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Abstract 

Humour has for a long time been regarded as something unproblematic that in general 

shouldn’t be taken seriously, and humour research has mainly focused its positive functions 

and effects. However, humour is indeed a social and discursive practise that, just like others, 

have social implications. The aim of this essay is, informed by an intersectional perspective, 

to problematize and critically examine stand-up comedy as discursive practise and to make 

visible how humour build upon dominating discourses in society. The aim is also to examine 

the self-contradictory dimension of the jokes. In a critical discourse analysis of Özz Nûjen’s 

show Dålig stämning (2013), using PC (political correctness) as an overall analytical 

framework, the analytical categories ‘women’ as well as ‘ethnicity and culture’ are focused. 

My conclusion is that in all cases of Nûjen’s prerogative of interpretation, ‘stupidity’, as the 

lowest common denominator, sticks to symbols, bodies and phenomenon that are associated 

with something deviant or negative. By what is not expressed, a white, normative Swedish 

PC-identity is constructed as the abstract, preferable subject. Nûjen’s stand-up comedy, i.a. in 

expressions of self-contradiction, proves to mainly reinforce social norms. Consequently, 

negative preconceptions and biased representations of reality are cemented. Though Nûjen 

does contribute to sociocultural change to some extent, the elaborations of the jokes in most 

cases prove to sustain the social order. A renegotiation of identities is therefore made strictly 

limited. However, in one case, Nûjen does challenge the notion of identities as fixed and 

essential, when renegotiating the master status and construction of “The ethnical Other 

woman”.  
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1. INLEDNING 

Idén till den här uppsatsen föddes sommaren 2017 då genusglasögonen efter ett års 

genusvetenskapliga studier praktiskt taget förvandlats till 24-timmarslinser. En trist dag låg jag 

hemma i soffan och plöjde igenom Özz Nûjens fantastiskt roliga stand-up shower för att liva 

upp mig själv lite. Skrattade högt och mycket och spelade tillbaka till de roligaste delarna flera 

gånger. Samtidigt fann jag mig själv halvt omedvetet analysera vilken mening som egentligen 

kommunicerades till mig som mottagare av den samhällskritiska och anti-rasistiska komik 

Nûjen gjort sig känd för. Jag funderade över det faktum att Nûjen, som är uttalad feminist och i 

mina ögon lyckas relativt bra med att undvika diskriminerande tal och uttryck, i skämten ändå 

förmedlar en del stereotypa bilder som cementerar fördomar. Trots den kritiska blicken, 

omförhandlandet av identiteter och utmanandet av föreställningar av olika slag, trädde normer 

oundvikligen fram. Är det i stand-up oundvikligt att anspela på stereotyper? Måste skämt vara 

på bekostnad av någon annan? Kan man skratta åt vad som helst? Vem bestämmer vad som är 

kränkande och om ansvarsutkrävande bör äga rum? Hur utmanande är Özz Nûjen egentligen? 

För vem och i relation till vem? Varför anses han vara PK? Är det mainstream eller subversivt? 

Tusen frågor snurrade i mitt huvud. När min kompis, som jag delar lägenhet med, kom hem, 

dryftade jag alla dessa tankar med honom varpå han frågade om jag inte ska skriva min 

kandidatuppsats om detta. Och så blev det till slut. Tack Tommy! 

1.1. PROBLEMFORMULERING 

Humor ingår utan tvekan i vardagen som social praktik och stand-up är en humorform som 

underhållningsbranschen tjänar stora pengar på, både i Sverige och internationellt. Komiker som 

ägnar sig åt detta och gör sig ett namn har stort inflytande på vad som av allmänheten görs 

legitimt att skämta om. Alla är dock inte överens om humorns implikationer. Men, humor har en 

meningsskapande funktion, som retoriskt förmedlar allt från vardagliga, triviala iakttagelser till 

samhällskritik.1 Betraktar man humor som diskursiv praktik får den, precis som alla andra 

diskurser, sociala konsekvenser. De komiker som får ta plats kan därmed betraktas besitta en 

maktposition då de delvis styr humordiskursen. Därför menar jag att ståuppkomik är en arena 

som måste problematiseras och få ta mycket mer än en marginell plats i den genusvetenskapliga 

forskningen om man strävar efter ett mer inkluderande, jämlikt och jämställt samhälle.  

                                                      
1 Raúl Alberto Mora, Simon Weaver & Laura Mae Lindo. ”Editorial for special issue on education and 

humour: Education and humour as tools for social awareness and critical consciousness in contemporary 

classrooms”. European Journal of Humour Research. Vol. 3, Nr. 4, 2015, s. 1 -  8, s.2. 
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1.2 SYFTE 

Det övergripande syftet med uppsatsen är att kritiskt granska, problematisera och synliggöra hur 

humorn som görs i stand-up bygger på samhällsdiskurser vars meningsskapande har en 

exkluderande funktion p.g.a. deras hegemoniska ställning. Då Nûjen säger sig vilja sticka hål på 

fördomar och vedertagna sanningar, vilka skämten utgår ifrån2, är syftet vidare att, utifrån ett 

intersektionellt perspektiv, undersöka om, och i så fall hur han gör det. Målet är att komma fram 

till den dubbelbottnade idé i form av självmotsägelser som framträder i skämtens knytpunkter 

och tolka meningen som förmedlas. Jag vill med den här studien ta humorn i stand-up på allvar. 

1.3 FORSKNINGSFRÅGOR  

Bidrar Nûjen med sin humor till sociokulturell förändring och i så fall hur? 

Vilka normer och fördomar utmanas och vilka cementeras eventuellt? 

1.4 AVGRÄNSNINGAR 

Uppsatsen omfattar 15 hp och skrivs under en begränsad period. Tidigare forskning omfattar 

mer än jag hunnit gå igenom och även om den svenska tycks begränsad kan jag inte med 

säkerhet säga att det inte finns mer av det som är mest relevant för den här studien. Initialt var 

tanken att granska två av Nûjens shower men under arbetsprocessen insåg jag att det tidsmässigt 

var omöjligt. För att bredda analysen har jag dock valt att ta med några exempel från hans andra 

show. Då jag i denna studie huvudsakligen fokuserar den diskursiva aspekten finns heller inte 

utrymme att gå in på definitionen av humor och hur den kan förstås i vidare bemärkelse.  

2. METOD  

Konkret vill jag undersöka ståuppkomikens roll som social och diskursiv praktik utifrån 

antagandet om att den bidrar till upprätthållandet av ojämlika maktrelationer. Därför har jag har 

valt att utgå från Faircloughs kritiska diskursanalys och hans tredimensionella modell då den ger 

mig möjlighet att se hur Nûjens sätt att uttrycka sig kan förstås i ett vidare perspektiv. I denna 

ingår en rad metoder och redskap. Winter Jørgensen & Phillips understryker att man inte 

behöver använda alla dessa, eller på samma sätt, samt att hur och vilka som väljs beror på 

                                                      
2 Özz Nûjen.”Klumpa inte ihop alla muslimer!” Expressen. 2008-03-02.  

www.expressen.se/debatt/klumpa-inte-ihop-alla-muslimer/ 

http://www.expressen.se/debatt/klumpa-inte-ihop-alla-muslimer/
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forskningens problemformulering, frågor och storlek.3 Fairclough ser på diskurs som både 

konstituerad och konstituerande, d.v.s. diskurser både formar och omformar sociala strukturer 

och praktiker samtidigt som dessa reflekteras i diskurserna. Med social praktik menas 

människors handlingar. Dessa är dels konkreta och individuella och kopplade till sitt 

sammanhang, t.ex. en ståuppföreställning. Men de är även vedertagna handlingsmönster som 

etableras och normaliseras i och via samhällets olika institutioner. Därför kan människors 

agerande inte endast förstås som enskilda handlingar då de relaterar till den bredare sociala 

praktiken i samhället.4 Diskurs kan dels innebära språkbruk som social praktik så som text, tal 

och gester och dels kan diskurs användas för att beteckna en diskurs inom vilken ett bestämt 

perspektiv beaktas när det som sägs ges betydelse.5 I analysen betraktar jag humordiskursen som 

en diskurs där utgångspunkten är att det som sägs ska ha en rolig betydelse. Likaså PK-

diskursen, vilken förklaras nedan, ser jag som en diskurs där sättet att tala ges betydelse utifrån 

tanken om inkluderande värderingar.  

Analysmodellen är uppbyggd i tre delar i vilka olika analytiska redskap används. Den första är 

en analys av texten (i det här fallet text som tal) och dess egenskaper.6 Här använder jag mig 

dels av modalitet, som enligt Fairclough är en viktig grammatisk dimension av diskurs. Det 

handlar om att avgöra textens mönster i grad av uttryckt affinitet, eller instämmande, i ett 

påstående. Modalitet kan vara objektiv, där det inte framgår vems åsikt eller perspektiv som 

representeras och den kan vara subjektiv, där talarens grad av instämmande tydligt framgår. Att 

säga att något ”är”, d.v.s. man tittar på tempus, förverkligar en bestämd modalitet.7 En sådan 

slags modalitet är sanning, där talaren helt instämmer i sitt påstående genom att framställa det 

sagda som obestridbart. Tillåtelsemodalitet är en fjärde, där talaren positionerar sig som om hen 

kan ge mottagaren tillåtelse till något, genom att använda sig av hjälpverbet ”kan”, i en mening. 

Jag tittar också på ethos, d.v.s. hur Nûjen framställer både sig själv och andra i konstruktionen 

av identiteter genom språket på ett övertygande sätt.8 Ethos är inte bara diskursivt utan handlar 

också om t.ex. kroppsspråk, röstläge eller ansiktsuttryck. Enligt Fairclough är ethos en 

intertextuell fråga9, vilket leder in på den andra dimensionen, text som diskursiv praktik.  

                                                      
3 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips. Diskursanalys som teori och metod. Lund: 

Studentlitteratur, 2000, s. 81. 
4 Ibid, s. 25. 
5 Ibid, s. 71f.  
6 Ibid, s. 87. 
7 Norman Fairclough. Discourse and Social Change. Cambridge: Polity, 1992, s. 158ff. 
8 Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 88. 
9 Fairclough 1992, s. 166f. 
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Genom att lokalisera vilket språkbruk som är förbundet med och utgör en del av en bestämd 

social praktik, vad som tidigare sagts och hur, kan man se hur de sociala identiteterna 

konstrueras. Till sist kommer jag titta på interdiskursivitet vilket innebär att specificera vilka 

andra diskurser en diskurs bygger på. Slutligen diskuterar jag vad skämten faktiskt kan innebära 

i praktiken genom en analys av förhållandet mellan Nûjens språkbruk och den bredare sociala 

praktiken utifrån ett intersektionellt perspektiv.10 Detta för att försöka fastställa om den 

diskursiva praktiken reproducerar eller stör diskursordningen, d.v.s. det system eller nät av 

diskurser som både formar och formas av ett specifikt språkbruk.11 Fairclough menar att fokus 

bör ligga på den diskursiva praktikens ekonomiska och institutionella förutsättningar12 vilket jag 

ämnar föra en reflekterande diskussion kring.  

Winther Jørgensen & Phillips påpekar det problematiska med att Fairclough inte bringar någon 

klarhet i var gränsen går mellan analysen av diskursen och av den sociala praktiken. Det är 

därmed svårt att veta vad som är vad och vad följden av gränsdragningen blir. Vidare menar de 

att han heller inte fastställer hur mycket social analys som krävs.13 Mot bakgrund av detta 

förbehåller jag mig möjligheten att tolka detta relativt fritt. Konsekvensen blir naturligtvis att jag 

inte kan göra anspråk på att ha rätt vad gäller distinktionen. Jag kan överlag heller inte göra 

något sanningsanspråk på min tolkning eller hävda att min representation av världen är bättre än 

andra möjliga representationer. Utgångspunkten i en diskursanalys är att verkligheten inte kan 

nås utanför diskurserna och därmed är det diskursen i sig som är föremål för analysen. 

Naturligtvis upplever jag dock som person att min omedelbara verklighet är just verklig. Därför 

måste jag vara noga med att, så långt det går, både distansera mig från det jag upplever som 

självklarheter och ställa mig främmande för mitt material. Detta leder in på 

reflexivitetsproblematiken med ett socialkonstruktionistiskt perspektiv.14 Här utgår jag från det 

feministiska vetenskapsteoretiska antagandet om att objektivitet inte kan förstås som något 

allmängiltigt utan att den kunskap jag får fram är situerad. De tolkningar jag gör och den 

förståelse jag får av materialet präglas av min egna bakgrund även om jag utgår från en specifik 

teori i min analys.15  

                                                      
10 Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 90. 
11 Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 75f. 
12 Fairclough 1992, s. 237f. 
13 Ibid, s. 93. 
14 Ibid, s. 28f. 
15 Donna J Haraway. ”Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of 

Partial Perspective”. Feminist Studies. Vol. 14, Nr.  3, 1988, s. 575 – 599, s. 586. 
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Urval av analyskategorier har gjorts mot bakgrund av vilka ämnen som varit mest framträdande 

i showen. De analyserade citaten har valts ut i relation till vad som diskursivt framstått som mest 

problematiskt. Kategorierna är ”kvinnor” samt ”etnicitet och kultur”. Dessa går egentligen inte 

att skilja från varandra vilket motiverar vikten av en intersektionell ansats i diskursanalyser. 

3. MATERIAL 

Materialet jag valt att titta på är Özz Nûjens föreställning ”Dålig stämning”16, vilken finns 

tillgänglig på Netflix. Längden är 95 minuter varav de analyserade utgörs av ca 20 minuter. Jag 

har också tittat på Nûjens senare föreställning ”Statsminister: Özz Nûjen”17 från vilken jag, i 

relation till analysens teman, valt ut ett fåtal relevanta exempel för att vidga perspektivet. Nûjen 

är en offentlig person, likaså är materialet offentligt, därmed är min studie inte på något vis 

utlämnande. Det är vidare inte Nûjens person jag analyserar, utan den diskursiva praktik han är 

en del av, de diskurser som aktiveras i framträdandena samt hur han diskursivt positionerar sig. 

Jag har valt att inte citera Nûjens explicita yttrande av n-ordet då jag inte anser det vara etiskt 

försvarbart eller fylla något analytiskt syfte. Det vore en självmotsägelse i relation till mina 

värderingar och syftet med uppsatsen. Först övervägde jag att skriva ut första bokstaven. Dock 

bestämde jag mig för att jag inte vill bidra till ett sorts substitut som riskerar att fogas in som ett 

nytt och accepterat offentligt uttryck för rasism. Ordet kommer därför helt bytas ut mot 

”******”.  

4. TIDIGARE FORSKNING  

Inom humorforskning finns tre centrala teorier, vilka jag vill redogöra för men inte kommer 

använda mig av. ”Superiority theory” utgår från att humorns huvudsakliga funktion är att få 

övertag över andra genom komik baserad på förlöjligande och nedvärderande, t.ex. ”blackface”. 

