor ett slags förakt för
”sportfånarna59.

Vi kan alltså konstatera att olika typer av manliga gemenskaper existerar, där olika
definitioner av manlighet kan existera. Det är därför logiskt att tänka sig att olika aspekter
sanktioneras och vad som används som sanktion kan variera.

57
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De kvinnor jag talat med lägger stor vikt vid bög- och kärringskämt, vilka de menar är mest
framträdande och ofta används. Man talar om tävlingsinstinkt och en konstant rädsla för att
inte vara manlig. Flera informanter klagade över hur nojiga killar är när det kommer till vad
gruppen tycker om dem, eller vad främmande män ute på ”stan” skall tycka. En informant
skickade en länk till diskussionsforumet Flashback där en ung man ställer frågan om det är
okej för två killar att gå på bio på tu man hand.60 Aliaset ”Discojoppe” tog upp hur han
upplevde en viss kluvenhet inför att gå ensam med en av sina manliga kompisar. Han
menade att han flera gånger råkat ut för retsamma kommentarer om att de skulle dejta.
Många av de som skrivit under denna tråd fann ämnet löjligt: Varför skulle det vara konstigt
att gå på bio med en killkompis? Varför skulle något sådant så trivialt som att gå på bio
betyda att man var ett par? ”Vad betyder det då om man delar dusch med främmande män
på gymmet?!”. Språket på tråden blev ironiserande och ”Discojoppe” förlöjligades. Många
antydde att han måste vara smygbög och/eller väldigt osäker. Ämnet ironiserades bort. Flera
skribenter försökte mana trådskaparen till att ”komma ut ur garderoben”.

Aliaset ”tclaesson” skrev att han själv råkat ut för liknande kommentarer när han planerat gå
på bio med en killkompis. Men han menar även att det inte är något man skall ta åt sig av –
det är bara skämt. En annan skribent ”Gersonides” erkände att han själv, när han var yngre,
varit en av dem som kunde ”skoja om andra som gick på bio med EN vän”. Flera andra
resonerade att man säkert kan råka ut för vissa gliringar men ”bättre än så blir det inte”, det
är bara att ge svar på tal. Den gemensamma åsikten föreföll vara den att ingen, eller i alla
fall ytterst få, på största allvar skulle tro att man var homosexuell bara för att man går på bio
med en person av samma kön.

Många reflekterade över trådskaparens ålder, att han måste vara ung och osäker. Enligt en
av skribenterna ”thaman” så är detta starkt kopplat till ålder, är man över 22 så bryr man sig
inte längre om man uppfattas som homosexuell eller ej. Ett annat alias ”The Master” menade
att de som retas är omogna och ”säkerligen så vilsna i sin egen sexualitet att dom måste ha
sin oro bekräftad…”

En annan syn på ålder presenterades av ”Janitsjaren” som skrev att det är relativt lugnt för
personer under 18 att gå på bio med en person av samma kön, utan att uppfattas som ett
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par. Dock så menar denne att det blir mer problematiskt när man blir äldre ”ju äldre man är
desto konstigare är det.”

Samme informant hänvisade även till humorsajten ”9gag” där användarna frekvent lämnar
poster som berör manlighet och kvinnlighet, hela tiden med en humoristisk ton. Jag tänkte
demonstrera med hjälp av två poster: En post visar två kvinnor som överöser varandra med
lovord ”Love you, BFF” men vänskapen visar sig ej vara långvarig . Man ser även två män
som hälsar på varandra ”LOL, Cock sucker”, ”Hi faggot!” – betydligt råare ordalag men
vänskapen beskrivs som livslång.

Post nummer två handlar om en heterosexuell mans erfarenhet av att samtala med sin
homosexuella kompis jämfört med sina heterosexuella vänner:

With my straight friends I can talk about how hot girls are, some disgusting stuff,
soccer… well, you know, men talk. Which is NICE!
But with my best friend, I can talk about my real feelings in life, girls, etc. About
expectations, hopes, dreams and be totally crystal clear. Which is AWESOME!
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Den homosexuella kompisen i detta sammanhang agerar som en frizon för postskaparen.
Hans vän står redan utanför kravet på att vara en riktig man och därför råder inte samma
sociala regler. I citatet ovan så uttrycks tydligt att det är en stor social skillnad,
förväntningarna är ej desamma.

