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Abstract
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This thesis deals with jokes and gender as social meaning. Here gender identity is regarded as one
kind of social meaning. The gender identity of the individual is produced in interaction with other
persons and is also conditioned by cultural codes. Of particular interest is how social identity is
constituted by linguistic means. This is discussed using a model of indexicality, i.e. how linguistic
features index one or more dimensions of the social context. Especially the indirect and constitutive
relations between language and gender are discussed in terms of stances, acts and activities. In this
context the speech act joking is seen as an example of a male gender constituent.

A second theoretical angle consists of introducing some linguistic theories of humour and
applying them to two empirical materials. The first material consists of audiovisual recordings
of school pupils’ group discussions with no adult leader present. The pupils work with the same
task, both in unisexual and mixed groups. The study focuses on describing how the speakers
present suggestions of their own, and respond to the suggestions of others. The suggestions have
lent themselves to being grouped into three categories: serious suggestions, playful suggestions,
and joking suggestions.

Identifying jokes in conversation can be difficult; thus four criteria for joke identification are
applied: intention, structure, reaction and convention. Two types of structural criteria are used:
semantic and rhetorical.

The second material consists of a questionnaire administered to university students, which
asks whom the informant apprehends as funny. A general tendency in the answers is that men
only mention men, while women single out both women and men. Another tendency is that few
women are found in the answers of the questions concerning the mass media, while women
mention many funny women in the questions about their own everyday experiences.

In this study it is argued that language use not only reflects our place in culture and society
but also helps to constitute that place. Women and men encounter different cultural codes, and
thus their performance of different speech acts also differs. This has an impact on the speakers’
social identity, one of which is gender identity.
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Dock syns mig sällsamt, att det enda sanna
så underbart kan byta form och färg.
Det, som är sanning i Berlin och Jena,
är bara dåligt skämt i Heidelberg.
(Gustaf Fröding, ur Vad är sanning?, 1911:31.)

1 Inledning

Den här avhandlingen har ett sociolingvistiskt perspektiv, och kretsar kring
skämt och kön som språkliga och sociala företeelser. Det handlar om hur vi
använder språket för att förmedla och skapa betydelse på flera nivåer samtidigt.
Även om vi har detaljerade definitioner av vad ord betyder och regler för hur
ord kombineras till meningsfulla yttranden, så bestäms yttrandets betydelse av
den kontext där det fälls. Ett och samma yttrande kan betyda helt olika saker
bl.a. beroende på vem som uttalar det, vem det riktas till och i vilken situation
och – i vidare mening – i vilken kultur det uttalas.

I en diskussion om fult språk har det framhållits att det är kulturellt bestämt
vad som är såväl fult som ont och orätt. Därmed är det också kulturellt
bestämt vilken laddning olika ord får: »Det finns alltså inga ord som i sig är
fula, utan fulheten finns i medvetandet hos den som bedömer språket»
(Andersson 1985:15, hänvisn. till Douglas 1966:2). Genom att studera vad
som betraktas som fula ord, fula handlingar etc. i en viss kultur får man också
en bild av denna kulturs föreställningsvärld (Andersson 1985).

Samma resonemang gäller förstås andra sociala fenomen. I denna avhand-
ling inriktar jag mig på två aspekter av skämt som social företeelse. Det gäller
dels skämtet i sig, som text och språkhandling, dels hur denna språkhandling i
vår kultur har kommit att förknippas med kön. Min undersökning är språk-
vetenskaplig, vilket innebär att studien är begränsad till verbala skämt, dvs.
skämt som uttrycks med språkliga medel. I fråga om kön är studien begränsad
till en diskussion om skämtande som könskonstituent, dvs. skämtande som en
handlingsform och ett förhållningssätt som fungerar konstituerande för den
sociala könsidentiteten. I ett större sammanhang rör detta frågan om hur indi-
videns sociala identitet konstitueras genom språklig interaktion.

Vad som betraktas som roligt varierar också kulturellt och förändras med
tiden. Många humorforskare från olika ämnesområden har framhållit hur avgör-
ande kontexten i vid mening är för vad vi uppfattar som komiskt. Knuuttila
(1997:40) berör kortfattat »den sofistiska frågan» huruvida anekdoter eller vitsar
överhuvudtaget existerar. Han bygger sitt svar på Aarne Kinnunens tanke att
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»ingenting är komiskt i sig, men vilken som helst form för mänskligt beteende
kan göras komisk». Några språkforskare hävdar likaledes att det inte finns några
skämt, utan enbart texter som någon har använt eller kan använda för att få någon
att skratta under de rätta omständigheterna (La Fave, Haddad & Maesen 1976,
ref. efter Norrick 1993). (Se avsn. 3.2.)

Genom att undersöka vad en viss grupp skämtar om får man en bild av deras
kultur. Exempelvis har Eeva-Liisa Kinnunen (1994, 1997, 1998) studerat vilka
föreställningar en viss yrkesgrupp förknippar med sin yrkesidentitet genom att
undersöka vad man skämtar om på en specifik arbetsplats (se avsn. 3.6.4.1).

Alla kulturer, eller åtminstone alla vi känner till, har bestämda föreställ-
ningar om vad som ska betraktas som kvinnligt respektive manligt. Det finns
en könsdifferentiering av roller, normer, förväntningar och rättigheter, vilka är
socialt bestämda och varierar historiskt och kulturellt. Dessa kulturella
faktorer speglas i språkbruket och förmedlas genom interaktion. Men det är
också delvis genom språkbruket och interaktionen som de skapas. Det är i
denna mening man kan säga att social betydelse och social identitet konstitu-
eras genom språkbruket (Andenæs 1995a, Ochs 1992). (Se vidare kap. 2.)

1.1 Syfte
Avhandlingens syfte är att undersöka några aspekter av hur social betydelse
och social identitet skapas genom språket. Den sociala betydelse jag i första
hand är intresserad av är hur man skapar och förmedlar verbala skämt. Den
sociala identitet jag ska undersöka är kön. Min undersökning har ett socio-
lingvistiskt och pragmatiskt perspektiv, och jag ska belysa mina forsknings-
frågor teoretiskt, empiriskt och metodmässigt.

Ett teoretiskt syfte är att diskutera en modell som beskriver hur social
betydelse och social identitet konstitueras med hjälp av språket (Ochs 1992).
Genom att fördjupa ett studium av skämt som könskonstituent vill jag bidra
till beskrivningen av förhållandet mellan språk och kön. I ett internationellt
perspektiv bedrivs en hel del lingvistisk humorforskning, både teoretisk och
empirisk. Läsningen av lingvistiska humorteorier har öppnat nya perspektiv
för mig och ett av mina syften är att introducera dem på svenska med svensk
terminologi – eller kanske snarare försvenskad. Jag vill också bidra till en för-
ståelse av humor som kompetens och performans.

Analyser av skämt i samtal innehåller ibland beskrivningar som behandlar
kvinnors och mäns skämt om sig själva. Om männens självnedsättande skämt
sägs: »it struck us that the self-deprecations of the men more often were
exaggerated or unreal and clearly false» (Ervin-Tripp & Lampert 1992:115).
Ett både teoretiskt och empiriskt syfte har varit att nå en större förståelse av de
här egenskaperna hos skämt. Det har fört mig mot de semantiska teorierna
kring humor. I denna avhandling ska jag undersöka semantiska egenskaper
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hos skämt i ett samtalsmaterial (se nästa avsnitt). Jag ska då främst tillämpa de
teorier och modeller som Raskin (1985) och Attardo (1994) utarbetat.

Vidare empiriska syften är att studera skämt i termer av indexikalitet. Det är
då fråga om både hur skämtande fungerar som könskonstituent och hur sam-
talare förmedlar sin attityd till yttrandet, nämligen att det ska förstås som
skämt. För att ytterligare belysa skämten ska jag diskutera vad som kallats
kommunikationsmodus och jag ska även jämföra avsiktliga skämt med
oavsiktlig komik. För diskussionen av skämtande som könskonstituent ska jag
dels analysera mitt samtalsmaterial med denna utgångspunkt, dels presentera
resultat från en enkätundersökning, vars syfte är att ytterligare synliggöra de
kulturella koder som råder i vårt samhälle vad gäller humor, skämt och kön.

Det är inte alltid lätt att avgöra vad som är ett skämt, vilket alla som analyserar
skämt i samtal konstaterar (se t.ex. Mulkay 1988, Norrick 1993, Hay 2000,
Schegloff 2001). Ett metodiskt och teoretiskt syfte är att bidra till utvecklingen av
analysverktyg för lingvistisk humorforskning genom att pröva och diskutera fyra
olika typer av kriterier för att identifiera skämt: intention, reaktion, struktur och
konvention (Beckman 1988). De strukturella kriterier jag använt mig av är dels
retorisk struktur, i detta fall typ av argumentunderbyggnad, dels semantisk
struktur i enlighet med Raskins (1985) semantiska humorteori.

1.2 Två empiriska material
Min undersökning baseras på två empiriska material. Det första består av ett
drygt 20-tal videoinspelade gruppsamtal med elever från skolår 3 och 7. (Mate-
rialet beskrivs i kap. 5.) Det andra består av en enkätundersökning som jag
genomfört för att belysa några av resultaten från min analys av samtalsmaterialet,
nämligen skillnaden mellan flickor och pojkar i fråga om skämtande (se kap. 12).

1.2.1 Samtalsmaterialet

Undersökningen av samtalsmaterialet började som en del av ett större projekt,
Talutveckling, vilket har bedrivits vid Institutionen för nordiska språk, Uppsala
universitet. Inom projektet har vi gjort videoinspelningar av elever som disku-
terar i små grupper, oftast fyra personer, utan någon vuxen ledare. De har arbetat
med olika typer av kunskapssökande samtalsuppgifter. För att kunna studera
språkliga könsskillnader har vi spelat in både enkönade och blandade grupper.
(Se Garme & Thelander 1989 för en utförligare presentation av projektet.)