”Incongruity theory” förklarar humorns struktur och beskriver hur humor skapas mot bakgrund 

av bl.a. kontraster och motsägelser. T.ex. att den plötsliga insikten om orimligheten i något får 

oss att skratta, och sist ”relief theory”, vilken berör skrattets emotionella dimension och 

betraktar humor som ett sätt att lätta på sociala stämningar. Bristen hos dessa anses vara att de 

gör okritiska och universella anspråk på vad humor är. Men, en fjärde teori är under utveckling. 

Equality theory synliggör, utifrån ett politiskt och kritiskt perspektiv, social ojämlikhet och 

                                                      
16 Özz Nûjen. Dålig stämning. Distribuerad av SF, 2013. 
17 Özz Nûjen. Statsminister: Özz Nûjen. Distribuerad av SF, 2014. 
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humorns roll i att upprätthålla ojämlika sociala relationer. Sedan 15 år har det nya fältet Critical 

humour studies, utvecklats, inom vilken denna fjärde teori ingår.18 Forskningen utmanar 

uppfattningen om humor som endast något positivt som inte bör tas på allvar och fokuserar bl.a. 

humorns konsekvenser för sociala relationer, positioner och interaktioner mellan människor.19 

Ett färskt bidrag till fältet är en samling artiklar i specialutgåvan av Social Semiotics Journal 

från 2016. Samtliga behandlar frågor kring könshegemoni och motstånd mot hegemoni.20  

Vidare återfinns internationell forskning som ligger nära mitt eget ämne ståuppkomik, bl.a. i 

Raúl Pérez studie ”Learning to make racism funny in the ’color-blind’ era”. Pérez skriver att 

amerikanska stand-up studenter lär sig olika strategier för att göra rasism roligt. I en kritisk 

diskursanalys kommer han fram till att ståuppkomik är en arena där stereotyper, framförallt 

rasstereotyper, produceras och reproduceras, vilket har betydelse för den offentliga diskursen 

om ras. Men då det inte längre är socialt accepterat att offentligt uttala sig rasistiskt så bäddas 

istället nya offentliga uttryck för rasism in i en politiskt korrekt rasdiskurs.21 Rasismen i den nya 

diskursen maskeras av de retoriskt performativa strategierna komiker använder sig av, vilka gör 

den rasistiska humorn tilltalande. Icke-vita komiker uppmuntras att okritiskt och utan tillförsikt, 

använda sig av rasstereotyper.22 Dessa strategier möjliggör för vita komiker att uttrycka sig 

direkt rasistiskt utan att själva framstå som rasister.23 Med hänvisning till den ”lekfulla” eller 

”oseriösa” diskurs som komikerna deltar i, och under humorn som täckmantel, kan 

rasstereotyper därför föreställas vara helt utan anspråk på något ”autentiskt”.24 

Överlag präglas stand-up scenen dock av en i synnerhet maskulin diskurs vilken bl.a. utgår från 

antagandet om kvinnor som humorlösa. Kvinnliga komiker som använder sig av manligt kodade 

uttryck uppfattas ofta som gränsöverskridande i negativ bemärkelse. Sharon Lockyer har i en 

studie analyserat Joan Rivers’ förhandlande av denna manligt dominerade arena med hänsyn till 

Rivers’ kön och sexualitet, samt i viss mån ålder. Hon visar hur Rivers både utmanar och 

förstärker traditionella föreställningar, och hur hon på ett komplext vis förhandlar och 

                                                      
18 Simon Weaver, Raúl Alberto Mora & Karen Morgan. ”Gender and humour: examining discourses of 

hegemony and resistance. Social Semiotics. Vol. 26, Nr. 3, 2016, s. 227 - 233, s. 227f. 
19 Sharon Lockyer & Micahel Pickering. ”You must be joking: The sociological critique of humour and 

comic media”. Sociology Compass. Vol. 2, Nr. 3, 2008, s. 808 – 820. 
20 Weaver, Mora & Morgan 2016. 
21 Raúl Pérez. ”Learning to make racism funny in the ’color-blind’ era: Stand-up comedy students, 

performance strategies, and the (re)production of racist jokes in public. Discourse and Society. Vol. 24, 

Nr. 4, 2013, s. 479 – 503, s. 498. 
22 Ibid, s. 487. 
23 Ibid, s. 479. 
24 Ibid, s. 497. 
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omförhandlar konstruktioner av kön- och sexualitetsidentiteter på en och samma gång. En 

slutsats är att Rivers utmanar den maskulina diskursens antagande om att kvinnor inte kan 

skratta åt sitt eget åldrande. Genom att diskutera kvinnans kropp, i synnerhet vaginan, utifrån 

åldrande, överskrider hon diskursiva gränser vilket normalt sett inte faller inom ramen för 

ståuppkomikens agenda.25 Relationen mellan kön och humor har undersökts även i en svensk 

kontext. Den hegemoniska kulturella uppfattningen om denna relation är, enligt Hanna 

Söderlund, något som i flera diskurser och kontexter där kön och humor görs, präglar de sätt på 

vilka människor interagerar. I sin avhandling om humor och kön i tv-programmet Parlamentet, 

menar Söderlund att föreställningen om kvinnor som humorlösa har en avgörande betydelse 

även för de kvinnliga komikerna i Parlamentet. I interaktion med manliga komiker ges de 

kvinnliga komikerna sämre möjligheter att förhandla sig till positionen som ”den framgångsrika 

komikern”, d.v.s. framstå som roliga, då de oftare än männen avvisas eller avbryts.26 Dock 

används humor även som motstrategi vilket utmanar föreställningen om humor som manligt 

kodat.27  

Vidare har Pia Karlsson Minganti behandlat den kulturella föreställningen om relationen mellan 

humor och religion. Humorlöshet är något som i väst även tillskrivs muslimer, vilket kopplas till 

det Sara Ahmed benämner som skräckekonomier - den irrationella och globala rädslan för ett 

helt kollektiv av kroppar som baserade på fenotyp28 förknippas med t.ex. terrorism.29 Samtidigt 

som muslimska komiker, t.ex. genom stand-up, både i Sverige och internationellt, använder 

humor som subversiv strategi för att bryta stereotypen om muslimsk humorlöshet, menar 

Karlsson Minganti att humor som praktik också är problematisk. Även om den för komiker i 

marginaliserad position kan förstås som ett sätt att göra motstånd, riskerar humorn att 

understödja föreställningen om muslimer som avvikare och bli en norm som förstärker negativt 

laddade fenomen i diskursen om muslimer.30 

                                                      
25 Sharon Lockyer. ”From toothpick legs to dropping vaginas: Gender and sexuality in Joan River´s 

stand-up comedy performance”. Comedy studies. Vol. 2, Nr. 2, 2011, s. 113–123, s. 120. 
26 Hanna Söderlund.’Jättekul att det är så många tjejer här ikväll’. En interaktionell studie om humor 

och kön i tv-programmet Parlamentet. Diss., Umeå universitet, 2016, s. 185. 
27 Ibid, 175f. 
28 Fenotypiska drag är det samma som utseendedrag, t.ex. hudfärg, form på näsa, ögon och mun eller 

hårtextur. Dessa konstrueras som kännetecken för en viss grupp och kopplas ofta till föreställda 

egenskaper hos dessa.   
29 Pia Karlsson Minganti. ”Unga muslimer och humor som norm”. Ingår i Skratt som fastnar: Kulturella 

perspektiv på skratt och humor, Jönsson, Lars-Eric och Nilsson, Fredrik (red.)., s. 39 - 59. Lund: Lund 

Studies in Arts and Cultural Sciences, Nr. 5, 2014, s. 52. 
30 Ibid. 
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Manligt kodade uttryck betraktas inte bara som gränsöverskridande, att som kvinna dessutom 

vara grotesk i sin humor, uppfattas som vulgärt. Om detta skriver Anna Lundberg om i Allt 

annat än allvar: Den komiska kvinnliga grotesken i svensk samtida skrattkultur, som här får 

representera den genusvetenskapliga forskningen. Skrattkulturen vilar på en upphävning av den 

logik på vilken maktens förtryck och censur bygger på, bl.a. genom en invertering av, eller 

förkastande av hierarkier. Både politiskt motstånd och skrattets omorganisering av betydelse 

ryms här, t.ex. en uppvärdering av den komiska, groteska kroppen.31 Lundberg undersöker 

svensk skrattkultur med fokus på tre olika humorformer där kvinnor begagnar sig av en estetik 

som gör dem ”groteska”. Det materiellt kroppsliga och groteska menar hon är förbundet med 

uttryck för kön och sexualitet. När kvinnor uttrycker sig på ett sätt som inte ligger i linje med 

förväntningar på skönhet och den kvinnliga konsten att bli betraktad, förstås de som 

”misslyckade” vilket blir ett sätt att ta plats i skrattkulturen.32 Avhandlingen skrevs dock för 10 

år sedan och därmed finns ett stort glapp i genusvetenskaplig forskning om humor. 

5. TEORI 

5.1 PK som analytisk ram 

Att vara ”PK”, politiskt korrekt, är ett numera vedertaget uttryck men som det ändå inte finns 

någon faktisk definition av. Enligt Wikipedia innebär det i västvärlden att undvika negativt 

särskiljande av människor p.g.a. kön, etnicitet, sexualitet etc., samt att man följer trenden i 

samhällsdebatten mot bakgrund av rådande politiska värderingar.33 Detta kan sägas ligga i linje 

med det samband mellan rasism, antifeminism och användandet av uttrycket PK, som Karin 

Hagren Idevall funnit i sin studie, d.v.s. att inkluderande värderingar betraktas som PK.34 Vidare 

är det enligt Granath & Ullén rimligt att betrakta PK som ett uttryck som används för att 

beteckna människors försök att påverka normer via språket.  Dessa menar dock att begreppets 

värderande funktion fått konsekvensen att den som uttrycker sig politiskt korrekt framstår som 

                                                      
31 Michail Bachtin. Rabelais och skrattets historia. François Rabelais’ verk och den folkliga kulturen 

under medeltiden och renässansen. Anthropos: Gråbo, 1986. Ur Anna Lundberg. Allt annat än allvar: 
den komiska kvinnliga grotesken i svensk samtida skrattkultur. Diss., Linköpings universitet, 2008, s. 15.  
32 Ibid, s. 58. 
33 https://sv.wikipedia.org/wiki/Politisk_korrekthet (I Wikipedias artikel refereras till flera källor, bl.a. 

Nationalencyklopedin, men jag har inte fått några träffar på ”politisk korrekthet” i några av dessa) 
34 Karin Hagren Idevall. ”’Politiskt korrekt’ och normalisering av rasism. En diskursanalys av 

positioneringar och underliggande perspektiv i ett kommentarsfält”. Språk och stil. Nr. 24, 2014, s. 101 – 

132, s. 103. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Politisk_korrekthet
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objektiv fastän subjektiva åsikter ligger bakom. Följden blir att debatter snarare handlar om hur 

en sakfråga förstås eller uppfattas än den faktiska angelägenheten i sig, med effekten att 

diskussionen kretsar kring vad man får eller inte får säga och inte kring frågorna som föranledde 

den.35 Mot bakgrund av detta tycks den dominerande uppfattningen om Nûjen vara att han 

tillhör den svenska s.k. ”PK-eliten”. Bitvis är han dock väldigt okritisk i sina skämt vilket, i 

relation till detta och syftet med hans humor, är intressant att undersöka. Konkret innebär det att 

lokalisera och sätta finger på självmotsägelser som sipprar igenom i relation till ”PK-yttranden”. 

Ståuppkomiker uttrycker sig ofta i form av påståenden om sakers beskaffenhet och om sociala 

angelägenheter. Hur, vad eller varför någonting förment är som det är, tycks vara ett sätt att 

konkretisera poängen i skämten. Men ämnena, hur det skämtas och mot bakgrund av vad är 

dock beroende av vilka diskurser som cirkulerar i samhället och som humordiskursen bygger på. 

Den står därmed inte för sig, och kontexten i vilken ståuppkomiken framförs kan inte betraktas 

som frikopplad från och oberoende av samhället i stort. Med det sagt bör Nûjen rimligtvis bygga 

sina skämt på rådande PK-diskurser om hans humor ska kunna betraktas som PK.  

5.2 Intersektionalitet 

Då alla sociala och diskursiva praktiker utgör och utgörs av ett komplext nät av maktrelationer, 

är intersektionell teori högst relevant vid analys av social praktik. Intersektionalitetsteorin är en 

vidareutveckling av black feminism, ett svar på både kvinnorörelsens och den svarta rörelsens 

exkludering av svarta kvinnor. Begreppet introducerades av Kimberlé Crenshaw i slutet av 

1980-talet i ett försök att kartlägga hur minoritetskvinnors, och i synnerhet svarta kvinnors, 

erfarenheter och situation inte endast beror på sexism och rasism. Initialt innebar det att studera 

de förtryckarsystem som (minoritets)kvinnor utsätts för p.g.a. sin etnicitet, sexualitet och klass, 

vilka samverkar med varandra.36 Numera har fler dimensioner tillkommit och intersektionalitet 

kan beröra många socialt konstruerade skillnader som makt konstitueras utifrån, vanligt är att i 

Sverige tala om diskrimineringsgrunderna.37 Hur intersektionalitet ska förstås samt dess 

förtjänster, har dock varit omdiskuterat. Lykke menar t.ex. att det finns en risk att det blir 

analytiskt ohanterligt om inkluderingen av dimensioner är oändlig. För att förhindra detta 

föreslår hon att en intersektionell analys grundas på sex principer. I förstone innebär detta att 

analysen baseras på val av vissa maktordningar framför andra. Vidare och sammanfattningsvis, 

                                                      
35 Solveig Granath & Magnus Ullén. ‘The Elevation of Sensitivity over Truth’: Political Correctness and 

Related Phrases in the Time Magazine Corpus”. Applied Linguistics. 2017, s. 1 - 24, s. 20, 22. 
36 Valerie Bryson. Feminist Political Theory. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2016, s. 239ff. 
37 (Kön, etnicitet, sexualitet, religion eller annan trosuppfattning, ålder, könsöverskridande identitet, 

funktion) http://www.do.se/lag-och-ratt/diskrimineringslagen 

http://www.do.se/lag-och-ratt/diskrimineringslagen
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att man sedan argumenterar för vilka maktordningar som ges störst betydelse i den konkreta 

kontexten, samt reflekterar och har perspektiv på sin forskning utifrån bortvalda 

maktordningar.38 de los Reyes, Molina och Mulinaris utgångspunkt är däremot att man inte kan 

välja bort vissa dimensioner. En intersektionell analys kräver inkludering av både kön, klass, 

sexualitet och ras/etnicitet för att makt ska kunna förstås då dessa maktordningar samverkar och 

alltid är avgörande för människors sociala positioner.39 Här vill jag dock argumentera för att 

funktion och könsidentitet är minst lika avgörande då samhället även är uppbyggt kring den 

normativa kroppen och en binär syn på kön. Jag kommer i analysen utgå från Lykke då jag 

ansluter mig till hennes argument om att forskare riskerar positionera sig som om de kan se allt 

från alla håll. De inkluderade maktordningar har valts utifrån vad som varit mest avgörande för 

identiteterna som konstruerats i skämten och därmed för deras villkor och sociala position. 