Vilka former tar sig skämten?
När jag frågade en informant rakt ut ”Vad skämtar män om?”, så fick jag svaret ”sex och
sådant, mycket om andras sexualitet”. Jag försökte sedan föra in samtalet på hur man
skämtar men det blev väldigt svårtytt. Först uttryckte informanten det som att det beror på
var man är någonstans, men när jag preciserade frågan och undrade om han kunde ge
exempel, ”Hur varierar det, är det olika på jobbet, med kompisarna och på platser där du
knappt känner någon?”, så fick jag svaret att det nog är ganska lika.
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Det är inte som att det är något organiserat skämtande, det är impulsivt och random.
Det kommer upp tillfällen då man kan dra skämt och då gör man det. Det är väl som för
alla andra…

På något vis känner jag mig något missnöjd med alla referenser till sexualitet. Jag kan inte
tänka mig att det är det enda som det skämtas om så fort vi kvinnor lyser med vår frånvaro.
Om skämten är spontana och impulsiva så skulle detta alltså betyda att det samtalsämne
som präglar den manliga gemenskapen är sex.

Jag skulle i stället vilja återgå till en diskussion om hur definitionen av manlighet skiljer sig
hos olika grupper. Jag har gjort ett stort antal noteringar i min dagbok som berör förlöjligande
utav andra grupper. Detta behöver inte enbart inskränka sig till en indelning heterosexuella
män vs homosexuella män. Ett tydligt exempel utspelade sig i min egen gemenskapskrets
då en manlig bekant refererade till en av mina gamla klasskamrater som ”den där gorillan”,
något som jag lärt mig att tolka som ett öknamn för gruppen ”gymkillar”. På samma sätt kan
”gymkillarna” se ner på de män man skulle kunna kalla ”nördar” eller ”intellektuella”. Visst
kan grupperna blandas, men som jag uppfattar det kan ”gymkillen” få höra sin beskärda del
av öknamn och tråkningar om han en dag skippar gympasset för att spela något onlinespel,
eller vise versa om ”gamern” inte kan vara med under ett lan för att han skall träna.

Att befästa en maskulin identitet behöver inte enbart inskränka sig till att kasta homosexuella
epitet på varandra inom gruppen eller delta i heterosexistiska diskussioner. Manlighet kan
definieras olika på olika arenor, man gör narr av andra grupper för att stärka den egna
identiteten och gemenskapen, vilket jag ser som vanligare än aggressivt skämtande inom
gruppen. Min informant föreföll dock mena att homo och kärringskämt är vanliga inom den
egna kretsen till vardags. Jag ser också ett mönster i att testa kurage genom att våga dra de
grövsta skämten, och även vilka som vågar skratta. Ett ”Joking relationship” är en dans, man
måste hålla takten för att inte kliva någon på tårna och utpekas som en dålig dansare.

Rod Martin (2006) menar att all humor har en social dimension och går att tillskriva en viktig
psykologisk funktion i sociala sammanhang . Martin menar till och med att humor kan vara
en faktor när det kommer till vår arts överlevnad. De känslor som vi förknippar med humor
har sannolikt existerat redan innan utvecklingen av språket. Martin drar paralleller mellan
nutidsmänniskans skämtande och våra homida förfäders "rough- and- tumble lekar". Dessa
lekar användes för sociala sammanhang/kommunikation och socialisering/fostran, såväl som
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för att "lätta på trycket", motverka spänningar och samtidigt hantera motgångar. Man får
under leken möjligheten att bygga upp makthierarkier och utforska gränser, samt att man har
en gemensam form för umgänge, man kan umgås på ett socialt befäst sätt. Man kan
utforska det otrygga under förhållandevis bekanta och trygga former. Om vi ser till hur vi
använder skämt i vår vardag (katastrofvitsar, retfullhet etcetera) så ser vi snabbt att det finns
vissa likheter. Humor är den moderna människans brottningslekar.