Mitt material består av 23 samtal där skolelever diskuterar utan någon vuxen
ledare. De olika grupperna arbetar med samma samtalsuppgift, som handlar om
att göra ett urval. Eleverna i gruppen ska tillsammans komma överens om fem
saker att ta med sig hemifrån för att kunna klara sig en vecka i skogen. Det



18

finns förstås inget »rätt svar» på den här uppgiften. Uppgiften ger eleverna
möjlighet att diskutera, argumentera och förhandla. Uppgiften har också gett
upphov till ett stort antal skämtsamma förslag, modifieringar och argument.
Dessa skämt och växlingen mellan allvar och skämt beskrivs i kapitel 8.

1.2.2 Enkätmaterialet

Enkäten med titeln Vad tycker vi är roligt? har besvarats av 112 unga vuxna,
lika många kvinnor som män. Några frågor jag vill undersöka närmare är var-
för, när och hur skämtarrollen förknippas med manligt kön i vår kultur. Ett sätt
att nalkas de kulturella koderna på detta område är att fråga vem informanterna
anser vara rolig, och att analysera svaren utifrån kön. Det är då intressant att
undersöka både vilka som framhålls som roliga, kvinnor eller män, och att
undersöka om det är någon skillnad mellan kvinnors och mäns svar.

En del av enkätfrågorna har riktats mot den offentliga sfären, det vi möter i
medierna, medan andra gäller informanternas egna vardagserfarenheter från
skolan och familjen. Jag har också bett informanterna att återge en egen
favorithistoria. Enkätundersökningen redovisas i kapitel 12, men kommentarer
och skämthistorier från enkätsvaren återges även i andra kapitel.

1.3 Kommentarer till framställningen

1.3.1 Att skriva om humor

En särskild svårighet för den som skriver om humor diskuteras av Beckman
(1988), nämligen ett tvång att själv skriva en rolig text. »Ämnet tycks fordra
detta, trots att vi normalt inte begär att en teori om fortplantning skall vara
erotiskt stimulerande, eller att en avhandling om konst skall vara ett konst-
verk» (Beckman 1988:34). Beckman och Nilsson (1988) beskriver också mot-
sättningen mellan humorns och vetenskapens väsen. Nilsson framhåller att
»gemensamt för all humor är att den spelar på kontraster mellan mänskliga
(eller förmänskligade) system, som trots sin inkongruens låter sig förenas på
ett ovanligt, ofta överraskande sätt» (s. 12). Humorn leker med olika typer av
ordningar. Vetenskapen däremot har ett motsatt syfte. Den vetenskapliga
texten/kunskapen ska vara konsistent och motsägelsefri, den eftersträvar ord-
ning och systematik. Medan humorn utnyttjar dubbeltydighet, strävar veten-
skapen alltid efter entydighet och klarhet.

Humorforskning påstås ofta vara tråkig, och detta är något som diskuteras
både i vetenskapliga och populärvetenskapliga sammanhang. Att skriva om
humor har inneburit för mig att jag har blivit tvungen att reflektera kring hur
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tråkig en sådan här text får vara. Detta har lett till ett klart ställningstagande: min
avhandling behandlar skämt på ett allvarligt sätt och jag skriver inte för att roa.
Raskin har gjort följande reflektion om att skriva vetenskapligt om skämttexter:

writing funnily on humor has always meant giving a lot of examples, which may
have been enjoyable, for the most part, but have not rendered the stuff between any
funnier. (Raskin 1985:7.)

Det »stuff between» som läsaren möter i den här boken består av socioling-
vistiska och semantiska resonemang. Jag tror inte att sociolingvistik och
semantik som har skämt som studieobjekt är roligare eller tråkigare än andra
studier inom dessa områden. Om denna forskning uppfattas som rolig eller
tråkig beror till stor del på läsarens intressen och även förtrogenhet med (och
kanske också tolerans för) den vetenskapliga genren som sådan.

Den här boken är en vetenskaplig text och jag har eftersträvat entydighet och
klarhet. Jag har försökt skriva så enkelt som innehållet tillåter. I detta avseende
anser jag att det är en väsentlig skillnad mellan skrivande som rör empiriska
och teoretiska avsnitt. De teoretiska kräver en vetenskaplig begreppsapparat
och kan inte förenklas i samma utsträckning som de empiriska. Detta innebär
att resultatkapitlen är mera lättillgängliga än de teoretiska kapitlen.

1.3.2 Avhandlingens uppläggning

Avhandlingen inleds med tre teoretiska kapitel. I kapitel 2 behandlas kön och en
modell över förhållandet mellan språk och kön (Ochs 1992) presenteras. Humor
och skämt diskuteras i socialt perspektiv, vilket även inkluderar kön, i kapitel 3.
En översikt över forskning om skämtande i samtal avslutar kapitlet. Därefter
följer en presentation av lingvistiska humorteorier (kap. 4). Samtalsmaterialet
beskrivs i kapitel 5 och metoden för analysen av samtalsmaterialet i kapitel 6.
Därefter redovisas resultaten av samtalsanalysen. Först behandlas argument-
underbyggnad och modus (kap. 7), därefter skämt i elevsamtalen (kap. 8),
oavsiktlig komik (kap. 9), inslag av lek (kap. 10) och slutligen modusmarkörer
(kap. 11). Enkätundersökningen behandlas i kapitel 12. En avslutande diskussion
av resultaten följer i kapitel 13.

Tabeller, tablåer, figurer och exempel numreras löpande inom varje kapitel.
Den första siffran utgörs alltså av kapitelnummer.

I citaten från samtalsmaterialet ger jag i de allra flesta fall kontext till det eller
de yttranden som står i fokus. Eftersom jag betraktar de övriga samtals-
deltagarnas reaktion på ett givet yttrande som ett kriterium för att avgöra ytt-
randets modus (t.ex. allvar eller skämt) anser jag det väsentligt att också visa
responserna – eller frånvaron av respons. Ibland redovisar jag också så mycket
kontext att det framgår var den aktuella sekvensen avslutas eller var diskussionen
övergår till ett annat modus.

Avhandlingen avslutas med en sammanfattning på engelska.



2 Teoretiska utgångspunkter: att konstruera kön

Vad det innebär att vara flicka eller pojke, kvinna eller man varierar under
olika tider och i olika kulturer. Vi föds som flickor och pojkar, men kön är
inte bara biologiskt utan också socialt, kulturellt och psykologiskt. I det här
kapitlet ska jag redovisa teorier kring hur individens sociala identitet, där bl.a.
kön ingår, skapas i vardaglig interaktion med andra människor (Andenæs 1995a,
1995b, Ochs 1992, West & Zimmerman 1987). Den sociala könsidentiteten
betingas i stor utsträckning av de kulturella koder som råder i det samhälle där
man växer upp (Søndergaard 1994a). Det är människor som har format
kulturen, men varje individ föds in i en redan existerande kultur. Kulturen för-
ändras med tiden och därmed också människors syn på vad som är kvinnligt
och manligt. Man kan säga att vad det innebär att tillhöra den ena eller den
andra könskategorin delvis är givet och delvis öppet för förhandlingar
(Gulbrandsen 1994). I denna mening kan kön beskrivas som resultatet av en
ömsesidig konstruktionsprocess mellan kulturen och individen (Søndergaard
1994a).

I en kultur som genomgående tar hänsyn till kön för att upprätthålla en viss
social ordning kan man inte välja att inte konstruera kön. Det är inte en iden-
titet som man kan låta bli att uttrycka eller en förhandling som man kan avstå
från att delta i (West & Zimmerman 1987, Søndergaard 1996).

I ett socialkonstruktivistiskt perspektiv blir kön inte en egenskap man »har»
utan något som man skapar. Det ofta citerade uttrycket »doing gender» (se
t.ex. West & Zimmerman 1987), har översatts på olika sätt. Hirdman (t.ex.
2001) använder uttrycket att göra genus, Gomard (1996) att praktisera kön,
Andenæs (1995b) att förevisa och producera kön.1 Inom den nordiska språk
och kön-forskningen har Wests & Zimmermans (1987) artikel varit inflytelse-
rik, men ordet genus har inte slagit igenom, i alla fall inte ännu. Betydelsen
har dock överförts till ordet kön, vilket används i bemärkelsen socialt och
kulturellt kön. När jag i det följande talar om att konstruera kön är det en
översättning av begreppet doing gender, och jag ansluter mig till Andenæs
tolkning att begreppet innebär att kön både uppvisas och skapas i interaktion
mellan människor. Vid denna interaktion spelar språket en viktig roll, vilket
ska diskuteras i detta kapitel.

I mitt sökande efter en teoretisk förståelse av kön som kombinerar både social-
konstruktivism och dekonstruktion av kön har jag hämtat några infallsvinklar

1 De båda sistnämnda har översatt uttrycket till danska resp. norska.
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från den modell som den danska psykologen Søndergaard (1994a och b, 1996)
har utarbetat. Hon kombinerar ett socio-kulturellt psykologiskt perspektiv med
ett konstruktivistiskt och ett dekonstruerande. Hon ser dekonstruktionen som ett
redskap som ligger i förlängningen av konstruktionstänkandet (Søndergaard
1996).

Både Søndergaard (1996) och Cameron (1996) diskuterar Butlers (1990)
tanke att kön i grund och botten är performans, framförande. Detta innebär att
Butler vänder upp och ner på tidigare tänkande om kön och identitet. Medan
man tidigare har ansett att en individs handlande beror på vem hon eller han
(redan) är, menar Butler att identiteten, vem man är och vem man uppfattas
som, i stället konstitueras av de handlingar man utför, eftersom de är för-
knippade med kön. Könsidentiteten »konstitueras genom de uttryck för kön,
som annars sägs vara könsidentitetens resultat» (Søndergaard 1996:42, min
översättning). Cameron (1996:47) förespråkar en dekonstruerande infalls-
vinkel i språk och kön-forskningen. Det innebär att man inte börjar med
frågan hur kvinnor och män använder språket, utan i stället med frågan hur
vissa språkliga praktiker bidrar till att konstruera kön.