Jag kommer även använda mig av Sara Ahmeds begrepp ”stickiness”, eller ”klibbighet” samt i 

enskilda fall även ”feminist killjoy”. Ahmed förklarar att både enskilda och kollektiva kroppar 

”får sina ytor” genom att känslor rör sig mellan och fästs vid vissa kroppar och symboler men 

inte andra.40 På så sätt skapas en differentiering mellan ”oss” och ”dom”. Hon kallar detta för 

affektekonomi - ju fler ”klibbiga” associationer mellan symboler och kroppar, desto högre 

känslomässigt värde. Viktigt att understryka är att symboler och kroppar inte bär på känslor som 

om de vore inneboende i ett objekt eller subjekt. Dessa konstrueras i det vardagliga talet som om 

kroppars ytor genererar affekt. Hat är en sådan känsla, som via klibbighet skapar kroppar som 

dess objekt. Den irrationella och globala rädslan för ett kollektiv av kroppar, som baserade på 

fenotyp förknippas med muslimer och terrorism, fogas in i det Ahmed kallar skräckekonomier. 

Det är cirkulationen av affekten som konstituerar kroppar som om de vore orsaken till, eller 

rättfärdigar rädsla och hat.41 En ”feminist killjoy” skulle kunna vara någon som påpekar detta 

när det skämtas om muslimer som terrorister. Feminister förstås ofta som glädjedödare när de 

går emot sociala normer som uppfattas som goda och genererar lycka, t.ex. skämt. Det skulle 

också kunna handla om att påpeka det problematiska i ett uttalande eller att synliggöra hur 

människor är priviligierade på bekostnad av andras möjligheter.42 

                                                      
38 Nina Lykke. ”Intersektionalitet – ett användbart begrepp för genusforskningen”. Kvinnovetenskaplig 

Tidskrift. Nr. 1, 2003, s. 47 – 56, s. 53. 
39 Paulina de los Reyes, Irene Molina & Diana Mulinari. ”Intersektionalitet som teoretisk ram vs 

mångfaldsperspektivets tomma retorik”. Kvinnovetenskaplig Tidskrift. Nr. 3 – 4, 2003, s. 159 - 162 
40 Sara Ahmed. Vithetens hegemoni. Hägersten: Tankekraft Förlag, 2011, s. 65ff. 
41 Ibid, s. 73,79. 
42 Sara Ahmed. ”Feminist Killjoys (And Other Willfull Subjects)”. S&F Online, Nr. 8.3, 2010, s. 3. 
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6. DISPOSITION   

Jag har nu presenterat grunderna inför analysavsnittet vilket läggs upp utifrån 

analyskategorierna ”kvinnor” och ”etnicitet och kultur” för att avslutas med ”skämtens betydelse 

i praktiken – intersektionellt perspektiv”. Analysen är disponerad på så vis att jag inleder med 

ett kapitel om ståuppkomikens historia för att ge läsaren möjlighet till ett bredare perspektiv. I 

kapitlet om kvinnor som följer, analyseras Nûjens problematiserande av skönhetsideal och 

jämställdhet samt vilka kvinnliga kategorier som konstrueras. I kapitlet om etnicitet och kultur 

fokuseras analysen på skillnadsskapande, ”svenskhet”, muslimer och konstruktionen av ”Den 

Andre”. Här diskuteras även rasism och homofobi då båda är kulturella konstruktioner som 

förutsätter skillnadsskapande. Under varje kapitel presenterar och analyseras först ett skämt/citat 

som jag tolkat som minst problematiskt och som komiken i analyskategorin centreras kring. 

Därefter följer en analys av skämt som kontrasterar detta och som jag uppfattar mer 

problematiskt. Avslutningsvis presenteras slutsats och till sist för jag en avslutande diskussion.  
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7. ANALYS 

7.1 Ståuppkomikens bakgrundshistoria 

Ståuppkomik är en etablerad och populär underhållningsform i Sverige och har historiskt 

speglat, och speglar fortfarande, det samtida samhälle i vilket den uppförs i. Ursprungligen 

kommer den från USA och utvecklades i kölvattnet av humorshower som vaudeville (kallad 

varieté i Europa) och s.k. minstrel shows, i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. 

Komiken i minstrel-shows utgjordes till stor del mot bakgrund av dåtidens rasistiska samhälle 

där vita komiker iklädde sig blackface och förlöjligade afroamerikaner utifrån föreställningen 

om dessa som bl.a. lata, naiva och musikaliska.43 Den moderna ståuppkomiken, utvecklad från 

50-talet och framåt, är en tämligen unik underhållningsform då den bygger på interaktion med 

publiken och där komikern har ett särskilt sätt att röra sig. Kön och ras var vanliga områden 

inom vilka man tänjde på gränserna, vilket fortfarande görs, och stand-up blev en plattform för 

provokation och kontroversiella uppträdanden.44 Även om vita komiker lade grunden för 

rasistisk humor, kom stand-up också att användas i subversivt syfte av marginaliserade grupper. 

Afroamerikanska komiker, bl.a. Richard Pryor, tog sig på ett provokativt och tankeväckande 

sätt, an komiken utifrån ras och etnicitet. Detta reflekterade den afroamerikanska oppositionen 

och utmanade vit hegemoni på en arena tidigare dominerad av vita.45   

I Sverige etablerades den först i slutet av 1980-talet då Stand Up Comedy Klubben (SUCK), 

bildades.46 Özz Nûjen var sedan en av de komiker som startade Stockholm Live.47 Skillnader av 

olika slag tycks vara en ofrånkomlig del av vad västerländsk kultur baserar humor på. Även 

Nûjens shower genomsyras av detta då han driver med fördomar och myter. En del 

ståuppkomiker förlitar sig delvis på interaktionen med publiken vilken överlag fungerar som en 

tyst samtalspartner, men utan samma möjlighet att kunna delta i konversationen då komikern för 

en slags ensidig dialog.48 Delar av en föreställning kan alltså vara avhängig publikens reaktion 

och har därför betydelse för den mening som konstrueras i stand-up som diskursiv praktik. 

                                                      
43 Bethany Parker. ”Probing question: What are the roots of stand-up comedy?” Penn State News. 2008-

09-12. http://news.psu.edu/story/141330/2008/09/12/research/probing-question-what-are-roots-stand-

comedy 
44 http://www.xn--enskamfrsverige-ftb.se/stand-up-i-varlden.html  
45 Aaryn L. Green & Annulla Linders. ”The Impact of Comedy on Racial and Ethnic Discourse*. 

Sociological Inquiry. Vol. 86, Nr. 2, 2016, s. 241 – 269, s. 241f. 
46 http://www.xn--enskamfrsverige-ftb.se/stand-up-sverige.html  
47 http://www.standupsverige.se/startsida/  
48 Allison Ross. The Language of Humour. London: Routledge, 1998, s. 10.1 

http://news.psu.edu/story/141330/2008/09/12/research/probing-question-what-are-roots-stand-comedy
http://news.psu.edu/story/141330/2008/09/12/research/probing-question-what-are-roots-stand-comedy
http://www.enskamförsverige.se/stand-up-i-varlden.html
http://www.enskamförsverige.se/stand-up-sverige.html
http://www.standupsverige.se/startsida/
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7.2 Kvinnor  

Föreställningen inleds med att Nûjen konstaterar att det inte är den vackraste publik han haft, 

vilket leder in på normer kring utseende och skönhet.  

”Hur ska dagens svenska kvinna se ut enligt reklamen?” 

Med denna fråga vill Nûjen lyfta problematiken med ouppnåeliga skönhetsideal som kvinnor i 

samhället förväntas sträva efter. Efter förslag från publiken fastställs att idealet är en smal 

kvinna med stora bröst och tjocka läppar, en kvinna som Nûjen skämtsamt menar inte återfinns 

bland åhörarna. I skämten som följer parodieras Viktoria Silvstedt i reklamen för spelsajten 

Betsafe, och Maria Montazami från Svenska Hollywoodfruar, i en framställning av dem som 

korkade utan djupare egenskaper än förmågan att inställsamt vara tilltalande på ytan. Nûjens 

ethos49 placerar genast idealet inom ramen för den amerikanska playboy-stereotypen och den 

korkade blondinen. Den enda ”vanliga svenska kvinnan” i reklamen, hon som inte är en blond 

skönhet, ”är hon med analklåda”. Om detta verkligen är ett ideal, och om majoriteten av 

kvinnorna faktiskt instämmer i påståendet, förblir dock outrett. Nûjen tar sig tolkningsföreträde 

att utnämna den blonda, storbystade kvinnan som representant för ett generellt ideal trots att 

detta bara är ett av flera. Vad som emellertid kan konstateras är vilka diskurser som gör det 

möjligt för Nûjen att utan förbehåll, och med publikens tysta medgivande, måla upp denna bild.  

I vårt västerländska samhälle har kvinnor sedan lång tid tillbaka i första hand bedömts utifrån 

utseende. Ytan har länge betraktats som en representation av människors sociala position men 

också av föreställda inre egenskaper. Vilket utseende som förknippas med vilka egenskaper har 

dock precis som andra ideal förändrats över tid.50 Enligt tidningen Världens Historia härrör 

myten om ”den dumma blondinen” från 1700-talets Frankrike. Den vackra, blonda, 

prostituerade Rosalie Duthé var i finare kretsar känd för sin förmåga att förföra män men också 

för sitt bristande intellekt. Ryktet nådde Amerika på 1900-talet och efter att Marilyn Monroe 

spelat huvudrollen i filmen ”Herrar föredrar blondiner”, baserad på Anita Loos bok med samma 

namn, förevigades myten i en diskurs om blondiner som dumma.51  

 

                                                      
49 Fairclough 1992, s. 235 
50 Susan Bordo. ”Den slanka kroppens budskap”. Kvinnovetenskaplig Tidskrift. Vol. 2, Nr. 14, 1993, s. 3 

- 17, s. 7ff. 
51 http://varldenshistoria.se/kultur/nar-blev-blondiner-dumma 2012. 

http://varldenshistoria.se/kultur/nar-blev-blondiner-dumma
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Enligt Fairclough sker diskursiv, och därmed sociokulturell förändring, när diskursordningen 

rubbas genom att den som talar använder diskurser på nya sätt eller från andra diskursordningar. 

Varje ordning konstituerar och konstitueras av, bestämda diskurser med ett bestämt språkbruk 

som begränsar vad som kan sägas.52 Språkbruket i parodin här konnoterar bilden av blondinen 

härrörande från en sexistisk diskursordning i samhället. Genom reklam, tidningar och vardagligt 

tal - diskursiva praktiker som objektifierar kvinnors kroppar, reproduceras denna bild.  Å ena 

sidan pekar han på problematiken med reklamens representation av kvinnor. Å andra sidan 

konstrueras en kvinnlig identitet utifrån ett stereotypt ideal med verkliga personer som exempel 

på dåliga förebilder. Om än oavsiktligt får detta en exkluderande funktion då dessa kvinnor inte 

tillåts skapa sin identitet på samma villkor som ”vanliga kvinnor”. Diskursen om blondiner 

interagerar med, och relaterar därmed till en diskurs om i synnerhet kvinnors kroppar och 

utseende och där ytan antas spegla insidan.53 

”Du ser ut som en vanlig svensk kvinna, har du analklåda?” 

Vem den ”svenska kvinnan” är visar sig i den bild av henne som bekräftas när Nûjen riktar sig 

illustrativt till en vit, blond, medelålders kvinna i publiken. Harmlöst kan tyckas, men här ligger 

frågan om vem som diskursivt antas berörd av problematiken med skeva ideal. Den kategoriska 

modaliteten (”ser” i skämtet) fastställer påståendet som en sanning medan den objektiva 

modaliteten (frånvaro av subjektivt instämmande) gör det oklart vems perspektiv som 

egentligen representeras. Definitionen av den ”svenska kvinnan” utesluter därmed andra möjliga 

definitioner samtidigt som den framstår som universell. Då vithet ur ett intersektionellt 

perspektiv är en högst maktbärande dimension54, tydliggör detta hur icke-vita kvinnor 

exkluderas i diskursen om ”svenska kvinnor” som aktiveras i skämtet. Den ”svenska kvinnan” 

konstrueras också som den ”vanliga kvinnan” vilket samtidigt skapar icke-svenska kvinnor som 

främmande.    

”Jag har tänkt på en sak. Att reklamen säger till er kvinnor att ni 

hela tiden ska tänka på hur ni ser ut istället för på vad ni kan bli” 

 

                                                      
52 Winter Jørgensen & Phillips 2000, s. 76f. 
53 Bordo 1993, s. 7ff.  
54 Katarina Mattsson. Diskrimineringens andra ansikte – svenskhet och ”det vita västerländska”. Ingår i 

SOU 2005:41 Bortom vid och dom. Teoretiska reflektioner om makt, integration och strukturell 
diskriminering, Paulina de los Reyes & Masoud Kamali (red.), Rapport av Utredningen om makt, 

integration och strukturell diskriminering, Stockholm: 2005. 
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Citatet följs av ett raljerande kring hur reklamerna ”skammar” mensblod i form av blå färg och 

implicit föreskriver regler kring kvinnors hud och hår. Här sätter Nûjen fingret på en av de 

bakomliggande orsakerna till problematiken han belyser. Kvinnor uppmuntras i mycket större 

utsträckning än män att vända sig inåt och i första hand bekräfta sig själva utifrån skönhet. 

Reklamen bidrar naturligtvis sedan till att cementera föreställningen om kvinnan som objekt, en 

norm som ackumulerats över tid. Historiskt sett har kvinnor fostrats till att finnas till för 

männen, väcka appell hos dem och till att vårda sin skönhet. Personlig och intellektuell 

utveckling var förbehållet männen med motivationen att kvinnor led brist på förnuft och 

rationalitet. Flickor fick tidigt lära sig att behaga och spegeln blev ett verktyg för narcissistisk 

bekräftelse.55 Kritiken mot medias skeva representation av kvinnor och de premisser på vilka 

kvinnor bedöms och kategoriseras, framgår här med tydlighet. Nûjen uttrycker sig om 

utseendenormen som absurd på ett sätt som framstår som självklart. Dess orimlighet belyses i 

överdrifter som tycks ta avstamp i ett underförstått antagande om ett kollektivt instämmande. 

Detta kan sägas motiveras av påståendet om frånvaron av idealkvinnan i publiken; idealet är 

orimligt och ska man finna idealkvinnan får man leta länge.  