Liknelsen med andra djurs brottningslekar slog an en sträng hos mig. Precis som mina
husdjur har vissa gester, en annan ton och energi när de leker så är det också viktigt för
människor att anpassa sig för att undvika missförstånd. När hundar brottas så är det till slut
någon som får visa sig underlägsen (och rullar över på rygg och piper) men man avslutar
med att visa upp sin vänskap. Efter att katten här hemma har brottats med valpen så slickar
han på henne och blinkar lugnande för att visa ”allt är okej”. Innan en hund attackerar en
annan på lek så kastar den sig mot golvet, huvudet ner mot golvet och bakdelen uppåt, den
slår med framtassarna och skäller men i en gällare ton än vanligt. På liknande manér så
ändrar vi människor röstläge och kroppsspråk beroende på graden aggressivitet i skämtet,
man kan även använda beröring för att signalera vänlighet eller späda på sanktioneringen
ytterligare.

Vi har ett kroppsspråk som ibland kan kallas en Intuitiv kunskap, kroppsspråket är en stor
del av vår kommunikation och kan ibland agera snabbare än den verbala kommunikationen.
Detta märks tydligt när skämtandet präglas av en större grad av aggressivitet, det vill säga
när det rört sig om grövre markeringar eller sanktioner. Vikten av att markera hierarki blir då
extra tydlig, personen med högre status får en aggressivare framtoning, ansiktsuttryck
förstärks och kroppen stelnar. Det behöver inte alltid handla om att visa upp en rå
aggressivitet (genom att måtta slag eller liknande) utan snarare om att utstråla pondus. Att
utstråla kontroll och självsäkerhet, man står rakt, sträcker på kroppen, vilar händerna på
höfterna och talar med en något höjd och stadig röst.

För målets del, parten med lägre rang, så innebär detta ofta att man kryper ihop något.
Ögonen kan uttrycka osäkerhet eller en mild rädsla. Ofta kan rösten förändras och bli
svagare eller något gällare, man rör sig nervöst och kan ibland utöva en sorts självtröst
genom att hålla sig själv om armarna eller något liknande.

Vid vänligt retande så har flera av mina informanter rört på överkroppen, man nickar, skrattar
och visar upp en öppenhet, det finns inget behov av att skyla sig hos varken mål eller källa.
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Jag noterade även att jag själv upplevde det som ren mobbing så fort kroppsspråken
ändrades. När jag upplevde det som att pondusskillnaden blev för stark och började övergå
till ett mer aggressivt rörelsemönster (exempelvis genom att man lutade sig framåt, förde
armarna i bestämda rörelser ut från kroppen och ändrade röstläge) så kände jag genast ett
behov av att sätta stopp. Att själv markera att de gått för långt. Skratt och kroppsspråk är
väldigt viktiga för hur humor uppfattas, vad som är skämtande i goda vänners lag och
därmed socialt acceptabelt jämfört med ren mobbing bygger, som jag ser det, mer på detta
än vad som egentligen sägs.

I sättet att markera när skämten gått för långt så noterade jag även här en ny användning för
humor, andra medlemmar i gruppen kan styra upp och neutralisera genom att skämta om
såväl målet som källan. Man för fokus från den ”svaga” parten och gör de båda jämlika
genom att visa att man kan skratta åt båda. Situationen kan då stabiliseras utan att något
allvarligt bråk hann uppstå.

Under mitt fältarbete så bevittnade jag inga practikal jokes, vilka jag minns tydligt från min
gymnasietid. Något jag bevittnade är dock den förenande kraft som existerar i minnet av
dessa skämt. Man reser tillsammans tillbaka till en gemensam punkt och kan återigen
förenas i glädje, denna gång utan uppleva de negativa konsekvenserna för ”illgärningen”.

Diskussion och summering
Genom att börja med att utreda humors betydelse i sociala sammanhang, samt ta del av
reflektioner rörande manlighets begreppet och manlig gemenskap så kan jag lättare urskilja
vad som är att räkna som sanktion och vad som har annan innebörd. Jag tror mig även
kunna göra uttalanden om sanktionernas form och funktion i sammanhanget. Varför man
formulerar sig på vissa bestämda sätt, så väl som varför vissa epitet tycks vara vanligare.