Den modell för beskrivningen av förhållandet mellan språk och kön som
jag har använt mig av har utarbetats av Ochs (1992). Min förståelse av
modellen är att den kan användas med såväl ett konstruktivistiskt som ett
dekonstruerande perspektiv. I det följande ska jag konkretisera och fördjupa
den bild som tecknats här. Syftet är framför allt att lägga tonvikten på språk-
brukets roll vid en social konstruktion av kön. Några språkvetares syn på var-
för kön måste teoretiseras även inom vår disciplin diskuteras inledningsvis
(avsn. 2.1). Därefter behandlar jag begreppet kön först på en teoretisk nivå
(avsn. 2.2) och sedan i lingvistiskt perspektiv (avsn. 2.3). Jag redogör för
Ochs modell för hur social betydelse indexeras i språk och hur social identitet,
som exempelvis kön, konstitueras genom språkbruket. Avslutningsvis ska jag
diskutera hur jag relaterar mina studier till dessa modeller (avsn. 2.4).

2.1 Resultat och förklaringar – behovet av att teoretisera
begreppet kön i sociolingvistisk forskning
När man yttrar ett skämt utför man en språkhandling. I det samtalsmaterial jag
analyserar har jag sett en påfallande skillnad mellan flickor och pojkar i fråga
om hur ofta de utför den här handlingen i den aktuella situationen. Det är
därmed lätt att göra en korrelation mellan talarnas kön och benägenhet att
skämta. Betydligt svårare är frågan om vad man sedan drar för slutsatser av
detta resultat. Att korrelationer inte är någon förklaring har framhållits av bl.a.
Romaine (1984) och Cameron (1990). Romaine (1984:37) anför att »the
observed correlations between language and group membership tell us nothing
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unless fitted into some more general theory». Cameron (1992a) betonar starkt
behovet av att teoretisera begreppet kön:2

A feminist approach will theorise, as opposed to merely invoking, the category of
gender. Gender is not a self-evident thing but a social construct, and it should not be
used as the ’bottom line’ in explanation because it needs explanation itself. (Cameron
1992a:62.)

Med detta synsätt kan alltså kön inte användas som förklaringens slutpunkt,
eftersom kön som social konstruktion är ett fenomen som i sig behöver för-
klaras. Cameron tvekar inte att kalla en oreflekterad könsforskning för direkt
sexistisk, eftersom kön då essensialiseras och betraktas som något naturgivet.
Andenæs (1995b) diskuterar feministisk vetenskapskritik som har dekonstru-
erat teorier från olika forskningsområden med syftet att finna var och hur olika
förståelser av kön är inbyggda som tysta förutsättningar.3 Det är viktigt att
framhålla just detta: även en teori som inte diskuterar och problematiserar vad
kön »är» eller »betyder» bidrar till en social konstruktion av kön genom sina
icke-verbaliserade förutsättningar. Ibland möter man åsikten att könsinriktad
forskning med automatik är »politisk» eller »feministisk». Därför är det extra
viktigt att framhålla att en oreflekterad forskningsansats inte är neutral eller
värderingsfri. Den bygger i stället på icke-explicitgjorda presuppositioner.
Därmed delar jag också Camerons och Andenæs åsikt att kön är ett begrepp
som behöver förklaras, och detta oavsett om forskaren betraktar sig som
feminist eller ej.

Ochs (1992) framhåller att man bör undvika att utforma studiet av språk
och kön som en katalog över korrelationer mellan språklig form och kön
(talarens, lyssnarens, den omtalades etc.). I stället bör vi fråga varför de aktu-
ella skillnaderna i distribution för ett givet språkligt drag föreligger.
Diskussionen av den frågan blir ganska komplex och rör (1) hur vissa språk-
liga drag kan användas för att utföra ett visst pragmatiskt arbete/en viss prag-
matisk funktion och (2) normer, preferenser och förväntningar gällande
distributionen av det här pragmatiska arbetet i förhållande till en viss social
identitet hos talaren, lyssnaren, den omtalade etc. (se vidare avsn. 2.3).

Att etablera stabila och entydiga kopplingar mellan kön och vissa språkdrag
utan att ta hänsyn till situation eller kontext låter sig knappast göras, menar
Andenæs (1995b:95, min översättning): »Att vara kvinna eller man kräver en
mycket finjusterad och situationskänslig repertoar som består av konfigura-
tioner av uppträdande».

2 Cameron (1992b) anser att även begreppen språk, identitet och makt behöver problematiseras.
3 En stor del av Crawfords (1995) bok ägnas också åt denna typ av dekonstruktion inom språk
och kön-forskningen.
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2.2 Begreppet socialt kön eller genus
Här ska jag först presentera en definition av begreppet kön (avsn. 2.2.1), sedan
diskutera könssocialisation (avsn. 2.2.2) och synen på kön som ett system av
betydelser på olika nivåer (avsn. 2.2.3). Denna genomgång ska utmynna i en
redogörelse för vilka termer jag kommer att använda i den fortsatta framställ-
ningen (avsn. 2.2.4).

2.2.1 Definition av kön

Som utgångspunkt för diskussionen om språk och kön ska jag återge den
definition av begreppet socialt kön eller genus som jag använder mig av.
Definitionen är Eckerts (1989:246) i min översättning med ett par tillägg:4

Liksom ålder är kön en biologisk kategori som tjänar som grund för
differentieringen av roller, normer, förväntningar och rättigheter i alla
samhällen vi känner till. Det är dessa roller, normer, förväntningar
och rättigheter som konstituerar genus, den sociala konstruktionen av
kön, och formar individens könsidentitet.

Valet av terminologi är inte en lätt fråga. Den svenska historikern Yvonne
Hirdman har använt sig av ordet genus i sin forskning under de senaste 15
åren. Hon definierar genusskapande som »historiskt och geografiskt lagrade
föreställningar om vad ’man’ och ’kvinna’ är» (1988:52), och använder ordet
genus för:

vår allt större förståelse av hur manligt och kvinnligt »görs». Och insatt i denna pro-
cess kan ordet ses som en utveckling från begreppet »könsroll» via »socialt kön» till
genus, där graden av invävdhet hela tiden stegras. Dvs: genus kan förstås som för-
änderliga tankefigurer »män» och »kvinnor» (där den biologiska skillnaden alltid ut-
nyttjas) vilka ger upphov till/skapar föreställningar och sociala praktiker […].
(Hirdman 1988:51.)

I sin senaste bok argumenterar Hirdman på ett intressant och klargörande sätt
för användandet av termen genus:

Att använda ordet »kön» som en vetenskaplig term kan vara ett vågspel, där man ris-
kerar att språkbruket snarare cementerar »könets» gammalmodiga betydelser och
därmed de facto underordningen. Här gäller det verkligen att förse ordet med synliga
»alienationstecken» samtidigt som det ska signalera närhet: vi talar om oss. Inom
vissa discipliner som till exempel statsvetenskapen, vill de feministiska forskarna

4 Tilläggen till Eckerts definition är följande. Pedersen (1992:264) modifierar »alla samhällen» till
»alla de samhällen vi känner till» och gör tillägget »formar individens könsidentitet». Ochs
(1992:340) diskuterar en differentiering av »genusroller, rättigheter och förväntningar». Min upp-
fattning är att även rättigheter är ett centralt begrepp för beskrivningen av hur kön konstitueras.



24

inte heller avstå från »könets» magiska funktioner – i avsikt att i den könlösa poli-
tiska diskursen få in köttet, blodet, potensen, sexualiteten. [---] Det har för mig varit
helt avgörande att detta lilla ord, genus, ger mig ett slags »mekaniskt» avstånd just
till detta laddade ord, kön. Jag behöver ordet genus för att kunna tala om hur man
talat och talar om kön. För en sådan uppgift har man helt enkelt inte råd med att
kunna bli missförstådd. Om man t.ex. säger att »könsskillnaderna ger upphov till so-
cial differentiering» så kan det innebära något helt annat än att säga att »genus-
skillnaderna ger upphov till social differentiering». I det första fallet glider förklar-
ingen diffust mellan »det biologiska könet» och det formade. I det andra fallet finns
inte plats för sådan osäkerhet. (Hirdman 2001:15 f.)

Min uppfattning är att det ligger mycket i Hirdmans resonemang. Att den
betydelseglidning hon framhåller uppstår kan förstås bero de svårigheter som
är förknippade med att dra en absolut gräns mellan det biologiska könet och
det formade. Dessutom finns det en mängd sociala och kulturella föreställ-
ningar kring det biologiska könet, vilket inte förenklar förståelsen av kön.
Inom den angloamerikanska språkforskning där ordet gender är det oftast
använda ordet ser man motsvarande betydelseglidning för detta ord.

Möjligen är behovet av termen genus större inom samhällsvetenskaplig
forskning än språkvetenskaplig. Språkvetenskapliga undersökningar har all-
mänt visat att det finns få skillnader i individens språkutveckling som kan
relateras till biologiskt kön. Flickor ligger allmänt sett något före pojkar i
språklig utveckling och berörs i något lägre grad av olika typer av språk-
störningar (Cameron 1992b:181). I övrigt brukar könsrelaterade skillnader i
språkbruk betraktas som socialt inlärda.

Mitt val av terminologi har slutligen blivit att jag använder mig av ordet
kön, vilket ska förstås som socialt och kulturellt kön i den mening som fram-
går av citatet av Eckert ovan.