Enligt Aristoteles, som la grunden för retoriken som vetenskaplig disciplin, behöver en talare för 

att framstå som övertygande, besitta konsten att uppfattas ha god karaktär, gott omdöme och 

välvilja.56 Vilket med andra ord innebär att framstå som moraliskt god, intelligent och 

omtänksam. I den här passagen förefaller Nûjen vara en allierad i kampen mot osunda 

skönhetsideal, en jämställdhetsförespråkare med de ”rätta” PK- åsikterna. Hans ethos vittnar om 

upprördhet över reklamens förminskande av kvinnors kapacitet och en implicit riktad sympati 

till dem för vad de ”tvingas” ägna sig åt. Å andra sidan uttrycker han här subjektiv modalitet då 

det framstår som att det är han som stått för tänkandet om vad reklamen förmedlar. Det 

förefaller som om han reflekterat och kommit fram till en ny ”sanning”. Det kan också tolkas 

som att han har vetskap om att detta inte är någonting nytt för de kvinnor reklamen riktar sig till 

men att han själv nyligen kommit till insikt om detta. Kritik mot reklamen, som i första hand 

förmedlar ett ideal om skönhetsvård som ett implicit krav riktade mot kvinnor, kan inte sägas 

lysa med sin frånvaro i samhällsdebatten, i synnerhet inte bland kvinnor själva. Därför kan den 

subjektiva modaliteten även tolkas som att det inte räckt med att kvinnor själva uppmärksammat 

detta för att Nûjen ska anta samma perspektiv. Det framstår som att idealet här erkänns som ett 

problem först när han förklarar det som ett sådant.  

                                                      
55 Simone de Beauvoir. Det andra könet, 1949, s. 335, 733. 
56 Janne Grinde Lindqvist. Klassisk retorik för vår tid. Lund: Studentlitteratur AB, 2008, s. 91ff. 
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”Alltså är du 35 - 40 och kvinna och gör så – skjut dig själv i ansiktet, asså!”  

Skämtet kretsar kring trenden med selfies på sociala medier där tjejer ock kvinnor ofta tar 

ansiktsbilder ur grodperspektiv med putande ”bloggläppar”, och mot bakgrund av detta menar 

Nûjen att utseendefixeringen gått för långt. Liksom i de inledande skämten illustreras scenariot 

med parodi, här på ”selfie-tjejerna”, genom att hålla upp en låtsad mobil, puta överdrivet med 

läpparna och se vindögd ut. Nûjens ethos i parodierandet av Silvstedt och Montazami uttrycktes 

på liknande sätt vilket gör att ”selfie-tjejerna” ”klibbas” vid samma föreställda egenskaper som 

hos ”dumma blondiner”. Nûjen konstruerar på så sätt en identitet som kan tillskrivas ett stort 

antal kvinnor; kvinnor över 35, som är blonda, har stora bröst och tjocka läppar, de kvinnor som 

tar selfies ur en särskild vinkel och putar med läpparna, de kvinnor som inte anses vältaliga, de 

kvinnor som tjänar pengar på sitt utseende och de kvinnor vars röstläge kodas som ”mjuk” och 

feminint. Gemensamt för dessa tycks vara att de också tillskrivs lågt värderade egenskaper som 

bristande intellekt och att de framställs som patetiska. På så sätt positioneras de i en 

subjektsposition57 liknande den ”dumma blondinen” där handlingsutrymmet starkt begränsas, 

d.v.s. möjligheten att agera på ett visst sätt i ett visst sammanhang. I det här fallet hindras 

Silvstedt och Montazami, på diskursens premisser, från att bete sig som de vill. Ty när de gör 

det, ges de inte möjlighet att tillskrivas egenskaper som professionalitet, intellekt, rationalitet 

och förnuft. Manligt kodade egenskaper ingår inte i föreställningen om ”dumma blondiner”.  

Till skillnad från hur Nûjen tidigare gått till försvar för kvinnor och kritiserat deras orättvisa 

villkor så tycks han här istället att riktiga kritiken mot kvinnorna själva och de val de gör. Att 

det är fullkomligt oacceptabelt för kvinnor över 35 att lägga upp den här typen av selfies går 

med tydlighet fram. Om det är ett uttryck för en subjektiv åsikt eller en åsikt som förmodas 

cirkulera rent allmänt är svårt att avgöra. Kontexten talar dock för att det råa språket är en del av 

humordiskursen om att det går att appropriera vilket ämne som helst och skapa humor av det, 

t.ex. genom kraftiga överdrifter för komisk effekt. Men humordiskursen avgör samtidigt vad 

som anses roligt och även vad som betraktas som oproblematiskt, vad som kan ursäktas med 

”det var ett skämt”. Här tolkar jag det som att humordiskursen går segrande ur kampen mot PK-

diskursen då skämtet, och även de skämt som utgör bakgrunden, inte innehåller några uttryck 

för kritik de sociala medier som uppmanar till dessa trender. Det kan också motiveras med den 

interdiskursivitet som framträder. När vi talar om utseende, vilket är det övergripande ämne 

citatet kan fogas in i, dominerar skönhetsindustrins diskursordning som bl.a. utgörs av de 

                                                      
57 Kristina Boréus. ”Diskursanalys”. Ingår i Handbok i kvalitativa metoder, G. Ahrne & P. Svensson 

(red.)., s. 176 - 190. Malmö: Liber, 2015, s. 185. 
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diskurser om ålder, sociala konventioner om beteende och kvinnors kroppar som Nûjen bygger 

skämtet på. Mot bakgrund av normerna för vad som anses attraktivt ser vi hur dessa relaterar till 

varandra och begränsar därmed vad som kan sägas om kvinnor över 35. Samtidigt som Nûjen 

pekar på att vuxna kvinnor inte klarar av att stå emot utseendefixerade trender så förefaller det 

ändå ligga en förväntning på dem att ta makten över sig själva. 

Makt i det moderna samhället har av Foucault beskrivits som disciplin och krav på anpassning 

till den, d.v.s. att vi förhåller oss till de konventioner som diskurserna förespråkar. 

Konsekvensen blir den självkontroll vi utövar för att inte gå över gränsen för vad som 

förväntas.58 Nûjens uppmaning bygger just på diskursen om disciplin, i det här fallet att kvinnor 

i en viss ålder bör förhålla sig sociala konventioner om förväntat beteende. Den kan också sägas 

vara en av de diskurser som skapar det livsmanus vi förväntas leva efter, den sociala 

samhällsstrukturen räknar med att vi befinner oss i ”rätt” livsfas när vi är i en viss ålder. 

Förutom att ha uppnått vissa mål vad gäller utbildning, arbete och relationer så handlar 

livsfaserna också om förväntat beteende, eller genusrepresentation, i förhållande till vår ålder.59 

Ålder är dock en dimension som andra och normerna ser olika ut för olika subjekt beroende på 

var i skärningspunkten mellan andra dimensioner eller maktordningar vi befinner oss. I det här 

fallet framstår det som att alla ”selfie-kvinnor” över 35 regredierat till en livsfas de förväntats 

lämna. Då diskurstyperna som används är kombinerade på ett ytterst konventionellt vis 

förmedlas ingenting omdanande kring förväntningar på utseende, ålder och beteende. Trots den 

humoristiska tonen så reproduceras den dominerande diskursordningen. Könsmaktsordningen 

upprätthålls i konstruerandet av den ”dumma blondinen” och åldersordningen, där kvinnor över 

35 förväntas följa trender anpassade för ”vuxna”, består. Nûjen fogar på så sätt in ståuppkomik 

som en av de diskursiva praktiker som utgör skönhetsindustrins diskursordning. 

”Och man hör när dom går! Först trodde jag att nej det måste vara 

stilettklackarna men nää, det är allt benrangel som skramlar!” 

Hittills har Nûjen uttryckt hög grad av affinitet, d.v.s. instämmande, i sina påståenden/skämt, 

vilket är en påminnelse om hur ståuppkomik delvis är utformat. Följande visar dock hur även 

låg affinitet kan uttryckas i samma syfte. Skämtet ovan är en fortsättning på diskussionen om 

skeva skönhetsideal och Nûjen har nu tagit upp fotomodeller som exempel. Oavsett hur smal en 

                                                      
58 Michel Foucault. Övervakning och straff. Lund: Arkiv förlag, 2003, s. 180 – 183. 
59 Fanny Ambjörnsson & Janne Bromseth. ”När du gifter dig och får barn..: om ålder, heteronormativitet 

och genus”. Ingår i Livslinjer. Berättelser om ålder, genus och sexualitet, Ambjörnsson, Fanny & 

Jönsson, Maria (red.)., s. 204 - 232. Göteborg: Makadam, 2010., s. 205, 212f. 
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person är förstår vilken förnuftig människa som helst att man inte kan höra benen skramla i 

kroppen. Det vittnar dock om ett underförstått antagande om att de flesta skulle instämma i att 

fotomodellers kroppar mestadels består av ben. ”Benrangel” är ett vedertaget uttryck av 

metaforisk karaktär som inte sällan används i nedsättande och raljerande syfte, ett 

stereotypiserande av mycket smala personer. Interdiskursiviteten kan enkelt klarläggas genom 

att placera citatet i en helt annan kontext, förslagsvis på en skolgård där diverse epitet som detta 

kan tänkas cirkulera. Plötsligt blir det tydligt vilka diskurstyper det rör sig om och vidare vilken 

social praktik den utgörs av, nämligen mobbning. Mobbning av personer utifrån fysik skulle 

överlag inte kunna praktiseras utan interaktion med diskursen om skönhetsideal och kropp. 

Detta förtydligas också av intertextualiteten då ”benrangel” är ett av flera sätt smala kroppar 

beskrivits på. Det läggs till den röda tråden i hur människor kommunicerat och kommunicerar 

med varandra om kroppsnormer.  

I den fortsatta kedjan skämt förstärks stereotypen av fotomodeller och mycket smala personer 

som ”benrangel” vilket reducerar dessa till sina fysiska drag och konstruerar dem som onormala. 

Särskilt framträdande är konstruktionen av ”andrahet” och exkludering samt stereotypisering 

och makt. Dessa är enligt Stuart Hall två av fyra praktiker som utgör stereotypisering som 

betydelseskapande process.60 I förestående skämt intar Nûjen en maktposition utifrån flera 

aspekter. Han säger här att han kan tänka sig ”att vara ihop med en sån tjej”, ”[...] i en vecka 

eller så”, och tar sig därmed, ur ett värderande perspektiv, rätten att bestämma hur länge ett 

sådant sällskap kan tänkas pågå. Fotomodellerna objektifieras också då de framställs vara så 

smala att de inte syns i profil, därför kan man ”leka lekar med dem som man inte kan göra med 

vanliga tjejer”. Slutligen konstruerar han fotomodeller och andra som tillskrivs som ”benrangel” 

som en avvikande kategori i motsats till ”vanliga” (”normala”) tjejer. Här aktiveras en patriarkal 

diskurs då han utifrån en manlig blick61 tar sig rätten att granska och bedöma kvinnors kroppar. 

Den subjektiva tillåtelsemodaliteten (”jag kan”) och intonationen [”...”] uttrycker också låg 

affinitet, vilket gör att även hans ethos talar för ett avståndstagande, kanske t.o.m. obehag. Den 

låga graden affinitet får i det här fallet stor betydelse för de sociala relationerna i diskurserna 

skämten bygger på. Nûjen befäster en manlig maktposition som gör honom till Subjektet med 

makt att avgöra vem som kan reduceras till objekt för bedömning på diskursernas premisser. 

Även om syftet initialt var att problematisera det skadliga med osunda ideal så framträder likväl 

en kroppsnorm som mycket smala kvinnor inte kan känna igen sig i. Oavsett om en kvinnas 

                                                      
60 Stuart Hall. ”The Spectable of the ‘Other’” Ingår i Representation: Cultural Representations and 

Signifying Practices, Stuart Hall (red.)., s. 223 - 279. London: Sage, 1997., s. 257ff. 
61 Laura Mulvey. Visual Pleasure and Narrative Cinema. Screen. Vol. 16, Nr. 3, 1975, s. 6–18. 
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kropp är väldigt smal och benig av naturen eller på grund av späkning, så sker en differentiering 

mellan olika kategorier av kvinnokroppar i den mening som sipprar fram. Utgångsperspektivet 

tog avstamp i PK-diskursen men har förflyttats till humordiskursens okritiska blick med 

mobbning och den manliga blicken som villkor för skämt.  I följande skämt tar Nûjen 

problematiken dock ett steg längre då han först gör en jämförelse med kvinnors villkor i Iran för 

att sedan belysa jämställdhetsläget i Sverige.  

”Det är ingen som... ni ba ah, nja, nej... Hur fan kan ni bara låta det vara?! Ni 

kvinnor säger ingenting, ni säger inte ifrån ens. Är ni nöjda? 80%. Hur länge har 

det varit så?” 

Skämtet föregås av en fråga riktad till kvinnorna i publiken om huruvida de är nöjda med att 

vara värda 80% (av männen). Imitationen av publikens bristande respons och osäkra ”nej”, 

framkallar skratt, och ambivalens som egenskap är något han kommer bygga vidare på längre 

fram, om den ”konflikträdda svensken”. Här är det dock kvinnorna som specifikt målas ut som 

konflikträdda. Skämten bygger på både reella samtida och historiska omständigheter i den 

liberala diskurs om individens ansvar och rättigheter som genomsyrat jämställdhetspolitiken.62 

Problem förstås inte sällan utgöras av de underordnade och marginaliserade grupperna själva, 

och därmed tillskrivs de också som ansvariga för sin egen situation.63 Det faktum att kvinnor 

själva fått föra kampen för jämställdhet, och att det fortfarande är flest kvinnor och icke-män 

som engagerar sig, förnekas här totalt och jämställdhet framstår återigen som en ”kvinnofråga”. 

Ett högst aktuellt exempel på detta är riksdagsdebatten om Metoo där uppslutningen på det stora 

hela var sorgligt låg med 18 av 349 ledamöter närvarande. Endast tre av dessa var män.64 Hela 

yttrandet förverkligas i objektiva sannings- och tillåtelsemodaliteter, typiskt för den mediala 

diskursen där påståenden ofta saknar empiriskt belägg men ändå framstår som fakta.65 

Diskursanalytiskt blir den ojämlika interaktionen med publiken därför extra intressant i det här 

fallet. Då publiken som bekant inte har samma möjlighet att delta i dialogen kan de heller inte 

motsäga sig påståendena. Dessa är dessutom skrivna med syftet att ingå i och utgöra en del av 

ett underhållande ”tal”. Publiken har betalat för sin biljett och förväntar sig att få skratta, inte ta 

                                                      
62  Kristina Tollin. Sida vid sida. En studie av jämställdhetspolitikens genealogi 1971 - 2006. Stockholm: 

Atlas, 2011, s. 76f. 
63 Sabine Gruber. Skolan gör skillnad. Etnicitet och institutionell praktik. Linköping Studies in Arts and 
Science. Nr. 387. Linköping: Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, 

2007, s. 161. 
64 Annakaisa Suni & Erik Jerdén. ”Bara tre män i salen under metoo-debatt: ’Ett problem’”. Svenska 

Dagbladet. 2017-12-11. https://www.svd.se/bara-tre-man-i-salen-pa-metoo-debatten-ett-problem 
65 Winter Jørgensen & Phillips 2000, s. 88. 
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ställning i en politisk debatt. Nûjen blir därför än mer övertygande, och på samma sätt som i 

skämtet om reklam, framstår han som den ”upplysta” som ska förklara situationens 

beskaffenhet. Detta inför åhörare som själva utgör den strukturellt underordnade gruppen 

kvinnor och som med all sannolikhet är medvetna om detta och troligtvis har åsikter om denna 

orättvisa. Men modalitetsgraden som används ramar in en förment verklighet i vilken kvinnor är 

oförmögna och saknar handlingskraft, bara tysta om sin situation, som de dessutom 

skuldbeläggs för. Trots att påståendet faktiskt inte är sant så kontrollerar Nûjen med bestämdhet 

en representation av verkligheten.  