Arbetet med denna uppsats har inte fortlöpt utan hinder. Jag har synnerligen haft stora
problem i samtalen med mina manliga informanter. Mina intervjuer saknade fyllnad och flyt
och jag kände att jag i flera fall inte fick några svar på mina frågor. De intervjuer jag
genomfört med kvinnliga informanter blev tvärt om mycket fylliga och det visade sig att män,
manliggemenskap och humor är något som så gott som alla mina kvinnliga informanter
grubblat över. Man talade om hur män gömmer sig bakom humor och ”grabbighet” och
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därför ej upplever någon riktigt närhet. Man döljer sin osäkerhet och sina bekymmer – skämt
är det enda sättet att kommunicera. Kort och gott så hade mina kvinnliga många reflektioner
som de mer än gärna delade med sig utav. De talade vitt och brett om sina pojkvänner,
sambos, vänner och bröder.

Det jag dock kommit fram till är att många förefaller vara medvetna om humorns kraft och
vikt i sociala sammanhang. Flertalet män höll sig dock till offentliga arenor i sitt berättande,
eller i alla fall arenor utanför hemmet och den innersta cirkeln. De talade om skolan, arbetet,
gymmet och liknande. I min sista intervju gjorde jag en av mina yngre informanter
uppmärksam på detta. Han förklarade det då med att det är mycket möjligt att ha en inre
cirkel vänner där dessa regler gäller.

Vad har jag lärt mig om humor och manlig gemenskap?

Det första jag kan konstatera är att humor är sanktionerande i två led:


skratt som medhållande: målet (den man skämtar om) blir sanktionerad.



Skrattet uteblir: källan (den som skämtar) blir sanktionerad

Alla mina källor har varit ense om en sak, män jämför sig med andra män och värderar sig
sedan därefter. Vad som är manligt definieras inom gruppen genom hur man uppfattar
varandra, eller personer (exempelvis kändisar) som har ett stort inflytande i områden som
intresserar en. Män använder humor för att imponera på varandra och stå sig i god dager i
den egna gemenskapen. Humor ses som en lösning att tillämpa på direkta problem i
vardagen, man kan tala om en kontextuell hantering.

Skämt och humor används för att utforska gränser och bygga upp hierarkier, det är ett sätt
att hitta gemensamma nämnare och markera vilka individer som står varandra extra nära.
Skämten behöver inte alltid riktas direkt mot vissa mål för att statuera en poäng, två individer
som står varandra extra nära kan markera detta genom att passera de gränser som man
satt upp för andra.

När man väl väljer att sanktionera så finns del olika grader man kan göra detta på, man kan
alltingen genomföra det på ett sätt så att målet dras med i den humoristiska tonen. Detta är
bra på så sätt att risken för att målet skall ta illa upp minimeras, men detta innebär också att
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målet ej tar åt sig av piken och ej korrigerar problemet. Går man för hårt fram kan det i
stället uppfattas som mobbing, vilket skadar relationen.

Ålder har återkommit hos flera källor. Det finns en möjlighet att typen av humor varierar
beroende på vilken fas i livet man befinner sig i. Dock så ser jag att den har samma
huvudsyfte, man vidgar möjligheterna för socialt umgänge, undviker onödiga problem och
skyddar sig och andra från att tappa ansiktet inför gruppen. En nackdel med detta är att
stereotyper givit en stark prägel åt gruppen, man hjälper varandra att hålla stereotyperna
aktuella genom att reparera sprickorna med humor.

Jag upplevde det som att de yngre informanterna var råare i sin ton, var något mer
aggressiva samt föreföll vara väldigt låsta vid uppfattningar om den heterosexuella
läggningen som identitet. Mycket av det jag fått ut genom att läsa forskning rörande
manlighet och humor, såväl som nyhetsartiklar och forumtrådar speglar en dubbelhet. Man
är mer osäker på sin sexualitet som ung, därför är homoskämten något som tillskrivs
ungdomarna medan ungdomarna menar att det är svårare ju äldre man blir. ”Gubbarna” och
”grabbarna” refererar ofta till varandra och vill hitta ”syndabockar”.