2.2.2 Könssocialisation

Många forskare har framhållit att könssocialisationen startar så snart ett barn
är fött (t.ex. Cameron 1992b, Crawford 1995). För förskolebarn handlar
identitetsskapandet om att ta klivet från att vara en »baby» till att bli »en
flicka» eller »en pojke». Man blir stor genom att tillägna sig en könad identitet
(se West & Zimmerman 1987 och referenser där). Konstruktionen av kön som
en form av kulturell integration är en process som ständigt pågår under en
individs livstid – när man studerar, arbetar, umgås med vänner, i sitt för-
hållande till sin partner och till egna och andras barn, ja i alla sociala
sammanhang pågår en förhandling och konstruktion av kön. Med ett social-
konstruktivistiskt perspektiv ses identiteter aldrig som några fixerade slut-
produkter, utan som fenomen som hela tiden befinner sig i en process – de
formas, förhandlas och omskapas (Søndergaard 1996).
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Kvinnor och män ställs inför olika förväntningar och normer även i vad
som förefaller vara identiska situationer, och därför kan kön t.o.m. komma att
fungera som en självuppfyllande profetia:

Gender, then, is a self-fulfilling prophecy […]. Women are different from men. Yet,
paradoxically, this is not because they are women […]. Each of us behaves in
gendered ways because we are placed in gendered social contexts. Women encounter
different social contexts from men. Women and men face different expectations and
norms even for what look like identical situations. Therefore, if women try not to ’do
gender’, they will confront the social consequences of violating these norms and
expectations. (Crawford 1995:16.)

En enskild individ kan alltså inte så lätt avvika från den egna kulturens koder,
i alla fall inte utan att betala ett pris för det. Kvinnor och män möter olika
svårigheter i den här processen. Den offentliga sfären har av tradition varit en
manlig domän, vilket innebär att kvinnor stöter på särskilda problem när de
ger sig in i högre utbildning eller på den del av arbetsmarknaden som inte är
traditionellt kvinnlig. För kvinnliga studenter är det en balansgång att kombi-
nera kulturens bild av kvinna och av akademiker (Søndergaard 1994a och b).
Yrkeskvinnan möter samma svårighet: för henne är varken traditionellt
kvinnligt eller manligt uppträdande möjligt (Eckert 1989). Eckert menar
vidare att för den som ger sig in på det motsatta könets domän är det framför
allt könsidentiteten som ifrågasätts. För skolflickan kan det bli en konflikt
mellan att få bekräftelse för »sin gryende könsidentitet eller sitt knoppande
intellekt» (Molloy 1990:67).

Ett ytterligare perspektiv för att förstå hur kön skapas är den poststruktu-
ralistiska teorin i den tappning som Walkerdine (1981) och Davies (1989) står
för. De riktar sina analyser mot det mångskiftande och komplexa i köns-
begreppet och menar att teorin om könsroller och socialisation kan vara
vilseledande. Kvinnor och flickor har beskrivits som »enhetliga subjekt vars
ekonomiska avhängighet, maktlöshet och fysiska svaghet reflekteras i att de
framstår som ’passiva’, ’svaga’ och ’underordnade’ individer» (Walkerdine
1981, sv. översättning i Davies 1997:23). Så ensartade är inte flickors/kvin-
nors villkor. Såväl flickor som pojkar, barn som vuxna kan under loppet av en
dag försättas i en mängd olika positioner, där de ibland har makt och ibland
inte. Walkerdine poängterar dels den mångfald av möjligheter att vara som
subjekt som varje individ har, dels att analysens tonvikt bör flyttas från indi-
viduell identitet till maktrelationer.

Socialisationsteorin kan också ge ett intryck av att barnet är en passiv mot-
tagare i processen att skapa en identitet. Davies menar i stället att barnet i
olika situationer väljer position som pojke eller flicka. I de flesta sociala
situationer finns det inte särskilt många fysiska skillnader eller inga alls, men
ändå får barn veta att de måste kunna identifieras som det ena eller det andra
könet. »Kläder, frisyr, aktivitet, sättet att tala och vad som sägs – allt blir
tecken som kan användas för att välja könsposition» (Davies 1997:18).
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Om man tolkar socialisation komplext i termer av att flickor och pojkar
»’utvecklar sig själva’ i de till buds stående könspositionerna, som känne-
tecknas av ojämnt fördelade och mångskiftande former av makt», blir en upp-
gift för forskningen att »studera de processer som gör att flickorna ’korrekt’
positionerar sig själva i de diskurser som står till buds för dem, inklusive
sanktioner gentemot vissa positioner och uppmuntran till andra, som kan vari-
era avsevärt mellan och inom klass och ras, kulturella och diskursiva miljöer»
(Jones 1994:35).

2.2.3 Ett system av betydelser på olika nivåer

I det följande ska jag diskutera en syn på kön som innebär att kön betraktas
som en konstruktion, ett system av betydelser som människor skapar på olika
nivåer. Detta system kan också studeras på dessa olika nivåer, men det är
rimligt att anta att nivåerna griper in i varandra och att det bara är analytiskt
som vi kan skilja dem åt. Jag ska förenklat presentera tre teoretikers syn på
kön och några av de termer och analytiska grepp de använder sig av för att
beskriva fenomenet.

2.2.3.1 Crawford: tre betydelsenivåer

Många genusforskare har beskrivit kön som ett system som verkar på olika
nivåer, ofta tre olika. Jag tar min utgångspunkt i Crawfords (1995:13 ff.)
beskrivning, som behandlar genussystemet på tre nivåer: samhällelig eller
sociostrukturell, interpersonell och individuell nivå. På den sociostrukturella
nivån kan kön ses som ett system av maktrelationer. I de flesta samhällen har
män mer offentlig makt, ifråga om politiskt inflytande, lagstiftning, sam-
hällsdebatt och forskning. Att studera kön på den sociostrukturella nivån kan
exempelvis innebära att man analyserar den typ av icke-explicitgjorda presup-
positioner inom forskningen som diskuterats i avsnitt 2.1. Det kan också vara
ett studium av massmediernas funktion och innehåll, och då inte minst hur
forskningsresultat förmedlas i medierna.

På den interpersonella eller interaktionella nivån är kön tecken som vi
använder oss av för att veta hur vi ska bemöta andra i social interaktion, vilket
dock till stor del sker omedvetet. Studier av klassrumsinteraktion har exem-
pelvis visat att lärare tror att de behandlar flickor och pojkar lika, men i själva
verket får pojkar större uppmärksamhet, både positiv och negativ. Samma
tendens framgår av studier som utförts i Norden under de senaste 30 åren (se
t.ex. Wernersson 1977, Einarsson & Hultman 1984, Käller 1990, Lindroos
1995). Det är också på denna nivå som kön kan komma att fungera som en
självuppfyllande profetia (jfr avsn. 2.2.2). När kvinnor och män behandlas och
bemöts olika även om de utför samma typ av handling i samma typ av
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situation, så kan detta resultera i att de också övergår till att agera på olika sätt
i den givna situationen. Detta är ett exempel på hur könsskillnader skapas
genom interaktion. (Jämför också diskussionen om tolkningsram i slutet av
avsnitt 2.2.3.2.)

På den individuella nivån är kön det vi förknippar med kvinnlighet och man-
lighet. Det kan exempelvis röra sig om att olika typer av handlingar, personlig-
hetsdrag eller intressen förknippas med en viss könskategori och anses vara
passande för denna. De fenomen som genom kulturen har kommit att för-
knippas med manlighet är också i allmänhet de som har högst status. Människor
utvecklar sin identitet inom ramen för de diskurser som står till buds, vilket
givetvis också gäller den sociala könsidentiteten. Detta innebär att den socio-
strukturella och interaktionella nivån påverkar individens självuppfattning.

2.2.3.2 Søndergaard: tre analytiska grepp

Søndergaard (1994a) har utvecklat ett antal analytiska grepp för att beskriva
de processer som förmedlar social identitet, som exempelvis kön, mellan
kultur och individ. Hon betraktar alltså kön som en ömsesidig konstruktions-
process mellan individen och kulturen (s. 49). De grepp hon använder sig av
är könskonstituenter, matriser eller abstrakta figurer samt kulturella koder och
tolkningsramar. Syftet är att förstå kön som en betydelse- och handlings-
strukturerande princip mellan människor (s. 47). Søndergaard (1996) ser dock
inte kön enbart som ett fenomen som finns mellan människor, utan också
inom och utanför. Fenomenet finns inom varje människa i den meningen att
det är en integrerad del av individens identitet, tänkande och handlande. Det
finns utanför individen i den meningen att individen i processen att skapa en
könsidentitet möter reaktioner och reflektioner från omgivningen.

Innan jag redogör för de analytiska greppen ska jag kortfattat beröra
Søndergaards syn på kulturbegreppet. Hon betraktar kultur som den kod som
ligger bakom handlingarna, och använder sig av en definition av kultur som
för tankarna till Saussures (1970) definition av langue och parole. Defini-
tionen är Haugens och hon skiljer mellan det traditionella, det beskrivande och
det analytiska kulturbegreppet. Så här definieras det analytiska:

Under dette perspektivet blir »kultur» noe som ligger »bak» handlingerne.
Handlingerne og opptreden er ikke kulturen, de er manifestasjoner av, er uttrykk for
et folks kultur. Kulturen blir dermed noe som ikke kan observeres direkte, men noe
vi bare kan slutte oss til. (Haugen 1986:9, cit. efter Søndergaard 1996:44.)

Det första analytiska greppet utgörs alltså av konstituenter. Dessa definieras som
handlingsformer och förhållningssätt som fungerar konstituerande för en given
social identitet, t.ex. kön (Søndergaard 1994a:47). Ett möjligt tillvägagångssätt
för att studera dessa är att avläsa ett konkret intervjumaterial för att få reda på vad
informanter i en given kulturell kontext betraktar som könskonstituenter och
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vilka betingelserna är både för att få tillgång till dessa konstituenter och för
möjligheterna för att undvika dem (s. 53). Søndergaards undersökning är baserad
på intervjuer med universitetsstuderande kvinnor och män.

Jag ska här återge ett utdrag ur en av Søndergaards intervjuer. Detta utdrag
åskådliggör hennes metod och ger samtidigt konkreta exempel på vad infor-
manten betraktar som könskonstituenter. I detta utdrag beskriver Anders sin
vän Per, vilken han uppfattar som mycket manlig.