Talet ingår i och upprätthåller en social praktik i vilken människor i allmänhet, och män i 

synnerhet, har möjlighet att uttrycka liberala värderingar om problemlösning och 

ansvarsfördelning med konsekvensen att kvinnor skuldbeläggs för sin egen underordning. En 

sådan praktik återfinns både inom politiken och i organisationer.66 En intressant tanke, med ett 

tämligen paradoxalt utfall, är att föreställa sig en kvinna yttra sig om samma sak. Nûjen framstår 

som den ”goda” mannen som uppmuntrar kvinnor att ta plats medan en kvinna med större risk 

betraktats som en feminist killjoy som aldrig blir nöjd. Frågan är dock vilka kvinnor det är han 

pratar om. ”Kvinnor” konstrueras här som en grupp svaga och handlingsförlamade individer 

utan egen agens och dessutom i en homogen kategori med kön som enda markör. Som 

strukturellt underordnad grupp har kvinnor generellt sämre möjlighet än män att få gehör för sitt 

motstånd. Handlingsutrymme är dock inte endast avhängigt kön utan flera andra avgörande 

faktorer i samverkan med detta, vilket diskuteras längre ner.  

7.3 Etnicitet och kultur 

Den narratologiska uppbyggnaden där allvar blandas med skämt kopplade till dessa, genomsyrar 

hela föreställningen. Tyngdpunkten i de allvarliga och återberättande delarna, ligger på Nûjens 

egna erfarenheter, bakgrunden som kurd och muslim, och konsekvenserna av krig. I flera delar 

av föreställningen uppstår en utmärkande knytpunkt i Nûjens ethos, nämligen kroppsspråket och 

sättet på vilket han talar svenska. I de allvarliga delarna, bl.a. då han återberättar och citerar sin 

mamma, talar han helt utan brytning. I de delar där humordiskursen dominerar, och någon med 

utländsk härkomst citeras, sker det med kraftig brytning i stereotypa imitationer av dessa.  

Nûjen vill i följande skämt dels problematisera fördomar om homosexuella och om personer 
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rasifierade som muslimer67, och dels lyfter han frågor om rasism, demokrati och 

skillnadsskapande. I sin senare show ”Statsminister: Özz Nûjen”, belyser han problematiken 

med hur skillnad skapas utifrån föreställningar om att just språkförbristningar är tecken på 

oföretagsamhet och brist på integrering. René León Rosales skriver om just dessa föreställningar 

i sin studie om svenskhetsnormer i en multietnisk skola. Elever lär sig hur ”ren svenska” 

förknippas med ambition och framgång, medan brytning eller ”Kärbosvenska” 

(”förortssvenska”, min anm.) sammankopplas med att vara oseriös och framtida 

misslyckanden.68 Mot bakgrund av detta kan man tolka Nûjens brytning i skämten som en 

anspelning på detta samtidigt som det blir ett sätt att förtydliga komiken. Även kroppsspråket är 

mer teatraliskt i dessa delar, med tydliga, yviga rörelser, gester och ansiktsuttryck som 

tillsammans med brytningen konstruerar identiteten ”Den Andre”. Som vi ska se, får detta 

konsekvensen att Nûjen bitvis framstår som motsägelsefull i relation till sin kritik av 

skillnadsskapande föreställningar om bl.a. kultur.  

”Tror det är för att vi har demokrati i det här landet. Svenskarna är till och med 

överens när de inte är överens. Folk kan säga ’vi är i alla fall överens om att vi inte 

är överens’” 

Komiken i showen utgörs delvis av skämt om ”svenskhet” och ”svensk” kultur där ambivalens 

och konflikträdsla är nyckelord. Uttrycket att ”vara överens om att inte vara överens” skulle 

kunna förstås som relativism i dess strikta bemärkelse. Att istället för att underbygga sina 

argument, med hänsyn till situering, kunna kontra med ”allting är relativt”, vilar på antagandet 

om att båda i sina ståndpunkter utgår från ett totalitärt perspektiv på kunskap där det man ”vet” 

betraktas som universell sanning.69 Båda kan då lämna diskussionen med uppfattningen av att ha 

”rätt” utan att ha behövt varken övertyga eller böja sig. Behöver man inte argumentera för sin 

sak behöver man ju heller inte lära sig hantera konflikter. Ser man på föreställningen om 

”svenskar” från det här perspektivet och i relation till hur Nûjen framställer ”icke-svenskar” blir, 

som jag kommer visa, konflikträdsla plötsligt något som egentligen handlar om brist på 

aggression och bejakande av våld. 

”När vi kom till Rinkeby -83 var mer än hälften svenskar, men för varje år jag 

                                                      
67 Människor som utifrån fenotyp antas vara muslimer vilka tillskrivs föreställda egenskaper. 
68 René León Rosales. ’Där är alla svenskar, inte en enda är svartskalle’. Svenskhetsnorm i en 

multietnisk skola. Ingår i Skola i normer, Lena Martinsson & Eva Reimers (red.)., s.181–188. Malmö: 

Gleerups, 2014, s. 181ff. 
69 Haraway 1988, s. 584. 
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kollar på klassfotona, så blir det mörkare och mörkare. Det här med integration 

måste ske från båda håll!” 

I flera delar av showen sker ett slags läckage, som från textproducenten själv förmodligen inte 

upplevs problematiskt mot bakgrund av uppmaningen i slutet om att ”vi måste sluta säga ’dom’ 

om såna som mig”. Ändock skapas ett ”vi” genom talet av ”dom” i de kategorier och 

subjektspositioner som konstrueras. Den starka graden av affinitet får konsekvensen att 

subjektspositionerna som skapas får avgörande betydelse för de sociala relationerna i diskursen 

om svenskhet som aktiveras. Genom att tala om ”svenskar” i opposition till de som är 

”mörkare”, konstrueras ”mörkare” personer som icke-svenskar och ”svenskar” konstrueras som 

vita. Nûjen exkluderar därmed både sig själv och andra ”mörka”, från kategorin ”svensk”. Den 

objektiva modaliteten kan, också i relation till Nûjens övergripande syfte, å andra sidan tolkas 

som ett uttryck för att det är så här han menar att andra ofta kategoriserar människor. Nûjen 

bidrar även själv med ett exempel på konsekvenserna av föreställningar om ”svenskhet” för den 

vidare sociala praktiken. Lite längre fram lyfter han nämligen precis det Diana Mulinari belyser 

i en forskningsrapport till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet, nämligen att människor 

som kategoriseras som invandrare i hög grad tvingas arbeta dubbelt så hårt för att få samma 

möjligheter som vita svenskar.70 Diskrimineringen som leder till större krav på ”invandrare”, 

möjliggörs av den diskursordning som konstituerar och konstitueras av arbetsmarknaden, bl.a. i 

diskursen om ”svenskhet”. Nûjen vrider och vänder på problemen i ett försök att slå hål på den 

falska bilden av ett jämlikt Sverige genom att belysa dessa sprickor i samhället, men faller trots 

det själv in i samma diskursordning som de diskriminerande praktikerna är en del av. 

I sin senare show frågar sig Nûjen också hur länge ”invandrare” ska behöva vandra innan de 

kommer fram, underförstått när de blir ”svenska” och inte längre är ”invandrare”. Från det här 

perspektivet blir det tydligt att de möjligheter och privilegier som den svenska demokratin 

förment erbjuder Sveriges medborgare, endast är förbehållet vita.  Icke-vita blir aldrig ”svenska” 

nog, för att, både inom politiken och i offentlighetens vardag, undgå att kategoriseras som och 

reduceras till ”invandrare”. Kanske är det då inte så konstigt att ”svensk” ofta används i 

motsatsförhållande till andra kategorier då ”fel” hudfärg, religion eller namn starkt begränsar 

människors handlingsutrymme och möjlighet att ses som ”svenska”.  

                                                      
70 Diana Mulinari. Tystnad och osynlighet. Hur hanteras diskriminering 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Första tredjedelen av showen leds in på skämt som handlar om kurder och om Nûjens föräldrar. 

Han berättar att han är uppfostrad att inte stå upp mot sin pappa men att han i 20-årsåldern talar 

om det som för pappan gör mest ont i hjärtat; att han ska bli vegetarian. Pappan ska upprört ha 

frågat om sonen är ”homisexuell” och ropat på mamman:  

”Kvinna! Kom, prata med din son, han är homisexuell! Och morsan kommer in, ni 

vet så här kurdisk morsa; ’Varför guuud!? Jag-visste-det-jag-drömde-igår-natt-att-

det-var-tre-katter-som-klöste-dig!’” 

Det är intressant att ställa imitationen av mamman i det här skämtet, i relation till de 

allvarsamma delarna där han gör mammans röst helt utan brytning, och som vi ska se, även till 

en tredje framställning av henne. Här målas hon upp som ”den sörjande muslimska kvinnan” 

och som hysterisk och vidskeplig, varav det sistnämnda skulle kunna tolkas som en referens till 

mammans religiositet. Den kraftiga reaktionen på ”nyheten” om att sonen ”är homisexuell” 

framställer både henne och pappan som homofober. Nûjen tar här för givet att publiken förstår 

den kulturella representationen av en ”kurdisk morsa”, som om det vore en allmänt vedertagen 

sanning. Enligt Foucault är sanning en diskursiv konstruktion, d.v.s. vi håller vissa kunskaper 

för sanna då diskursernas kunskapsregimer skapar sanningseffekter. Representationer av 

verkligheten framstår därmed som antingen sanna eller osanna beroende på vilken diskurs, om 

t.ex. muslimer eller kurder, som dominerar.71 I det här fallet tolkar jag det som att Nûjen driver 

med den islamofobiska kunskapsregim som präglar diskursen om muslimer som homofobiska 

och bakåtsträvande och som skämtet bl.a. bygger på. Pappan framställs här som familjens 

beslutsfattande överhuvud som kan beordra mamman att ta ansvar för det gemensamma barnets 

uppfostran. En diskurs om essentiell moderlighet tycks ligga till grund för detta samtidigt som 

denna interagerar med diskursen om muslimska män som dominanta kvinnoförtryckare. 

Dualismen mellan diskurser om män och kvinnor har sitt ursprung i hur kvinnan och hennes 

egenskaper konstruerats i opposition till mannens. Hon har förknippats med naturen, han med 

kulturen. Kvinnan har därför inte ansetts ha samma kapacitet till intellektuell utveckling. Hon 

har betraktats som förnuftslös, känslostyrd och irrationell med konsekvensen att hon gjorts 

beroende av mannen då kvinnan länge nekades utbildning. Trots att västerländska diskurser om 

kvinnor (och män) ändå, och fortfarande, visar tecken på ontologisk essentialism, tror vi gärna 

att den ”svenska” synen på kvinnor är väsensskild från hur man ser på kvinnor i andra kulturer 

och länder. Detta då föreställningar om bl.a. Mellanöstern konstrueras i motsatsförhållande till 

                                                      
71 Winter Jørgensen & Phillips 2000, s. 19ff. 
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Sverige och det västerländska. Ur ett postkolonialt perspektiv förklaras detta som en konsekvens 

av den europeiska kolonialismens kvardröjande effekt. Utifrån antagandet om västerländsk 

överhöghet, producerade Europa kunskap om Öst som än idag möjliggör Västs syn på 

”Orienten” som ”Den Andre”. Denna orientalism utgörs av kulturella representationer av ”Den 

Andre” baserade på överdrivna skillnader som ”sanningar”.72 Betraktar vi då framställningen av 

den ”kurdiska morsan” ur detta perspektiv ser vi hur hon fogas in i en kategori kvinnor 

konstruerade i just ett sådant motsatsförhållande. Hon skapas därmed som oupplyst, känslostyrd 

och irrationell på samma premisser som kvinnor i det västerländska samhället underordnats 

mannen och gjorts till ”Det andra könet”.  

Vidare innebär detta ett osynliggörande av heterogeniteten kvinnor emellan. Nûjen kan, med lite 

vilja, faktiskt sägas belysa detta om än omedvetet, då det är just de diskurser skämtet bygger på, 

som bidrar till kvinnors (och mäns) ojämlika villkor, möjligheter och handlingsutrymmen. 

Senare påpekar han att vi i Sverige gärna tror oss vara så öppna vad gäller sexualitet. Men denna 

föreställning om oss själva, som exceptionellt liberala, vore inte möjlig utan ett reproducerande 

och upprätthållande av diskurser om ”Den Andre”. Den handlar om precis denna anti-rasistiska 

paradox. Å ena sidan är vi västvärldens mest toleranta och liberala land, å andra sidan är Sverige 

extremt segregerat just p.g.a. rasistiska maktstrukturer som ger människor helt skilda villkor.73  

I de återberättande allvarsamma delarna imiteras mamman som nämnt utan brytning, med lugn, 

dämpad röst. Hon konstrueras som endast en ”mamma”, d.v.s. så som den dominerande 

diskursens mamma tycks vara; orolig, omhändertagande och ”mjukt moderlig”. Viktigt att 

understryka är hur denna framställning av henne som behärskad med avsaknad av brytning, 

konnoterar en omarkerad norm. Detta till skillnad från hur den ”kurdiska morsan” i skämten 

konstrueras som markerad och därmed avviker från hur en mamma enligt diskursen ”ska” vara. 

Samtidigt som detta är två helt skilda subjektspositioner så är det också två olika identiteter som 

inte alls behöver motsäga varandra. En människa är aldrig bara mamma, kurd, muslim eller 

kvinna. Däremot tillskrivs människor en ”master status”74 utifrån dominerande samhällsnormer, 

som precis som subjektspositioner, är kontextbundna. Nûjens olika framställningar av mamman 

belyser denna komplexitet i samhällets representationer av ”Den Andre” och även vilka 

                                                      
72 Edward Said. Orientalism.Ordfront: Stockholm:1978, s. 63ff. 
73 Ylva Habel. ”Rörelser och schatteringar inom kritiska vithetsstudier”. Ingår i Om ras och vithet i det 

samtida Sverige, Tobias Hübinette, Helena Hörnfeldt, Fataneh Farahani & René León Rosales (red)., s. 
45 - 82. Stockholm: Mångkulturellt Centrum, 2012, s. 67f.  
74 Fred L. Pincus. Understanding Diversity. An Introduction to Class, Race, Gender, Sexual Orientation, 

and Disability. Boulder & London: Lynne Reinner Publishers, 2011, s. 13f. 
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diskurser som dominerar beroende på ”vilken” mamma som konstrueras. En tredje konstruktion 

av mammans identitet visar sig i ett av de efterföljande skämten där Nûjen diskuterat sexualitet 

och kultur. På en grillfest hos föräldrarna ledde samtalet in på hedersrelaterat förtryck varpå 

mamman ska ha pekat mot sitt kön och utbrustit: 

”Äh! Idioter, om hedern sitter här, jag kissar med den tio gånger per dag!” 