Det fanns även en dubbelhet i hur man upplever tråkningar och grov humor, samtidigt som
det helt klart finns en oro i att bli drabbad av dem, så menar man ändå att ”lite måste man
kunna ta”.

En av mina äldre informanter talade om vänner med olika syften. Man skall ha vänner som
man bastar med, vänner man spelar bandy med, vänner man går på parmiddag med och så
vidare. Han beskriver hur retningar, aggressiva skämt och grov humor tillhör de första tre.
Något som en av mina yngre informanter bekräftade när han talade om sin pappa:
Det är väl så när man blir äldre, man träffas mer sällan och man behöver anledningar
att umgås. Min pappa brukar träffa gamla klasskamrater och då ska de ju äta middag,
basta och sitta och prata. Det är väl helt enkelt lättare så, att man bestämmer att man
skall göra något.

Detta är något som jag kan känna igen från min egen barndom och hur män i min omgivning
umgicks. Min pappa hade jaktkompisar, innebandykompisar och ”gå och ta en öl med”kompisar. Det fanns alltid en aktivitet med i bilden. De enda gånger det föreföll vara okej att
helt spontant umgås var om det var i flerkönade grupper – det måste finnas kvinnor med i
bilden. Det var helt acceptabelt att komma över och se på film eller liknande om jag och min
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mamma var hemma, helst skulle även den andre partens familj vara med. Då agerade
familjen som alibi och en förutbestämd aktivitet var inte längre nödvändig. Detta mönster
skulle jag nog våga påstå existerar i min egen generation också. När mina manliga bekanta
träffas så skall de ”lana”, titta på en match, gå på en konsert eller göra något aktivt.

Jag och mina kvinnliga bekanta anordnar kontinuerligt så kallade tjejmiddagar, träffas
hemma hos varandra eller går och tar en fika. Det är ett väldigt otvunget sätt att umgås.

När en av mina kvinnliga bekanta föreslog att hennes sambo skulle besöka en kompis så
svarade han ”Men vi har ju inget att göra!”. När hon fortsatte att pressa honom så blev han
uppenbart provocerad och uttryckte en sorts nervositet och irritation. Den uppstod en sorts
kulturkrock i miniatyr. För min väninna var det obegripligt att man skulle behöva en
anledning för att träffas och umgås. Hon menade att hon och hennes vänner träffades hela
tiden bara för att umgås utan någon speciell anledning. Medan hennes sambo inte ens
verkade vilja överväga möjligheten, det var som att den inte existerade i hans världsbild och
han ville absolut inte diskutera möjligheten.

Inledningsvis skrev jag om hur mina frågor skämtats bort av manliga bekanta, redan då
upplevde jag en sanktion. Jag gick över en social gräns, utsatte dem för en situation där de
kunde riskera att tappa ansiktet inför gruppen. Detta markerades genom de skämt och
retningar som haglade över mig.

Stereotyper förefaller vara väldigt viktiga för att skapa ordning i gemenskapen och även för
att skapa en egen identitet, för att skapa en grund att utvärdera sig själv efter. Jag märkte
tydligt att det inte går att diskutera manlighet med en grupp män, men så fort jag
genomförde intervjuer med en informant åt gången så gick det att föra diskussioner. Mina
informanter var betydligt mer allvarliga och eftertänksamma så fort man tog dem ut gruppen.

Humorns tvetydlighet är en bakomliggande faktor till dess vikt i sociala sammanhang.
Tvetydligheten i humorn påverkar även hur man försöker beskriva humorn i en allvarlig ton,
detta är som jag ser det en möjligförklaring till varför mina informanter uttryckt en sådan
dubbelhet i sitt berättande gällande skämt och uppfattningar om manlighet. Man försöker
hålla fast i tvetydligheten.
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De äldre informanter som jag intervjuat (drygt 40 år och uppåt) visade sig vara mycket villiga
att svara på frågor. Något som helt gick emot de föreställningar jag fått genom att läsa
artiklar samt ta del av tidigare forskning. Där har de äldre männen beskrivits som
”grabbighetens” grundare och största ställföreträdare.