Han är helt enkelt så självmedveten. Han är så klok, tycker han ibland. Det ÄR han
inte alls, men det tycker han ibland. Min flickvän, hon tyckte helt enkelt, att han var ett
svin i början. Hon sa: jag förstår det inte, jag förstår det inte, han är ju så arrogant och
så likgiltig mot dig och mot alla. Ja, sa jag, så verkar det, men det är inte så. Det kunde
hon inte förstå ett skit av. Så har han det ofta, alltså han verkar vara så. Alltså Per, det
är irriterande egentligen, men han är en vinnare vet du. Alltså han är en vinnare i den
meningen, att han inte gör något kul, leka eller spela eller något sådant, utan att vinna,
eller i alla fall inte utan att vilja vinna. Han kan naturligtvis förlora, men ha VILL
vinna. Han är mycket konkurrensinriktad. (Søndergaard 1994a:54, min översättning.)

I Anders beskrivning framstår Per som en person som är självmedveten,
konkurrensinriktad och alltid vill vinna, som överdriver sin egen förmåga,
som verkar arrogant och likgiltig inför andra. Søndergaard diskuterar Pers
beteende, vilket framstår som socialt acceptabelt och förståeligt, därför att han
får sitt agerande tolkat genom kulturens maskulinitetsbegrepp. Samma bete-
ende av en kvinna framstår däremot inte alltid som acceptabelt, eftersom
hennes beteende tolkas genom kulturens femininitetsbegrepp, vilket ser
annorlunda ut. (Jfr begreppet tolkningsram nedan.)

Matriser eller abstrakta figurer (t.ex. den abstrakta kvinnan och den
abstrakte mannen) kallas en samling av konstituenter (s. 46, 59). Den masku-
lina matrisen eller den abstrakte mannen utgör kulturella betingelser som den
enskilde mannen måste förhålla sig till i sin konkreta realisering av mänsklig-
het, i sin konkreta utveckling av ett själv. Han måste förhålla sig till denna
matris oavsett om han utvecklar ett själv som är i överensstämmelse med den
eller ett själv som i högre eller lägre grad är i opposition till matrisen.

Søndergaard beskriver hur en kvinna som anpassar sig till abstraktionen av
sin sociala kategori möts av accept från omgivningen. Det kan dock uppstå
svårigheter när olika matriser för olika sociala identiteter ska kombineras. Här
återger jag Søndergaards text i original, och för begriplighetens skull ska jag
nämna att hon inte använder sig av begreppen kvinna och man, utan
genomgående av individ med kvinnligt respektive manligt kroppstecken.

Det er derimod ikke særlig sikkert, at det for et konkret individ med kvindeligt
kropstegn også vil øge sandsynligheden for medvind i forhold til realiseringen af
exempelvis den akademiske matrix, hvis hun realiserer eget selv i fuld overens-
stemmelse med den abstrakte pige. (Søndergaard 1994a:60.)
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Detta kan jämföras med Eckerts (1989) beskrivning av yrkeskvinnans svå-
righeter (ovan avsn. 2.2.2).

Kulturella koder är ytterligare ett grepp för att analysera fram den ömse-
sidiga konstruktionsprocessen av kön. »De kulturelle koderna fungerar
reglerande, eller lägger en grund av förutsättningar, för orientering och hand-
ling inom ett givet fält eller i förhållande till ett givet tema» (Søndergaard
1994a:63, min översättning).

En bland många relevanta koder när det gäller kön är den kod som reglerar
sexuellt-romantiskt konnoterade samhandlingsformer. Den har heterosexua-
litet som överordnad princip och består av två huvudregler:

– sexuellt begär ska formas eller riktas så, att de handlingar, som kan följa av
begäret, alltid företas mellan individer av olika kön

– kvinnan uppvisar ett relativt mera hängivet och passivt förhållningssätt i
relationen; mannen uppvisar ett relativt mera dominerande och aktivt för-
hållningssätt i relationen (jfr s. 63).

Denna kod är ett grundskript som individen kan realisera sina egna handlings-
och upplevelseformer antingen i överensstämmelse med eller i större eller
mindre opposition till. Kulturella koder är sällan explicit formulerade, utan de
förmedlas genom praktiker och betydelser som fungerar som den givna
integreringsmöjligheten för nya individer i en kultur.

De kulturella koderna fungerar alltså reglerande, medan det Søndergaard
med en term från Haavind kallar tolkningsramen fungerar evaluerande och
speglande. Haavinds analys av tolkningsram fångar upp ungefär samma
fenomen som Søndergaards konstituenter, men den är något annorlunda
vinklad mot just tolkningspotentialen. Det handlar alltså om hur en individs
handlingar, förhållningssätt, uttryck, tänkande etc. bemöts av omgivningen.
Tolkningspotentialen är olika utformad för kvinnor och män:

Samme typer af handlinger vil blive opfattet forskelligt, spejlet forskelligt og
valideret forskelligt i forhold til individets sociale integration, alt afhængigt at det
kropstegn omgivelserne aflæser som udgangspunkt for at foretage disse tolkninger
og spejlinger. Samme typer af handlinger bærer forskellige sociale betydninger for
individer med forskelligt kropstegn. (Søndergaard 1994a:62.)

Resonemanget kan jämföras med citatet av Crawford ovan (avsn. 2.2.2), som
rör det faktum att kvinnor och män ställs inför olika förväntningar och normer
även i vad som förefaller vara identiska situationer.

2.2.3.3 Hirdman: dikotomi, hierarki och genuskontrakt

Hirdmans (1988, 1998a, 1998b, 2001) beskrivning av genussystemet är den
mest omfattande. I en diskussion om Hirdmans teorier vill jag inte ersätta
hennes term genus med kön, eftersom terminologin är mycket viktig för henne
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(jfr ovan avsn. 2.2.1). Som jag har förstått Hirdman är hennes definition av
genus jämförbar med Eckerts (ovan avsn. 2.2.1). Det jag främst vill lyfta fram
här är Hirdmans tänkande kring genussystemets bärande principer, hierarki
och dikotomi, samt begreppet genuskontrakt. Dessa begrepp både breddar och
fördjupar förståelsen av hur kön konstrueras socialt och hur både betydelser
och maktrelationer skapas och återskapas på olika nivåer.

Hirdman definierar genussystemet som en ordningsstruktur av kön:

Det ska förstås som en dynamisk struktur (system); en beteckning på ett »nätverk» av
processer, fenomen, föreställningar och förväntningar, vilka genom sin interrelation
ger upphov till ett slags mönstereffekter och regelbundenheter. (Hirdman 1988:51.)

Denna grundläggande ordning av människor i genus är förutsättningen för andra
ordningar – sociala, ekonomiska och politiska. Genussystemet bärs upp av två
principer eller logiker, dikotomi och hierarki, vilka beskrivs på följande sätt:

1) Den ena logiken är just dikotomin, dvs isärhållandets tabu: manligt och kvinnligt
bör inte blandas.

2) Den andra logiken är hierarkin: det är mannen som är norm. Det är män som är
människor, därmed utgör de normen för det normala och det allmängiltiga.
(Hirdman 1988:51.)

Cameron (1992b) betonar att man måste hålla i minnet att kön inte bara är en
(konstruerad) skillnad utan just en hierarki. Hirdman framhåller att det är ur
isärhållningen som den manliga normen legitimeras, eller med andra ord:
isärhållandets »lag» genererar den generella underordningen av kvinnor. Det
blir då främst isärhållandet som kvinnoforskningen bör koncentrera sig på,
snarare än teorier om den manliga normen. Enligt Hirdman bör frågor om hur
de isärhållande logikerna ser ut, legitimeras etc. vara möjliga att applicera på
alla områden av kvinnoforskningen.

Isärhållandets lag finns överallt och strukturerar sysslor, platser och egen-
skaper med hänsyn till genus. I arbetsdelningen mellan könen och i före-
ställningar om det manliga och det kvinnliga finns isärhållningens grunduttryck
(Hirdman 1988). Centralt för förståelsen av isärhållandet är att det viktigaste
inte är hur kön hålls isär utan att kön hålls isär (Hirdman 1998b). Denna
uppdelning blir både meningsskapande, som ett särskiljande av två olika sorter,
och samtidigt också maktskapande: »sort 1:s görande legitimeras genom
urskiljandet av en sort 2. Sorten – det är genusformeringen» (Hirdman
1988:52). Dessa två sorter blir då vad Hirdman kallar tankefigurer, och dessa
kulturellt samlade tankefigurer är något som barn föds in i. Hirdman betonar
särskilt tankefigurernas makt vid barnets tillägnande av genus: barnet växer upp
i ett genussystem som redan har definierat vad som är kvinnligt och manligt.

Genussystemets logiker upprätthålls i det vardagliga livet – Hirdman
(1998a:7) skriver om »underordningens banalitet, repetitivitet, vardaglighet».
Underordning ska dock inte förstås som ett oföränderligt begrepp utan »som ett
samlingsnamn för många varierande mänskliga praktiker». Det är fråga om ett
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socialt och historiskt mönster som ibland framstår tydligt, ibland suddigare och
svagare.

I sin beskrivning av genus utgår Hirdman från Habermas begrepp livsvärlden,
med vilket menas »det djupgående sociala och kulturella gemensamhetsgods
som finns i varje integrerat socialt system och som gör att det är möjligt att ha
gemensamma erfarenheter, hävda normativa ståndpunkter, göra andra delaktiga i
subjektiva upplevelser» (1988:52).5

Reproduktionen av genussystemet sker på tre olika nivåer. Det menings-
skapande och maktformande verkar på samtliga nivåer. För att utveckla
beskrivningen av genusbegreppet inför Hirdman begreppet genuskontrakt,
vilket kan jämföras med Søndergaards begrepp kulturella koder. På var och en
av de tre nivåerna kan man tänka sig ett slags osynligt genuskontrakt: »mellan
den enskilda mannen och kvinnan, mellan män och kvinnor på det sociala
planet och mellan ’mannen’ och ’kvinnan’» (s. 54). Det sistnämnda är vad
Hirdman kallar tankefigurer, vilket kan jämföras med Søndergaards begrepp
matriser.