Nûjen säger skämtsamt att ”ja, det blev jävligt dålig stämning där, asså” och tycks syfta på hur 

det bland pappans vänner inte ses med blida ögon på en kvinna som uttrycker sig så kraftfullt. 

Samtidigt som språkbruket faller inom ramen för humordiskursen, så använder Nûjen både den 

och diskursen om ”Den etniska andra kvinnan” på helt andra sätt. Brytningen är kvar men 

konnoterar snarare bestämdhet och styrka än brist på integrering i ”svensk kultur” och ”svenska 

åsikter”. Meningen tycks skifta från löjeväckande till något beundransvärt. Hur en kurdisk, 

muslimsk kvinna, vars möjligheter villkoras av samhällets ojämlika maktstrukturer kan 

representeras, omförhandlas. Hon konstrueras inte bara som en självständig kvinna utan 

specifikt som en självständig kurdisk och muslimsk kvinna vilket visar att det finns fler sätt att 

skapa identiteter än så som diskurser föreskriver. Den kulturrasistiska diskursen ifrågasätts då 

mamman ges agens att skapa det handlingsutrymme hon annars inte har i subjektspositionen 

som ”Den etniska andra kvinnan”.  

Nûjen har här diskuterat sin relation till föräldrarna och deras syn på homosexualitet, där dessa i 

förstone framställts som ”kurdiska muslimska andra”. Men med ett enda tillägg vänder han på 

detta och föräldrarnas etnicitet och religion förlorar tvärt sin betydelse. Yttrandet 

”Homosexualitet och konservativa föräldrar [...] Har vi inte kommit länge?”, talar om att det är 

föräldrars konservatism som åsyftas, inte kurdiska muslimers. När Nûjen under showens gång 

talar om ett ”vi”, preciseras detta antingen i ett ”vi kurder”, ”vi muslimer”, ”vi i Sverige” eller 

”vi svenskar”. Därför tolkar jag detta ensamma ”vi” som omarkerat. Genom att inkludera 

föräldrarna i ett universellt ”vi”, menar jag därför att de inte bara konstrueras tillhörande den 

omarkerade kategorin ”föräldrar”, utan även den som svenskar. Eftersom också svenskhet som 

norm är omarkerat, och därmed inte behöver preciseras för att möjliggöra ett antagande om vad 

som åsyftas, kan även detta omarkerade ”vi” tolkas som underförstått svenskt. 

Ytterligare exempel på när brytning används för komisk effekt i framställning av ”De Andra” 

och då ”svenskar” konstrueras i talet om ”dom”, är ett skämt om svenska talesätt. Nûjen har 

själv en ambivalent hållning i fråga om vilken subjektsposition han talar från då han å ena sidan 
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kan säga ”vi i Sverige”, underförstått vi ”svenskar”, och å andra sidan ”vi kurder”. Detta är dock 

inte särskilt märkligt. Även om andra gärna tillskriver en som i första hand ”svensk” eller ”icke-

svensk”, utesluter inte det identifiering med flera etniciteter. De varierande modaliteterna i fråga 

om subjektivitet och objektivitet kan därför förstås mot bakgrund av detta. Det tycks vara så att 

Nûjen i sitt språkbruk konstruerar olika subjektspositioner att tala utifrån, beroende på vad han 

för tillfället identifierar sig mest som.  

”Vi kurder och muslimer kan bli så arga så vi nästan sprängs, ibland bokstavligen. 

Men svenskar kan också bli förbannade. Men då kommer de där uttrycken och 

förstör allt; ’Nej nu, nuuu är det kokta fläsket stekt!’ Man ba!? Det kan va en 

muslim eller jude också och dom ba ’jag skiter i om den är grillad, jag äter inte!’” 

”Svenskar” framställs, i kontrast till kurder och muslimer, som ängsligt moraliska, anständiga 

och hämmade. Här konstrueras svenskhet i motsats till ytterligare en dimension, nämligen 

religion, vilket förnekar muslimer och judar möjligheten att positioneras som ”svenskar”. 

Tillåtelsemodaliteterna ”kan” får också olika betydelser i de olika citaten. Det som sedan följer i 

satsen fastställer i vilken grad kurder och muslimer respektive ”svenskar” kan tillåta sig bli 

förbannade. De ena så pass att de spränger sig själva medan de andra inte ens tar till svordomar. 

Som nämnt ovan tolkar jag det som att Nûjens framställning av konflikträdsla handlar om brist 

på aggression vilket blir tydligt både här och i andra passager där kurder och muslimer klibbas 

vid terrorism och våld. Just vad gäller terrorism och vad vi associerar till detta benämner Ahmed 

som skräckekonomier. En typ av affektekonomi som bygger på känslan av rädsla som inte kan 

tillskrivas ett subjekt eller objekt vilket skapar kollektiva kroppars ytor. Det är associationerna 

mellan det enskilda subjektet och kollektivet av kroppar som möjliggör subjektets existens, t.ex. 

”terroristen”.75 Även om Nûjen är uppenbart ironisk, lämnar det täta samarbetet mellan 

diskurserna om muslimer, terrorister och män från Mellanöstern inget utrymme för något annat 

än ett cementerande av stereotypen. Återigen är det viktigt att understryka att Nûjen leker med 

de föreställningar som de facto finns i samhället. Men det visar också på att när något 

skrämmande, obehagligt eller i vanliga fall t.o.m. kränkande, omvandlas till något roligt, så görs 

det allt som oftast på humordiskursens premisser vilka, lika lite som humordiskursen själv, är 

frikopplade från vidare sociala praktiker. Därmed tycks det svårt att undgå fallgropar som 

reproducerar den ojämlika sociala ordningen i de fall humordiskursen vinner över PK-diskursen. 

Nûjen har trots allt möjlighet att uttrycka och konstruera andra representationer av verkligheten. 

                                                      
75 Ahmed 2011, s. 78ff. 
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När jag ser hur Nûjen i sin senare show, ”Statsminister: Özz Nûjen”, skapar komik kring samma 

nyckeltema/typ av text, tydliggörs intertextualiteten i skämtet. Det han säger återaktualiserar 

nämligen det tidigare uttalandet, texttypen är dessutom återkommande i flera andra shower, 

både hans egna och andras.76 Det förtydligar också kopplingen till en bredare samhällelig 

kontext. Nûjen berättar om när han befann sig i en hotellfoajé, behövde nysa men höll tillbaka, 

drabbades av ryggskott och föll ihop skrikandes på golvet och om omgivningens reaktion på 

detta.  

”Men då vet jag, man är alltid en representant för sin kultur och religion, sin 

etnicitet. ’Vaddå utlöstes inte bomben eller!?’ Vad man än gör så blir det fel!”  

Språkbruket är å ena sidan en handling bunden till ståuppkomikens specifika kontext där ironin 

är underförstådd. Å andra sidan så ser vi hur diskurser om muslimer, terrorister och män från 

Mellanöstern används i humordiskursen. För tiden den här uppsatsen skrivs har den svenska 

polisens etniska profilering77 börjat synliggöras alltmer, bl.a. på sociala medier där människor 

anonymt delar med sig av sina erfarenheter.78 Enligt tidningen ETC saknas systematisk 

forskning om fenomenet, men det råder ändå inga tvivel om dess existens.79 Detta tydliggör hur 

det Nûjen säger är socialt förankrat i en rasistisk diskursordning institutionaliserad hos 

polismyndigheten. Med det inte sagt att det Nûjen uttrycker här ska tolkas som rasistiskt utan 

förstås ur ett vidare perspektiv och som ett förtydligande. Dels av hur de dominerande diskurser 

som cirkulerar i samhället har verkliga konsekvenser för människors villkor och erfarenheter, 

och dels av hur dessa speglas i humordiskursen.  

Huruvida drivandet med stereotyper underminerar eller reproducerar negativa representationer 

råder det delade meningar om. Karlsson-Minganti skriver dock att vissa postkolonialt 

orienterade debattörer tolkar den här typen av humor som ”ett uttryck för muslimers 

internalisering av den orientalistiska konstruktionen av ett humorlöst muslimskt subjekt; att 

iscensätta kapacitet att dra på smilbanden tolkas som att underkasta sig stereotypen”.80 Nûjen 

har, under hela föreställningen på mer eller mindre framgångsrika sätt problematiserat fördomar 

och rasistiska föreställningar och hittills har den etniske ”Andre” i skämten varit någon han själv 

                                                      
76 Se t.ex. Shan Atcis medverkan i Stockholm Live 2007 eller hans senaste show ”Originalet” 2016. 
77 Diskrimineringsombudsmannen. http://www.do.se/om-diskriminering/skyddade-

diskrimineringsgrunder/etnisk-tillhorighet-som-diskrimineringsgrund/etnisk-profilering/ 
78 Se t.ex. Instagramkontot ”Polisbrutalitet i Orten”. 
79 John Stauffer. Slumpvis utvald eller etnisk profilering? ETC. 2017-12-12. 

https://www.etc.se/debatt/slumpvis-utvald-eller-etnisk-profilering 
80 Karlsson Minganti 2014, s.54f. 

http://www.do.se/om-diskriminering/skyddade-diskrimineringsgrunder/etnisk-tillhorighet-som-diskrimineringsgrund/etnisk-profilering/
http://www.do.se/om-diskriminering/skyddade-diskrimineringsgrunder/etnisk-tillhorighet-som-diskrimineringsgrund/etnisk-profilering/
https://www.etc.se/debatt/slumpvis-utvald-eller-etnisk-profilering
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identifierar sig med. Om detta är en form av internalisering eller ej kan vi inte veta och är en 

diskussion som inte kan omfattas här. Däremot följande del, där han helt och hållet frångår att 

driva om sin egen bakgrund, vilket som vi ska se, blir oerhört problematiskt. 

Nûjen har här precis rundat av skämtet om hur mamman skapat dålig stämning för att leda in på 

hur också han sprider dålig stämning ibland. Innan vi går in på analysen av skämtet vill jag 

diskutera vad som i relation till förestående skämt framstår som ett försvarstal i stil med ”jag är 

inte rasist, men”. Till att börja med säger Nûjen att han ibland sprider dålig stämning för att han 

vill, och ibland för att det är kul. Skämtet är i princip ett meta-skämt då han egentligen bara 

återberättar och skämtar om ett tidigare framträdande i New York då han försökte slå igenom 

som komiker i USA. Han berättar vidare att detta var vid tiden då delstaten New York precis 

infört förbud mot att använda n-ordet, och understryker att han självklart inte tycker att man ska 

säga det då det är ”totalt respektlöst men framförallt historielöst”. Men, sedan bygger han 

retoriskt upp det som tycks tänkt fungera som ett försvar mot förväntad kritik av kommande 

skämt. 

”Men en rättsstat, en demokrati, om de börjar förbjuda ord, då är vi illa ute. Då går 

vi ju terrorister och fundamentalisters ärenden. Vi kan inte bli som dom vi ska 

bekämpa. Vi kan inte bli lika extremistiska. Man kan inte förbjuda språk. Det är ju 

för fan bara förtryckare, diktaturer, Turkiet, som förbjuder språk... det är ju det, det 

är hemskt ju!” 

Yttrandet har karaktären av ett politiskt tal där han på ett övertygande sätt framställer sig som 

talesperson för alla världens demokratier. Vem det är som inte tillåter ”oss” att bli som ”de” som 

hotar demokratin är inte uttalat, men däremot likställs ”de” som vill förbjuda n-ordet, 

underförstått med fundamentalister. Att vilja förbjuda ett rasistiskt ord är alltså att ägna sig åt 

förtryck.  Detta är intressant ur flera aspekter. Dels då Nûjen i sin senare föreställning gjort satir 

på hur vi i Sverige, genom att inleda ett yttrande med just ”jag är inte rasist, men”, kan komma 

undan med att säga rasistiska saker. Vidare säger han sig anse, att eftersom vi i Sverige kommit 

överens om demokrati och allas lika värde, så är rasism inte en åsikt utan ett brott. Diskrepansen 

mellan meningen som förmedlas i uttalandena, är slående. Rasistiska handlingar konstrueras å 

ena sidan som yttrandefrihet, vilken försvaras med hänvisning till demokratins okränkbarhet. Å 

andra sidan konstrueras samma rasistiska handlingar som ett brott mot denna demokrati som han 

tycks mena blanda ihop yttrandefrihet med rätten att kränka. 
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Nûjen fortsätter att berätta om sin fadäs, och upprepar skämtet han framförde i New York:  

”Vad händer om man säger the n-word? Och så börja jag; ******, ******, 

******! ******, ******, ******! Jag tyckte det va kul och arrangören ba ’cut it, 

cut it’, och försökte få bort mig från ljuset. Då är det en svart man som reser sig upp 

10 meter ifrån mig och ba ’you will get fined, mother FUCKER!’ Och jag ba, please 

sir, can you smile so I can see you?”  

Först och främst är det en självmotsägelse av rang som är så tydlig att ingen förklaring krävs. 

Problematiken framställs som tämligen banal. Han hoppar runt på scenen och säger glatt det 

förbjudna ordet upprepade gånger och betonar dessutom det förment roliga då han faktiskt sa sig 

tycka det var kul. Den subjektiva modaliteten understryker hur han som enskild individ tar sig 

totalt tolkningsföreträde och bestämmer vad den strukturellt mest underordnade 

samhällsgruppen här tvingas utsättas för. Raljerandet trivialiserar ett komplext och strukturellt 

problem samtidigt som det förminskar svarta personers erfarenhet av den specifika rasismen mot 

just svarta. I det här sammanhanget talar Nûjen inte bara utifrån en maktposition som icke-svart. 

Som ståuppkomiker har han också möjlighet att stå på en scen och säga saker inför en publik 

som inte har någon möjlighet att förhindra nedsättande och i det här fallet, rasistiskt tal. Här kan 

konstateras att han bidrog till normaliseringen av rasism genom humordiskursens allra mest 

skyddade dimension – möjligheten att kunna skämta om allt. Den rasistiska diskurs som skämtet 

bygger på och som han i början tar avstånd ifrån, befästs paradoxalt nog med bestämdhet i sista 

delen. Intertextualiteten i blackface-referensen är skrattretande uppenbar. Denna stereotyp av 

svarta har fungerat som underordnande strategi i humorns namn sedan 1800-talet och är en av 

orsakerna till att humordiskursen än idag är del av en rasistisk praktik. Nûjen bidrar inte bara en, 

utan två gånger, till ett reproducerande och upprätthållande av en rasistisk social ordning.  