Palmenfelt skrev i sin artikel att de vitsar han granskat uttryckte en manlig dröm om en mer
okomplicerad sexualitet där man inte riskerar att möta kritik eller begränsas. Klintberg talar
om en oro inför företeelser som ligger borton ens kontroll.62 Jag skulle vilja påstå att man här
kan tala om en manlig dröm om en mer otvungen manlighet, som Killingängets Gunnar
uttryckte det: ”otvungen och fri”. Det förefaller ligga mycket i teorin om att män kan vara
mycket låsta i sin mansroll. Skämten uttrycker en oro inför att vara undermålig, källorna
söker ofta stöd i gruppens majoritet och vill bli bekräftad. Det är minst lika illa, om inte värre,
att skratten från gruppen uteblir som att vara målet för en sanktion eller ren retfullhet.

Något som jag fastnat extra för är det att så många källor försöker neutralisera ”grabbighet”
och råa skämt genom att hänvisa till att ingen riktigt menar det de säger. Det är som att man
menar att den offentliga närvaron kräver att man stiger in i en ny roll och tar sig an en annan
personlighet med andra åsikter. Man spelar en teater för att uppnå en känsla av samhörighet
och trygghet, för att dölja osäkerheter och förebygga eventuella konflikter.

Jag anar att det finns en riktighet i det jag skrev inledningsvis om en påträngande känsla av
utanförskap och osäkerhet, ”främlingen upplevs som mest hotande när känslan av
främlingskap är utbred, allmän och ospecifik”.

Vid incidenten på pizzerian riskerade kassören att verka fördomsfull. Han räddade därför sitt
eget ansikte genom att föra över fokus på sambon.

I artikeln ”Gubbarna är mer macho” så undvek de två informanterna att svara på direkta
frågor eller utgå från den egna bekantskapskretsen. Även mina egna informanter talade
svävande och uttryckte sig på ett sätt som indikerade ”jag skulle inte men andra skulle” eller
”inte just i min grupp men jag känner några andra killar som..”. Mot slutet så fick jag en
känsla av att det var vandringssägner jag skrev om ”en kompis till en kompis var med om en
62
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grej”. Hos mina yngre informanter ser jag snarare ett mönster av att vilja rädda sitt eget
ansikte snarare än att sanktionera någon annan.

Ålder och grupptillhörighet har en stor inverkan på typen av skämt, vad man skämtar om och
hur man gör det. Jag överhörde under mitt fältarbete en grupp killar i yngre tjugoårsåldern
som satt vid ”Food Court” vid Kista galleria. De diskuterade sina planer för kvällen och kom
in på val av kläder. En av killarna såg ointresserad ut och menade att han bara tänkte gå i
det han har på sig nu. Varpå en av killarna spände ögonen i honom och utbrast ”du kan ju
inte se ut som en jävla luffare!”, jag överhörde även något på temat ”man får inga brudar
om…”.

En informant till mig berättade om en motsatt tendens. Han är själv mån om sitt utseende,
vilket han får utstå en del tråkningar för. När han fortfarande bodde hemma brukade hans
pappa och yngre bror bland annat vissla efter honom när han fixat håret eller stod och
provade ut kläder. Ett mönster som han kände igen från grundskolan och fotbollens
omklädningsrum. Ironiskt nog så påpekade han att efter träningspasset på gymmet var det
helt okej att ”grooma” sig. 63

En fungerande gruppdynamik förutsätter att man är medveten om jargongen, vad som är att
ta på allvar eller ej.

När jag talade med en av mina informanter om varför det skulle vara obekvämt med
homosexuella på en byggarbetsplats så svarade han ”för att man inte kan dra bögskämt”.
Jag ser det som mycket möjligt att man av samma anledning ser med motvilja på de som
försöker tillhöra flera grupper samtidigt. Om ”de andra” blir en del av den egna gruppen: vem
skall man då skämta om?
Något som min undersökning även visat är att ”Det var bara ett skämt”-försvaret verkar vara
vanligast i flerkönade grupper. Jag ser det som att det verkar vara lättare att stå emot
”grabbigheten”, då det finns kvinnor med i gemenskapen.

63

Ungefär: frisera sig, fixa till sig. Att vara mån om sitt utseende.
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