Genuskontrakten är således mycket konkreta föreställningar, uppspaltade på olika
nivåer, om hur män/man, kvinnor/kvinna ska vara mot varandra: i arbetet – vilka red-
skap som hör till vem, i kärleken – vem som ska förföra vem, i språket – hur de ska
prata, vilka ord de får använda, – i gestalten/den yttre formen, vilka kläder som är de
tillåtna, hur långt håret ska vara, etc etc, i all otrolig detaljrikedom.
[---]
Begreppet genuskontrakt blir därmed ett slags operationalisering av genussystem-
begreppet, kontrakt vilka – i princip – kan dechiffreras från olika tider, olika sam-
hällen och för olika klasser. Kontrakten är i sig de ömsesidiga föreställningarna.
Systemet är den process som via kontrakten skapar ny segregering, ny hierarkisering.
(Hirdman 1988:54.)

När det gäller individens socialisation menar Hirdman att »detta att ’göra
genus’ är, med en riskabel liknelse, som en totalformatering av en diskett» som
sedan inte går att formatera om (1998a:12). Hon jämför detta med formatering
till en viss nationalitet, vilket inte heller låter sig ändras – kultur kan inte ses
som någon fernissa. Däremot kan genuspraktiker förändras på sikt.

Konkreta och utförliga analyser av hur genussystemet fungerar i praktiken
inom olika områden ges i Hirdman 1998b och 2001.

2.2.4 Val av terminologi

I min fortsatta framställning kommer jag att använda mig av följande termi-
nologi. Med begreppet kön menar jag ’socialt och kulturellt kön’ i enlighet
med definitionen i avsnitt 2.2.1. För de tre olika nivåerna nyttjar jag

5 Här avstår jag av utrymmesskäl från att gå närmare in på hur Hirdmans teori förhåller sig till
Habermas (för en diskussion av detta, se Hirdman 1988).
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Crawfords terminologi: sociostrukturell, interpersonell och individuell nivå.
Jag använder vidare Søndergaards analytiska grepp med termen könskonsti-
tuent, termen matris för uttryck som tankefigur, kulturell bild etc. samt termen
kulturella koder för den reglerande funktionen.

2.3 Social identitet skapas och speglas i vardaglig
interaktion
Inom språkforskningen har det funnits en diskussion om huruvida språket
speglar det samhälle där det används eller tvärtom skapar sociala schat-
teringar. En vanlig syn på denna fråga numera är en syntes av de båda syn-
sätten, nämligen att det föreligger ett samspel mellan språket och samhällets
sociala strukturer. Denna syn innebär inte enbart en kompromiss mellan de
båda tidigare synsätten utan också en mera komplicerad syn på orsaks-
sammanhang. Ett sådant dynamiskt förhållande medför såväl att det är svårare
att identifiera enkla orsaker som att åstadkomma förändring (för en vidare
diskussion, se Graddol & Swann 1989). En central utgångspunkt för min
diskussion här av språkbruk och social identitet är tanken att vårt sätt att tala
inte bara reflekterar vår plats i kulturen och samhället utan också bidrar till att
skapa denna plats (McConnell-Ginet 1983). Med en formulering från
Andenæs (1995a) kan språkbruket beskrivas som ett gränssnitt mellan språk-
användare och kultur.

Samtal på mikronivå innebär alltid att vi förhandlar om och konstruerar
identitet och relationer (Andenæs 1995a:158). Den sociala identiteten bli då
något relationellt. Genom språkbruket kan man studera de processer som
skapar, förmedlar och förhandlar kön. En konkret modell för att beskriva rela-
tionen mellan språk och social betydelse har Ochs (1992) utarbetat. I denna
modell betraktas social identitet som en av flera sociala betydelser. Social
identitet representeras av exemplet kön, men ett antal andra sociala identiteter
kunde också infogas i modellen, exempelvis etnicitet, klass, religion, sexuell
läggning. Med en anknytning till Eckerts definition av genus ovan kan man
också anföra ålder som ett exempel på social identitet,6 i anslutning till
Søndergaards undersökning kan akademiker vara ett annat exempel.

Ochs modell över förhållandet mellan språk och kön redovisas i en artikel
som inte är helt lättillgänglig, bl.a. därför att modellen presenteras kortfattat i
förhållande till sin komplexitet. I mitt arbete med att tillägna mig Ochs

6 För en diskussion om överensstämmelsen mellan relationen vuxna/barn och män/kvinnor, se
Davies (1997:20), som framhåller att barn »definieras som Andra i förhållande till vuxna i hög
grad på samma vis som kvinnor gör till män».
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tänkande har jag även använt mig av sekundärlitteratur, nämligen två artiklar
av Andenæs (1995a och b). Jag kommer också att referera till dessa artiklar.

Andenæs (1995b:88 f.) lyfter fram två huvudpunkter i Ochs modell. Den
första är att kunskap och verksamhet skapar varandra. Detta har betydelse för
hur barn integreras i lokalsamhällets kultur. Barn tillägnar sig kunskap om
såväl förhållandet mellan språk och kön som innehållet i kategorierna kvinnlig
och manlig genom att delta i sociala aktiviteter och genom att observera hur
andra utför sociala aktiviteter. Här spelar språket en viktig roll: de sociala
kategorierna blir delvis konstituerade genom språket.

Den andra huvudpunkten utgörs av begreppet indexikalitet. Ochs använder
sig av detta begrepp för att förklara hur språklig konstituering av social betyd-
else går till. Indexikalitet handlar alltså om hur språkformer indikerar någon
dimension i den sociala kontexten (Andenæs 1995b:89).

I det följande ska jag behandla Ochs syn på först språklig socialisation
(avsn. 2.3.1) och sedan indexering av social betydelse (avsn. 2.3.2).

2.3.1 Språklig socialisation

En stor del av Ochs forskning har kretsat kring hur barn utvecklar sin språk-
liga och kommunikativa kompetens. En del av dessa studier har också varit
tvärkulturella, och fokuserat hur barnet blir en kulturellt kompetent medlem
av en språkgemenskap genom interaktion. I begreppet språklig socialisation
lägger Ochs in både hur barnet socialiseras genom språket och hur barnet
socialiseras till att använda språket enligt de normer som gäller i den aktuella
språkgemenskapen. Det är därmed en mycket mer omfattande process än
enbart ren språkutveckling. Ett viktigt inslag i denna socialisation är att de
vuxnas språkbruk överför en ansenlig mängd sociokulturell kunskap till
barnen. Ett exempel på sådan kunskap är den sociala och kulturella konstruk-
tionen av kön i ett givet samhälle. Ochs diskuterar hur denna socialisation kan
undersökas i interaktionen mellan små barn och andra medlemmar i samhället:

By examining the kinds of activities and acts caregivers of both sexes engage in with
children of both sexes and the manner in which these activities and acts are carried
out, we can not only infer local expectations concerning gender but as well articulate
how these expectations are socialized. One important tool of socialization is
language. Not only the content of language but the manner in which language is used
communicates a vast range of sociocultural knowledge to children and other novices.
This use of language we call ’language socialization’ (...). Language socialization
includes both socialization through language and socialization to use language. In the
following discussion, I will propose a relation between the position and image of
women in society and language use in caregiver–child interaction. (Ochs 1992:346.)

Av citatet framgår att Ochs (1992) menar att det finns en relation mellan å ena
sidan språkbruket i den aktuella språkgemenskapen och å andra sidan både
kvinnans ställning och bilden av kvinnan i ett samhälle, dvs. matrisen.
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Kommunikativa praktiker varierar i olika samhällen, och därför socialiseras
barn in i olika lokala bilder av kvinnor. Den norska psykologen Gulbrandsen,
som studerat skolbarn, är inne på en liknande tankegång om barns möte med
de kulturella föreställningsbilderna (matriserna):

Konstruksjonen av en sosial kategori blir interessant i et personlig utviklings-
perspektiv når vi tenker oss at det er i møtet med de kulturelle forestillingsbildene av
henholdsvis jenter og gutter den enkelte jenta og gutten skal utvikle et jeg som er ’en
av...’ og samtidig unikt. (Gulbrandsen 1994:26 f.)

Vad lägger då Ochs in i begreppet kön? Jag tolkar hennes framställning som
att hon ser på kön ungefär som Crawford. Ochs beskriver ett samband mellan
å ena sidan språkbruket och å andra sidan kön i betydelsen kvinnans ställning
i samhället (sociostrukturell nivå), i betydelsen socialisation (interpersonell
nivå) och i betydelsen den kulturella bilden av kvinnan (individuell nivå,
matrisen). Av orden »local expectations concerning gender» framgår också att
Ochs ser könkonstruktionen som något som varierar i olika kulturer, dvs. vad
Hirdman beskriver som historisk och geografisk variation av synen på kön.

Enligt Ochs kan könshierarkier iakttas i allt socialt beteende, inte minst tal.
Och just denna vardagliga interaktion med andra människor är så viktig,
eftersom detta är något som ständigt pågår och ständigt upprepas:

Gender hierarchies display themselves in all domains of social behavior, not the least
of which is talk. Gender ideologies are socialized, sustained, and transformed
through talk, particularly through verbal practices that recur innumerable times in the
lives of members of social groups. [---] Mundane, prosaic, and altogether unsensa-
tional though they may appear to be, conversational practices are primary resources
for the realization of gender hierarchy. (Ochs 1992:336.)

Ochs syn på könshierarkier överensstämmer med Hirdmans ovan citerade
beskrivning av »underordningens banalitet, repetitivitet, vardaglighet»
(1998a:7). Jag vill i enlighet med Ochs framhålla språkbruket som en kärn-
punkt i upprätthållandet av ett samhälles könssystem – de till synes triviala,
vardagliga språkliga praktiker som människor ständigt själva utför och ser
andra utföra bidrar till att förmedla och skapa kön på olika nivåer.