Ytterligare en aspekt är att Nûjen talar inför en publik, både första gången och i den svenska 

föreställningen, som om det inte fanns några svarta personer bland åhörarna, som om de fanns 

någon annanstans. Detta är en exkluderingsmekanism som, genom att talaren utgår från 

antagandet om att alla i rummet tillhör normen, placerar ”Den Andra” någon annanstans. På så 

sätt omskapas svarta personer som ”De Andra” samtidigt som de osynliggörs i rummet även när 

syftet är att motverka diskriminering.81 Vad syftet med den här passagen egentligen var är svårt 

att förstå hur man än vrider och vänder på det. Nûjen gör en allt annat än rättvis jämförelse 

                                                      
81 Eva Reimers. Asexuell heteronormativitet. Ingår i Skola i normer, Lena Martinsson & Eva Reimers 

(red.)., s. 81–111. Malmö: Gleerups, 2014, s. 105. 
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mellan Turkiets förbud mot hela det kurdiska språket och delstaten New Yorks beslut om att 

göra n-ordet illegalt. Resonemanget är fullkomligt ologiskt. Förbudet mot ett helt språk innebar 

ett förtryck av ett helt folk medan förbudet mot det rasistiska n-ordet innebär ett steg mot 

förändrade strukturer där alla erhåller demokratiska rättigheter. Men demokrati används snarare 

som slagträ i försvarandet av n-ordet på ett sätt som är en vanlig retorisk strategi i politiska 

debatter. Pensionärers och sjukas dåliga villkor utnyttjas t.ex. ofta som motivering till förslag 

om minskad flyktingmottagning. I andra debatter används kvinnor som slagträn i en rasistisk 

agenda mot icke-vita män.82  

Det tolkningsföreträde Nûjen tar sig här är typiskt inte bara för humordiskursen. Det är också ett 

specifikt vitt tolkningsföreträde. Nûjen är förvisso inte vit, men jag vill ändå hävda att han 

delvis talar utifrån det som Ylva Habel kallar för ”vita kunskapspositioner”, d.v.s. vad vita 

”vet”.83 Detta mot bakgrund av att svarta rasifierade är den grupp som historiskt placerats allra 

längst ner i ”rashierarkin”.84 Den nyligen uppdagade libyska slavhandeln med svarta afrikanska 

flyktingar är ett illustrerande samtida exempel.85 Den rasistiska hierarkin tillåter skiftande 

placering på skalan beroende på en grupps relation till en annan, förutom svarta som både 

historiskt och i nutid utnyttjas för andras möjlighet till överordning. Från det här perspektivet 

kan Nûjen sägas ansluta sig till en vit utblicksposition då han trots allt inte tycks inse det 

rasistiska uttalandet. En person som inte anser sig ha något att lära av varken historiska eller 

samtida problemformuleringar tror sig gärna veta vad rasism är och inte är. Att leka med 

rasmarkörer uppfattas därför som oproblematiskt då man inte tror sig kunna kränka någon.86 

Efter att i första tredjedelen av showen ha talat om sina föräldrars syn på homosexualitet, 

avslutar han passagen med frågan ”vem fan är du som ska bestämma vems kärlek som är fin?”. 

Här tar han dels ställning för att människor ska ha rätt till sina egna kroppar och sin egen 

sexualitet. Dels konstruerar han i talet det abstrakta subjektet ”homofoben”, som underförstått 

tar sig tolkningsföreträde att avgöra vems kärlek som är fin och inte. Mot bakgrund av den 

rådande politiskt korrekta åsikten om sexualitet, framstår Nûjen här som tämligen PK.  

Med relativt neutralt röstläge fortsätter han: 

                                                      
82 Sissela Nordling Blanco & Anna Rantala Bonniers. ”Utsatta kvinnor ska inte vara politiska slagträn”. 
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83 Habel 2012, s. 68ff. 
84 George M. Fredrickson. Rasism. Lund: Historiska Media, 2013. 
85 Magnus Falkehed. Slavhandeln som har sänt chockvågor över världen. Expressen. 2017-12-02. 

https://www.expressen.se/nyheter/varlden-i-chock-efter-avslojande-om-slavhandel/  
86 Habel 2012, s. 68f.   

https://www.svd.se/utsatta-kvinnor-ska-inte-vara-politiska-slagtran
https://www.expressen.se/nyheter/varlden-i-chock-efter-avslojande-om-slavhandel/
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”Ibland önskar jag att jag var homosexuell. Men jag är hetero. Jag gillar tjejer. Det 

är nåt fel på mig, jag spänner mig eller nånting” 

Samtidigt som tonen är lättsam så skiljer den sig från när han gör sig uppenbart lustig över 

något. Jag tolkar det som att han medvetet använder ett språkbruk från en heteronormativ 

diskurs om sexualitet, men i opposition till vad denna föreskriver om homosexualitet. 

Heterosexualitet skulle dock inte kunna privilegieras som det naturliga sättet att vara utan de 

diskursiva praktiker, bl.a. psykologiska, medicinska och kulturella, som skapar och omskapar 

den som norm.87 Det är därmed den heteronormativa diskursordningen som möjliggör tal om 

homosexualitet som något avvikande. Att uttrycka sig på samma sätt fast om heterosexualitet 

blir därför orimligt och på så sätt vänder han på premisserna för sexualitetsnormer. Han går 

sedan vidare med att berätta om hur homofobiskt det var under uppväxten i förorten Rinkeby, 

och att ”alla var från Jugoslavien, Turkiet, Kurdistan”.   

”Och vi hade en snubbe som hette Zoran, en jugge på 1,95, ni vet så här, hur stor 

som helst, och vi gick i nian, och han har så här neandertalarpanna, ni vet så här, 

man fattar, man är 15, man ba ah du kommer åka i fängelse nån dag i alla fall, du 

vet man är så här, man är inte dum bara för man är 15 liksom. Och han var sån 

homofob så det fanns inte!” 

I skämten som följer imiterar han Zoran genom att svära på serbiska och brytandes citera det 

han ska ha sagt om att ”bögar är äckliga, bögar är vidriga”. Nûjen berättar att han alltid varit 

kaxig och sagt ifrån och så även här. Episoden slutar med att ”juggen” framställs som korkad 

med endast tre hjärnceller som far runt och Nûjen berättar att denne nu sitter i fängelse på 

riktigt. Zoran konstrueras som och positioneras som ”jugge”, vilket här kopplas till kaxighet på 

ett negativt sätt i jämförelse med hur Nûjen länkar sin egen kaxighet till att våga stå upp för 

andra. Hans (positiva) kaxighet framstår heller inte vara förbunden med vare sig hans etnicitet 

eller geografiskt område. Zorans homofobi, aggressiva sätt och förment bristande intelligens 

framställs däremot som dels etnoessentiellt betingat och dels som något vanligt förekommande 

bland ”invandrare” i förorten.  Nûjens antagande om att Zoran en dag skulle åka i fängelse 

besannades förvisso men den bakomliggande orsaken döljs. Istället förmedlas en bild av att man 

obehindrat och utifrån fenotypiska drag kan avgöra en människas livsöde.  

 

                                                      
87 Chris Weedon. Feminism, Theory and the Politics of Difference. Oxford: Blackwell, 1999, s. 117. 
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Som nämnt kan detta betraktas som en förstärkning av komisk effekt mot bakgrund av att 

kontraster ger upphov till humor. Samtidigt måste man förstå hur och varför dessa kontraster 

kan skapas, och i relation till vad. Brytningen kontrasterar en normativ svenska som det ”rätta” 

sättet att tala och dessutom som en förutsättning för att uppfattas ha goda värderingar. León 

Rosales skriver att skillnadsskapande på basis av förmåga att tala ”rent” kan kopplas till hur 

olika sätt att tala historiskt förknippats med olika samhällsklasser. Arbetarklassens sätt att tala 

ansågs t.ex. som fult och fel, något som idag istället associeras till ”invandrare”.88  

Här vill jag ta upp ett exempel från Nûjens senare show vilket sätter perspektiv på bilden av 

Sverige, ”svenskhet” och ”svenska värderingar”. Nämligen hur Nûjen bygger upp en röd tråd 

om vilken politik han som statsminister skulle föra. Han börjar bl.a. med att kritisera Sveriges 

och EU:s, vad han anser, godtyckliga hållning i frågan om Rysslands annektering av 

Krimhalvön, visavi ett erkännande av Kurdistan som självständigt. Här har han publiken med 

sig.  Längre fram knyter han ihop detta med, och i relation till, att vi i Sverige har en 

föreställning om oss själva som förebilder med goda värderingar, men utan att förstå 

förutsättningarna och på vilka villkor detta möjliggjorts. Det blir fullkomligt tyst i lokalen då 

Nûjen pekar på hur blinda vi är för de orättvisor som finns i vårt eget land genom att säga 

”Sverige ut ur Sápmi!” I relation till det oerhört problematiska n-ordet-skämtet, där han tog sig 

fullkomligt tolkningsföreträde och förståelsen för innebörden av demokrati kraftigt haltade, 

utgör han här ett ypperligt exempel på en feminist killjoy. Nûjen rubbar hela bilden av nationen 

Sverige som något självklart, inklusive föreställningen om vad det innebär att vara svensk. Den 

nationella diskursen bygger bl.a. på konstruktionen av en ”Annan” där föreställningar om en 

homogen och enhetlig kultur återfinns inom ett visst geografiskt område.89 Här synliggör han 

med emfas hur Sverige, som det ser ut idag, har möjliggjorts på bekostnad av samernas fri- och 

rättigheter. En av förutsättningarna för ett möjliggörande av detta, var att förbjuda de samiska 

språken.90 Med tydlighet visar detta att det hela tiden sker en förskjutning mellan vilka som 

konstrueras som avvikare, för vilket syfte och därmed vilka som privilegieras.  

 

                                                      
88 León Rosales 2012, s. 182. 
89 Winther Jørgensen & Phillips 2000, s.165f. 
90 Eva Silvén. Constructing a Sami Cultural Heritage. Essentialism and Emancipation. Ethnologia 

Scandinavica. Nr. 44.  2014, s. 59–74.  
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7.4 Skämtens betydelse i praktiken – intersektionellt perspektiv 

De första fyra skämten, vill jag hävda, relaterar alla till skönhetsindustrin och dess sociala 

praktiker. Människor praktiserar, dels på ett individuellt plan, omsorg om kropp och utseende, 

samtidigt som vi regelbundet uppmanas till detta via bl.a. media och troligtvis ägnar oss åt mer 

skönhetsvård än vi tror men där mycket upplevs som det ”normala”. Ett exempel är också att 

kroppsnormer även präglar arbetsmarknaden då t.ex. kraftigt överviktiga måste söka fem gånger 

så många jobb som normalviktiga.91 Ytan får, som jag diskuterat tidigare, ofta representera det 

inre. Därför menar jag att skämten bygger på en väl etablerad social praktik med stark 

förankring i flera av samhällets institutioner. Skönhetsindustrin styr vad vi kan säga om våra 

kroppar samtidigt som den tjänar på att vi själva upprätthåller den sociala ordningen där 

idealkroppar privilegieras. Vidare menar jag att Nûjens ståuppkomik som diskursiv praktik 

också möjliggörs av t.ex. tv-program som Paradise Hotel, Biggest Loser och Top Model.92 

Dessa skulle inte kunna fylla sitt syfte utan att människor själva formade och formades av 

ovannämnda diskurser om skönhet, ålder och sociala konventioner om beteende kopplat till 

dessa. Jag vill t.o.m. gå så långt att hävda att även vården som institution delvis förutsätter ett 

upprätthållande av patriarkala diskurser och mobbningsdiskurser som utgår från normativa 

ideal, vilka Nûjen bygger på här. Människor skulle troligtvis inte behöva söka vård för anorexi 

eller välja att undergå plastikkirurgi i samma utsträckning om dessa ideal inte upprätthölls av 

både individer och institutioner.  

Sammantaget och överlag handlar det om sexistiska diskurser vilka möjliggör objektifieringen 

av kvinnor utifrån patriarkala, normativa föreställningar om hur en kvinna ska vara. Även om 

Nûjens syfte är att driva med idealen, så gör han det på premisser som reproducerar en social 

ordning där män ges möjlighet att bedöma kvinnor. Varken talet om ”blondinen”, som endast 

förstås i termer av utseende kopplat till negativa egenskaper, eller om ”den vanliga kvinnan” 

visar prov på en omförhandling av vem hon skulle kunna vara annat än vit svensk. Om att vara 

”vanlig” även handlar om att inte avvika från det förment neutrala på andra sätt, konstrueras 

också ”vanlig” underförstått som normativt funktionsvarierad, binärt könsidentifierad och 

heterosexuell.  

                                                      
91 Esref Okumus. Vägledande dom förbjuder diskriminering av överviktiga. Arbetet. 2014-12-22. 

https://arbetet.se/2014/12/22/vagledande-dom-forbjuder-diskriminering-av-overviktiga/ 
92 Paradise Hotel är en dokusåpa där unga singlar tävlar om vem som kan hålla sig kvar längst. Ett 

uppenbart kriterium för medverkan är att vara ”snygg”. Biggest Loser är dokusåpa där överviktiga tävlar 

om vem som går ner mest i vikt och i Top Model går tävlingen ut på att vinna ett modellkontrakt.   

https://arbetet.se/2014/12/22/vagledande-dom-forbjuder-diskriminering-av-overviktiga/
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Den liberala jämställdhetsdiskurs Nûjen talar utifrån när han hävdar att kvinnor nöjer sig kan 

också förstås, förutom självdisciplin, vara utgångspunkten även i skuldbeläggandet av kvinnor 

över 35 och i kritiken av deras val. Wahl, Holgersson & Höök beskriver hur förklaringen till 

kvinnors val att nedprioritera karriären ofta placeras utanför organisationen och därmed inte 

fokuserar de strukturer som föranleder dem.93 Med detta resonemang, men i relation till 

kvinnors val vad gäller utseendenormer vill jag belysa frågan om valens konsekvenser då 

skämtet trots allt uttrycks mot bakgrund av utseendefixeringens implikationer. Att välja bort en 

orientering mot idealet får nämligen ofta följden att kvinnor straffas för detta. Sociala medier är 

ett bra exempel där kvinnor bl.a. hånas för att de är tjocka, håriga eller poserar på ett sätt, för att 

koppla till Lundberg, som uppfattas som okvinnligt groteskt.94 Det val kvinnor gör handlar 

kanske därför inte om en alltigenom fri vilja då de redan innan vet vad de vinner eller förlorar på 

valen de gör. Men valens konsekvenser ser olika ut beroende på vems val det är. I det 

västerländska samhället där vit hud och ljust hår privilegieras och där negativa egenskaper 

klibbas vid ”utomeuropeiskt” utseende, ser villkoren annorlunda ut för icke-vita kvinnor. En vit 

kvinna som struntar i att följa rådande normer för kroppsbehåring förknippas kanske med 

ofräschhet och okvinnlighet. Men hennes kroppsbehåring kommer aldrig kopplas till kultur, 

etnicitet eller religion och genom negativa konnotationer begränsa hennes möjligheter och 

villkor. Kraven på att följa skönhetsidealen kan därför av icke-vita kvinnor tänkas upplevas som 

högre, som ett sätt att komma lite närmare normen, med lite större chans att passera. När den 

”vanliga” svenska kvinnan förstås som vit, framstår därför definitionen av ”ouppnåelig” som 

tämligen skev då det egentligen är fråga om ett vithetsideal.  

Vithet har historiskt formats till ett universellt ideal utifrån rasistiska diskurser och ideologier. 

Positiva egenskaper, modernitet, utveckling och blekhet som symbol för renhet kopplades till 

den ”vita rasen” i opposition till den ”svarta”. Skönhet och skönhetsideal har alltså konstruerats 

utifrån en vit norm som ger inte bara ger ytan mening, utan där den specifikt vita ytan ger 

mening till föreställt ”vita” egenskaper. Nûjen kritiserar initialt skönhetsidealet men då det 

klibbas vid vithet och ”svenskhet” relaterar det han uttrycker till den normerande svenskhet som 

begränsar icke-vita i samhället. Det är därmed inte bara normerna för kroppsstorlek som är 

förankrade i och upprätthålls på arbetsmarknaden. Den institutionaliserade föreställningen om 

”svenskhet” privilegierar de facto vita kroppar och inskränker möjligheten för rasifierade att få 

                                                      
93 Wahl, Holgersson, Höök & Linghag 2011, s. 74. 
94 Se t.ex. Instagramkontot ”ladydahmers” där Natashja Blomberg ofta berättar om vad hon får utstå 

p.g.a. människors åsikter om hennes tjocka och håriga kropp.  
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arbete.95 Detta visar att intersektionen mellan genus, etnicitet/ras och funktion får olika 

konsekvenser beroende på var i den sociala ordningen dimensionerna är placerade. Idealets 

objekt konstrueras som nämnt även som en binär heterosexuell cis-kvinna vilket även här visar 

att det handlar om mer än bara ett skönhetsideal. Samverkan mellan heteronormativitet och 

könsstrukturer villkorar icke-binäras, transpersoners och icke-heterosexuellas möjlighet till 

inkludering på arbetsplatsen då organisationskulturer byggs upp utifrån dessa.96  

Många av skämten reproducerar stereotypa representationer av ”Den Andre” där skillnader 

mellan en föreställd svenskhet och det icke-svenska även markeras med religion och kultur. 

Skämten om kurder, muslimer, ”den kurdiska morsan”, ”juggen” och i synnerhet blackface-

skämtet, bygger på det som Stuart Hall kallar ”rasifiering av Den Andre”. Ursprunget skriver 

Hall, återfinns i den brittiska populärkulturen som under slutet av 1800-talet präglades av 

föreställningar om rasskillnader mellan svarta och vita. En sådan representationspraktik har 

sedan blivit en del av västerländsk populärkultur97, vilken ståuppkomik är en form av.  Normen 

står som nämnt, omarkerad, men ”svenskhet” är också en skillnadsmarkör men, som i ett 

motsatsförhållande till ”De Andra”, framstår som något positivt.  Homofobin har i showen inte 

klibbats vid ”svenskar” i första hand och inte heller vid någon annan religion än islam. 

Diskursen om svenskhet rymmer i skämten, förutom vithet, föreställningar om svenskar som 

veliga och mesiga vilken ställs mot diskursen om ”De Andra” som aggressiva och våldsamma. 

Förutom att aggression och våldsamhet klibbats vid muslimer som klibbats vid terrorister, 

associerades det även till förorten då ”juggen” framställdes som hotfull och bekräftades även 

som kriminell av Nûjen. 

Catrin Lundström skriver, med stöd i Andersson, att förortsbor tillskrivs en sexualiserad 

annorlundahet vilket baseras på klass, plats, etnicitet och rasifiering då ”betongförorten” förstås 

representera detta. Populärkulturen är en bidragande orsak då t.ex. hiphopmusik och 

musikvideos ofta förmedlar en bild av tuffhet och hårt liv.98 Mot bakgrund av detta reproduceras 

en diskursordning som möjliggör en hierarkisering av geografiska områden på basis av 

demografi. Jag tolkar sexualiseringen av förorten som en heterosexualisering då det är just 

heterosexuella relationer som tycks åsyftas i Lundströms studie. Då homofobi klibbas vid 

                                                      
95 Mattson 2005, s. 142f. 
96 Wahl, Holgersson, Höök & Linghag 2011, s. 125. 
97 Hall 1997, s. 139f. 
98 Catrin Lundström. Rasifierat begär. De Andra som exotiska. Ingår i Ras och vithet i det samtida 
Sverige, Tobias Hübinette, Helena Hörnfeldt, Fataneh Farahani & René León Rosales (red.)., s. 189 – 

213. Stockholm: Mångkulturellt Centrum, 2012., s. 191 – 193.  
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förorten i Nûjens skämt menar jag att även detta är en form av sexualisering av denna, då han 

konstruerar en slags homofobisk ”machoidentitet”. Förorten som en hotfull och farlig plats 

menar Lundström är den andra sidan av myntet99 och här konstrueras den som en plats som 

producerar kriminella homofober. Orsaken till varför Zoran blev kriminell vet vi inte men 

däremot att socioekonomiska faktorer har betydelse för människors möjligheter vilka ofta är 

sämre i många av landets förorter, bl.a. Rinkeby.100 Samtidigt som Nûjen i sin senare show 

belyste problematiken med samhällets och arbetsmarknadens diskriminering av ”invandrare” så 

har han här fogat in sin komik i samma diskursordning som exkluderar ”invandrare”. Bevisligen 

så tjänar populärkulturen och dess praktiker på ett upprätthållande av rasistiska och 

kulturrasistiska diskurser. Då Nûjen inte använder dessa på annat än konventionella sätt 

förmedlas en diskursiv mening som, oavsett hans intentioner, får effekten att den sociala 

ordningen där förortsbor, svarta, muslimer och ”De etniska Andra”, placeras under det förment 

svenska.  

Avslutningsvis vill jag med ett sista exempel understryka hur komplext det är att förstå hur 

diskurser fungerar, hur de används och vad de kan dölja. Som Fairclough påpekat, sker 

sociokulturell förändring när diskursordningar störs. En intressant passage i showen är då Nûjen 

tycks göra precis tvärtom, d.v.s. inte bara upprätthålla den liberala diskursen om yttrandefrihet 

utan också med hjälp av den, omskapa en demokratidiskurs på ett sätt som ursäktar rasistiska 

uttryck. Det framstår som att det handlar om demokrati vilket döljer det han egentligen faktiskt 

säger. Om demokrati handlar om allas lika värde så visar hans komik som social praktik, i 

synnerhet i fallet med blackface-skämtet, inte prov på demokratisk handling då han de facto 

positionerat sig som förtryckare. Nûjen har emellertid även talat om demokrati utifrån ett PK-

perspektiv. Diskurser kan med andra ord användas på olika sätt beroende på vilken agenda som 

ligger bakom en talares yttranden. Villkoren på vilka människor diskursivt inkluderas är alltså 

inte så lätt att förstå om man inte undersöker de retoriskt dolda exkluderingsmekanismerna, som 

i kombination med hur diskurser används, kan få en och samma angelägenhet att framstå på två 

helt olika sätt.  

 

 

                                                      
99 Ibid, s. 195.  
100 Jan Edling. Förorterna som moder Svea glömde. En dokumentation av obefintlig integrationspolitik. 

Rapport/ Verdandi. Stocholm: Verdandi, 2015, s. 22. 
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8. SLUTSATS 

Forskningsfrågorna har i analysen genomgående varit knutna till syftet att kritiskt granska, 

problematisera och synliggöra hur humorn i stand-up bygger på dominerande samhällsdiskurser. 

Resultatet visar att även humor som språklig handling är en meningsskapande praktik som får 

sociala konsekvenser. Detta betyder att humor i diskursiv bemärkelse är en väsentlig dimension 

i skapandet av vår verklighet. Följaktligen har humorn i stand-up betydelse för vilka som 

privilegieras respektive missgynnas av de kunskapsregimer som vår verklighet bygger på. 

Nedan utvecklar jag och tydliggör de slutsatser jag dragit samt för en avslutande diskussion. 

Diskurserna som skämten bygger på har, som jag visat, använts på ett sätt som i de allra flesta 

fall inte lämnar något utrymme för konstruktion av identiteter och subjektspositioner annat än 

utifrån en underförstådd och outtalad norm. I samtliga fall av tolkningsföreträde har ”dumhet”, 

som minsta gemensamma nämnare, klibbats vid symboler, kroppar och företeelser vilka 

kopplats till något avvikande eller negativt. Den rad av identiteter och företeelser Nûjen avfärdat 

utifrån sitt tolkningsföreträde har alla konstruerats genom imitationer eller framställningar, 

cirkulerandes i denna affektekonomi. Denna affekt har till synes farit runt okontrollerat och 

snuddat vid allt som sticker ut. Konstruktionen av ”den dumma blondinen” är startskottet där 

dumhet först fästs vid playboystereotypen. Sedan, klibbad vid denna association, studsade den 

vidare till 35-åriga kvinnor som tar selfies med ”bloggläppar”, tar här med sig ytterligare en 

symbol för dumhet och fästs vid ”benranglet”. För varje gång samlas fler och fler symboler 

associerade till det avvikande, som alla klibbas vid ”dumhet”. De kurdiska, muslimska 

föräldrarna, liksom ”juggen”, konstrueras som dumma i relation till sin homofobi vilket klibbar 

både homofobi och ”dumhet” vid ”Den andre”, och fästs på samma gång vid kriminella och 

förortsbor. Blackface-skämtet konnoterar bilden av svarta som just dumma då ”blackface” 

ursprungligen bygger på denna föreställning. 

I det som inte uttalas om alla dessa ”avvikare”, konstrueras ett abstrakt subjekt som rymmer allt 

de inte lever upp till; självständigt tänkande, rationalitet, medvetenhet, ”rätt” värderingar. Med 

andra ord konstrueras en vit, normativ svensk PK-identitet, en sekulär upplyst och ”vanlig” 

person som kan tjäna som förbild för de som ”inte vet bättre”. Men den till synes okontrollerade 

klibbigheten är en effekt av den makt som konstituerar diskurserna och dess kunskapsregimer, 

vilka styr hur vi uttrycker oss och vad vi förhåller oss till, nämligen normen. Vid tre tillfällen 

använder Nûjen dock diskurserna på andra sätt än vad de föreskriver. Genom att uttrycka sig om 

heterosexualitet utifrån samma premisser som konstruerar homosexualitet som avvikande, 
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vänder han tillfälligt upp och ner på diskursen om sexualitet. I ett fall synliggörs också att 

maktordningars betydelse skiftar beroende på i vilken kontext identiteter konstrueras. I de olika 

konstruktionerna av ”Den etniska andra kvinnan” utmanas fördomar om henne som kuvad, 

osjälvständig och konservativ samt föreställningarna om identiteter som fixerade och essentiella. 

Tre olika kontexter, tre olika subjektspositioner; ”den etniska andra kvinnan”, modern, och till 

sist, den självständiga kurdiska muslimska kvinnan. Nûjen bidrar på så sätt till att bryta 

kulturrasistiska föreställningar när han visar att det finns fler och andra sätt att skapa identiteter 

på.  

Tydligast bidrag till sociokulturell förändring återfinns emellertid i exemplet från hans senare 

show. Nûjen uttrycker sig på ett sätt som konstruerar Sverige på helt andra premisser än de som 

den nationella diskursen förutsätter för att vi ska kunna upprätthålla bilden av svenskhet. Men, i 

de allra flesta fall ifrågasätter inte skämten diskursordningarna de är en del av med 

konsekvensen att dessa reproduceras och normer cementeras. Därmed utmanas heller inte 

humordiskursen i någon vidare utsträckning. Nûjens ståuppkomik fogas på så sätt in bland de 

diskursiva praktiker som upprätthåller den sociala ordningen där normkroppar och 

normidentiteter privilegieras på bekostnad av ”De Andra”. Slutligen visade analysen exempel på 

hur Nûjen tog avstamp i PK-diskursen men avvek från den vilket tydliggjorde både explicit och 

retoriskt dold självmotsägelse. 
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9. AVSLUTANDE DISKUSSION 

Är Özz Nûjen PK? Det är en knepig fråga att besvara. Om PK handlar om inkluderande 

värderingar som yttrycks retoriskt i ett förskönande av den offentliga diskursen, så framstår han 

som PK i flera enskilda fall. Men om värderingar handlar om att också leva upp till dem i 

handling, så snubblar Nûjen på den diskursiva praktikens tröskel. Som analysen visat är 

språkbruk intimt förbundet med meningsskapande och därför kan man argumentera för att en 

PK-diskurs främjar inkludering. Men om nya uttryck för rasism och sexism bäddas in i den, som 

Pérez diskuterade, så undermineras betydelsen av att vara eller uttrycka sig PK. Många av 

Nûjens påståenden har diskursivt förmedlat en mening som cementerar fördomar och normer, 

alltså har normerna inte påverkats via språket. Hur han istället skulle kunna ta de fördomar och 

stereotyper som finns, och driva med dem på ett sätt som inte leder till detta är en fråga som 

vore intressant att undersöka vidare. Diskurser utgörs av ett samförstånd om den dominerande 

betydelsen av vår verklighet och därför krävs ett ständigt utmanande av vad som anses roligt.  

Hur mycket Nûjen än vill utmana vedertagna sanningar så kan inte nya sanningar konstrueras 

om de dominerande kunskapsregimerna reproduceras. Som Foucault säger; verklighet och 

”sanning” finns inte utanför diskurserna. Därför går det inte att komma ifrån humorns diskursiva 

betydelse, vare sig det får människor att skratta eller inte. Ny sanning kan inte skapas på den 

vedertagna sanningens premisser.  

Den här uppsatsen har bidragit till den genusvetenskapliga forskningen genom att belysa 

humorns implikationer för människors villkor utifrån intersektioner mellan genus och andra 

maktdimensioner. Den kan också betraktas som ett bidrag till Critical humour studies, ett fält 

som ännu inte har någon svensk benämning. Resultaten indikerar på behovet av vidare 

genusvetenskaplig och annan kritisk forskning om humor och olika humorformer då analysen 

bekräftat dess roller i upprätthållandet av ett ojämlikt och ojämställt samhälle. Det räcker helt 

enkelt inte med goda intentioner i försöken att synliggöra samhällsproblematik genom skämt. 
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