2.3.2 Ochs analysmodell: indexering av social betydelse

Indexikalitet handlar, som sagt, om hur språkformer indikerar någon dimen-
sion i den sociala kontexten (Andenæs 1995b:89). Ochs (1992:337 f.) disku-
terar sociologiska och antropologiska studier av språkbruk, vilka baseras på
antagandena att 1) språk varierar systematiskt med hänsyn till social kontext
och 2) sådan variation är en del av den betydelse som indexeras av språkliga
strukturer. Sociolingvistiska studier relaterar vissa språkliga strukturer till
vissa situationella villkor eller kluster av strukturer till sådana villkor. De
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betydelser som indexeras på detta vis kallas social betydelse till skillnad från
de rent referentiella eller logiska betydelser som uttrycks genom språkliga
strukturer. Exempelvis kan två eller flera fonologiska varianter av samma ord
ha identisk referens men indexera olika sociala betydelser, t.ex. skillnader i
social klass eller etnicitet, skillnader i socialt avstånd mellan talarna, skill-
nader i sinnesstämning etc.

I varje språkgemenskap har medlemmarna möjlighet att med språkets hjälp
skapa och förmedla flera olika former av betydelse samtidigt. Kompetenta
medlemmar av en språkgemenskap har socialiserats till att kunna både tolka
och producera dessa komplexa betydelser utan medveten kontroll. Genom
språket indexeras såväl kommunikativa färdigheter som tolkningsprocesser
och system av betydelser.

Indexikalitet har också med pragmatik att göra, dvs. studiet av språk i
kontext. Här handlar det om att vidga begreppet presupposition till att även
inkludera begreppet pragmatisk presupposition, dvs. kontext-känslig pre-
supposition. Som exempel anför Ochs ytttrandet »Give me that pen», vilket
logiskt presupponerar att en viss penna existerar och pragmatiskt presup-
ponerar dels att pennan är på något avstånd från talaren, dels att talaren utför
språkhandlingen att beordra. I analogi med detta kan yttranden sägas prag-
matiskt presupponera kön för inte bara talare utan också lyssnare, andra inom
hörhåll och referent (s. 339).

Andenæs (1995b:89) exemplifierar pragmatisk presupposition på följande
sätt. Om jag i en grupp med människor ropar »Hysch» så betyder det ungefär
’var tyst’. Yttrandets referentiella presupposition består i att det måste finnas
något i kontexten som kan uppfattas som stoj. Yttrandets pragmatiska presup-
position består i att jag är i en sådan position att jag har rätt att definiera vad
som är stoj och att ålägga andra ett visst uppträdande. En kompetent språk-
brukare har, som redan framhållits ovan, både kunskap om att språket index-
erar kontextuella dimensioner på detta sätt och kunskap om vem som kan inta
vilka positioner i vilka situationer.

2.3.2.1 Direkt och indirekt indexering

Den sociala kontexten kan indexeras referentiellt eller icke-referentiellt, alltså
antingen genom det referentiella innehållet av ett ord, en fras eller mening eller
genom något lingvistiskt drag som inte har någon referens. Vad gäller indexering
av kön i engelskan, inkluderar referentiella index sådant som pronomenen han
och hon, titlar som Mr och Mrs, Sir och Madam. Andenæs (1995a:150) nämner
också exempel som faster och prinsessa. Andra ord som beskriver en persons
utseende kan också indexera kön, t.ex. blondin och brunett. Det förstnämnda är
centralt i en cykel av s.k. blondinskämt. (Sådana skämt diskuteras kortfattat i
avsn. 12.5.2.2.) Alla dessa ord indexerar alltså kön direkt, genom att de anger
könet för den man talar med eller om (Andenæs 1995b:91).
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Referentiell indexering av social betydelse, även inkluderande kön, är betyd-
ligt ovanligare än icke-referentiell. Icke-referentiellt kan kön indexeras på en rad
olika sätt, bl.a. morfologiskt, syntaktiskt och fonologiskt. Röstläge är ett sådant
exempel – forskning har visat att flickor talar som om deras talapparat var mindre
än jämnåriga pojkars med stämband av samma storlek (Ochs 1992:339).

De flesta relationer mellan språk och kön är alltså icke-referentiella. I stället
är de indirekta och flerledade. Andenæs (1995a:150, min översättning)
framhåller att detta även gäller andra former av verksamheter än de språkliga:
»det finns handlingar och processer (som att föda barn eller amma) som är
entydigt knutna till kön, men det stora flertalet är det inte. Kvinnor slår och
svär, män torkar tårar och bajs; förbindelselinjerna är inte enkla och exklusiva».

Ochs modell över förhållandet mellan språk och kön återges i figur 2:1. Här
representeras den direkta indexikala relationen av en heldragen, enkelriktad
pil. Sådana pilar går från språkliga resurser till respektive positioner, hand-
lingar och aktiviteter.7 De tre sistnämnda kallar Ochs kontextuella drag och de
utgör alltså olika typer av social betydelse. Streckade, dubbelriktade pilar
används i figuren för att ange en konstitutiv relation där den sociala betyd-
elsen indexeras indirekt. Dessa dubbelriktade pilar går i figuren mellan posi-
tioner, handlingar och aktiviteter, och vidare mellan dessa tre och kön, som är
ett exempel på social identitet. Kön kan även ses som en typ av social betyd-
else. Relationen mellan de kontextuella dragen och kön är följaktligen
konstitutiv och den sociala betydelsen kön indexeras indirekt.

Språkliga resurser:
┌ lexikon ┐
│ morfologi │
│ syntax │
│ fonologi │
│ dialekt │
└ språk etc. ┘

Positioner Handlingar Aktiviteter

Kön

= direkt indexikal relation
= konstitutiv, indirekt indexikal relation

Figur 2:1. Ochs (1992:342) modell över förhållandet mellan språk och kön.

7 Jag använder mig här av Andenæs (1995b) översättningar (anpassade till svenska). Ochs
använder begreppen stances, acts och activities.
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Språkliga drag kan indexera mer än en dimension av den sociokulturella kon-
texten. Indexeringen av vissa dimensioner är länkad i en konstitutiv betydelse
till indexeringen av andra dimensioner, vilket framgår av figuren. Jämför med
exemplen ovan: om man beordrar någon att göra något (att räcka talaren en
penna eller att vara tyst) så utför man en språkhandling. Samtidigt positionerar
man sig som en person som har rätten att ge order eller uppmaningar. Hur
man utför handlingen att beordra, vilka språkliga resurser man utnyttjar, kan
vidare bidra till att konstituera könsidentiteten (se vidare avsn. 2.3.3).

Termen position är en översättning av originalets »stance», vilket ordagrant
betyder ’inställning’, ’attityd’. Positionen kan vara känslomässig: som mer eller
mindre engagerad (t.ex. förargad, entusiastisk, stött), som neutral/objektiv eller
som distanserad. Man kan också positionera sig kunskapsmässigt: som expert
eller som värderande, frågande, osäker (Andenæs 1995a:152).

Exempel på språkliga drag som direkt indexerar sociala handlingar eller
sociala aktiviteter är, som redan nämnts, uppmaningar och vidare speciella
artighetstermer i samoanska, vilka indexerar aktiviteten att hålla ett offentligt
tal. Ett annat exempel på en social aktivitet utgörs av skvaller. Dessa hand-
lingar och aktiviteter kan i sin tur associeras med att tala som en man eller
som en kvinna och kan även uppvisa olika frekvens i användning över de två
könskategorierna.

Ochs kallar alltså positioner, handlingar och aktiviteter för kontextuella drag.
Här möter vi de konstitutiva relationerna, vilka jag vill jämföra med
Søndergaards konstituenter. I avsnitt 2.2.3.2 citeras en av Søndergaards infor-
manter, som beskriver en vän han betraktar som mycket manlig, Per. Per
beskrivs bl.a. som arrogant och till synes likgiltig inför andra. Detta är exempel
på känslomässiga positioner som fungerar som könskonstituenter, åtminstone
under vissa betingelser i en given kultur. Även kunskapsmässiga positioner
fungerar som könskonstituenter enligt citatet – Per tenderar att positionera sig
som mycket kunnig.

2.3.2.2 Tre kriterier för förhållandet mellan språk och kön

Ochs sätter upp tre kriterier för förhållandet mellan språk och kön. Relationen
är icke-exklusiv, konstitutiv och tidsöverskridande.

2.3.2.2.1 Icke-exklusiv relation
Det är, som redan sagts, endast mycket få språkliga drag som indexerar kön
direkt och exklusivt. Det är främst lexikala element som har en sådan direkt
relation (t.ex. släktskapsord) (s. 340). Det typiska förhållandet mellan språk
och kön är i stället icke-exklusivt. Med detta menas att ett språkligt variabelt
drag normalt kan användas av/med/för båda könen. För dessa drag finns alltså
ingen pragmatisk presupposition beträffande kvinnligt eller manligt. När
brittiska och amerikanska kvinnor använder fler prestigeformer av fonologiska
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varianter än män med samma etniska och klassmässiga bakgrund8 är detta ett
exempel bland flera på att förhållandet mellan språk och kön är distributivt
och en fråga om sannolikhet. Detta förhållande har också beskrivits i språk
och kön-forskningen som att språkbruket är könsrelaterat men inte
könsspecifikt. Det är alltså en gradskillnad och inte en artskillnad mellan
kvinnors och mäns språkbruk.9

Denna icke-exklusiva relation visar sig också i det förhållande att många
språkliga former som associeras med kön även associeras med markering av
annan social information, som position och social handling.

Som redan framhållits ovan (avsn. 2.1) betonar Ochs att frågan varför
denna distribution föreligger är den viktigaste. Diskussionen bör alltså föras
vidare till hur distributionen av språkliga drag förhåller sig till rättigheter,
förväntningar och andra kulturella föreställningar om kvinnor och män.

2.3.2.2.2 Konstitutiv relation
Att relationen mellan språk och kön är konstitutiv innebär att ett eller flera
språkliga drag kan indexera social betydelse (positioner, handlingar, aktivi-
teter), och att denna sociala betydelse i sin tur konstituerar kön i olika betyd-
elser. Med detta betraktelsesätt kan man närma sig en förståelse av olika
språkliga drags pragmatiska betydelse och deras komplexa relation till det
Søndergaards kallar matris.

2.3.2.2.3 Tidsöverskridande relation
När språket används konstituerar det en kontext. Språket kan även konstituera
kontexter som redan har förflutit och framtida kontexter. På så sätt kan man
säga att språkets konstitutiva kraft överskrider yttrandets produktion och
perception. Konstitutionen av förflutna kontexter kallar Ochs rekontextuali-
sering och konstitutionen av framtida kontexter prekontextualisering. Exem-
pel på rekontextualisering är beröm, som rekontextualiserar en handling i det
förflutna som en prestation, medan klander rekontextualiserar en handling
som en förseelse e.d.

I ett givet samhälle skapas normer, preferenser och förväntningar för hur
kvinnor och män verbalt kan rekontextualisera och prekontextualisera posi-
tioner, handlingar, aktiviteter och samtalsämnen. (Konkreta exempel ges i
avsn. 2.3.3.)

8 Sådana skillnader har beskrivits t.ex. av Labov (1966) och Trudgill (1974).
9 I en diskussion om ungdomars samtalsstil framhåller Nordberg (1985:9 f.) att skillnaderna
mellan vuxnas och ungdomars tal är gradskillnader och inte artskillnader. Motsvarande förhåll-
ande gäller även andra sociala identiteter.
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2.3.2.3 Könsmarkerat handlande

Vissa handlingar, aktiviteter, positioner, roller etc. utförs eller intas ofta av
medlemmar av ett visst kön, vilket medför att de blir ett omarkerat beteende
för det könet. För att beskriva detta använder Ochs begreppet »markedness».10

Andra handlingar etc. är mindre frekventa medan ytterligare några är direkt
ovanliga för detta kön. Ett markerat eller omarkerat beteende tolkas olika. När
beteendet är mycket markerat kan talaren uppfattas som att hon eller han
använder sig av det andra könets »röst»11 eller uppför sig som det andra könet.
En mer komplex modell för förhållandet mellan språk och kön bör, enligt
Ochs, också ta hänsyn till denna typ av könsmarkerat agerande. Handlingar,
aktiviteter, positioner etc. som är omarkerade för ett visst kön blir då jämför-
bara med Søndergaards begrepp könskonstituent.

2.3.3 Några konkreta tillämpningar av Ochs modell

Hur Ochs modell kan användas för att undersöka förhållandet mellan språk
och kön ska jag här visa genom att återge några konkreta tillämpningar. Det är
undersökningar av interaktionen mellan föräldrar och barn (avsn. 2.3.3.1),
mellan läkare och patient (avsn. 2.3.3.2) och slutligen några exempel på hur
direkt indexering av kön också kan indexera social betydelse som exempelvis
position (avsn. 2.3.3.3).

2.3.3.1 Interaktion mellan föräldrar och barn

Ochs (1992) har studerat barnuppfostran och interaktion i två olika kulturer, i
USA och på Samoa. Hon framhåller i en jämförelse av interaktionen i dessa
kulturer att det i den vita, nordamerikanska medelklasskulturen ingår att
mamman i barnuppfostran osynliggör sig själv och sina insatser på ett sätt som
kvinnor på Samoa inte alls gör. I detta avseende finns det nog vissa likheter
mellan den amerikanska medelklasskulturen och vår svenska. Ochs diskuterar
detta som ett exempel på att det finns en relation mellan å ena sidan kvinnans
ställning och bilden av kvinnan i ett samhälle och å andra sidan språkbruket i
interaktionen mellan modern och barnet.

De drag som studerats i undersökningen är produktiva strategier, inter-
pretativa strategier och strategier för att berömma (eller med andra ord att
rekontextualisera en handling i det förflutna). Det framkom att de samoanska
och amerikanska mödrarna sätter upp olika mål för sin interaktion med barnen
och att detta i sin tur medför olika språkbruk. Medan de amerikanska vita

10 Jfr Gomard (1999) som använder begreppen kvinnligt resp. manligt konnoterade strategier.
11 »Röst» används här i Bakhtins (1981) betydelse (ref. efter Ochs 1992).
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medelklassmammorna ackommoderar sitt språk till barnets och inleder proto-
konversation med spädbarn, så gör inte mödrar på Samoa det. De väntar med
konversation tills barnen kan ta en mer aktiv del i samtalet. Vidare är en viktig
del av socialisationen i det samoanska samhället att barnen lär sig att
respektera andra personer och deras behov. Häri ingår att barn ska ackom-
modera sitt språk till äldre.

Vad gäller interpretativa strategier visar det sig att små barns obegripliga
yttranden bemöts på olika sätt i de olika kulturerna. Amerikanska mammor
gissar ofta vad barnets yttrande kan tänkas betyda. På Samoa gör inte
mammorna det – de ignorerar yttrandet eller markerar att de inte förstår.

När barn lär sig nya färdigheter får de ofta hjälp av en äldre person, t.ex.
med att klä på sig eller knyta skorna. När en amerikansk mamma berömmer
sitt barn för att det exempelvis knöt skorna gör hon det utan att på något sätt
låtsas om sin egen roll – det blir barnets egen prestation. På Samoa är beröm
normalt dubbelriktat (s. 354). Den första talaren säger Maaloo!, vilket betyder
’bra gjort’. Den som får beröm svarar i sin tur också med maaloo. I båda dessa
yttranden rekontextualiseras handlingen. Genom det första rekontextualiseras
handlingen som en prestation, genom det andra yttrandet som en gemensam
aktivitet och gemensam prestation. Barn i Samoa socialiseras alltså till att
uppmärksamma andra personers bidrag, även mammans.

Strategierna på de här tre områdena leder följaktligen till att västerländska
barn får en bild av kvinnan som mottagarcentrerad och som någon vars
prestationer eller bistånd man inte uppmärksammar. Ochs slutsats är:

»Mother» is underrated because she does not socialize children to acknowledge her
participation in accomplishments. »Mother» is ignored because through her own
language behavior, »mother» has become invisible. (Ochs 1992:355.)

En annan studie av interaktion vid middagsbordet i amerikanska medelklass-
familjer har genomförts av Ochs & Taylor (1992a och b). Familjerna består av
två vuxna, ett barn i 5-årsåldern och minst ett äldre syskon. Under middagen
tar mamman ofta initiativ till att barnen ska berätta för pappan om vad de haft
för sig under dagen. Pappan är den primära mottagaren för de flesta berättelser
och han är också den som värderar innehållet och ibland kritiserar olika
personer vid bordet. I dessa samtal framkommer vad författarna kallar en
»pappa-vet-bäst-ideologi» (Ochs & Taylor 1992a:447). Pappan kritiserar
andra personer ungefär 50 % oftare än vad mamman gör. Mamman däremot är
den familjemedlem som oftast kritiserar sig själv. Även pappan kritiserar
mamman, betydligt oftare än hon kritiserar honom och betydligt oftare än han
kritiserar barnen (Ochs & Taylor 1992b).

Andenæs (1995b) diskuterar denna undersökning i förhållande till Ochs
modell, och framhåller att pappan och mamman delvis utför olika handlingar
och aktiviteter vid middagsbordet. Föräldrarna intar även olika positioner –
pappan är den som vet bäst, som värderar, problematiserar och kritiserar. Ochs
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& Taylor (1992a) vill medvetandegöra kvinnor om hur de själva bidrar till att
producera »pappa-vet-bäst-ideologin». Min uppfattning är också att det är
mycket viktigt att medvetandegöra kvinnor om detta, samtidigt som man
måste framhålla att kvinnor (och män) inte är helt fria i sitt val av positioner
etc., eftersom de kulturella koderna har en starkt reglerande effekt. Dock kan
de kulturella koderna omförhandlas på sikt (jfr avsn. 2.2.3.3).

2.3.3.2 Interaktion mellan läkare och patient

För att åskådliggöra Ochs analysmodells potential refererar Andenæs (1995a)
tidigare forskning om läkar–patientinteraktion. En rad undersökningar har
visat att både kvinnliga och manliga patienter är mera nöjda med konsulta-
tioner hos kvinnliga läkare. Det finns anledning att tro att detta kan ha att göra
med interaktionen mellan läkaren och patienten. Andenæs diskuterar
direktiver, övergångar mellan olika teman och avbrott. Här ska jag endast
behandla direktiverna.

Direktiv är språkhandlingar som används för att få någon att göra något. De
direktiv som Andenæs diskuterar har dock flera funktioner; dels att föreslå hur
ett praktiskt problem ska lösas, dels att visa vilken position man intar. Direk-
tiven kan ordnas efter vilken styrka och direkthet de har. Från imperativen som
uttrycker en direkt order: »Ring och kolla dina resultat om ett par dagar», till ett
hypotetiskt »om du gav mig ditt telefonnummer, kunde jag ringa dig när
resultaten är klara» (s. 152). Direktiven kan också analyseras utifrån om de
föreslår att båda parter eller bara den ena ska handla: »berätta vilken sorts mat
du äter» respektive »låt oss prata lite om din mat» (s. 153, min översättningar).

Flera undersökningar visar att manliga läkare oftare väljer starka och
direkta direktiver som ålägger patienten att handla, medan de kvinnliga före-
drar svaga och indirekta direktiver med större vikt på gemensam handling.
Därmed positionerar sig den kvinnliga läkaren annorlunda – hon föreslår en
mer symmetrisk relation. Och kommunikationsstilen blir »et vesentligt bidrag
til utforming av kjønnet yrkesidentitet» (s. 154).

2.3.3.3 Att positionera sig med hjälp av direkt indexikala uttryck

Hur man tilltalar eller omtalar andra människor kan vara ett led i att förhandla
och konstruera identitet och relationer. Jag ska visa ett par exempel som jag
tycker är mycket talande, om än extrema. Hirdman (1998a) återger i en artikel
ett anonymt brev, som hon fick motta efter att hon och andra kvinnoforskare i
Stockholm hade samlats till en konferens under rubriken »Konstruktion och
förändring». Hirdman själv var inledningstalare. Så här lyder brevet:

Fru Hirdman! Det är skrattretande när ni kvinnor skall hålla föredrag om konstruk-
tion och forskning, och ni tituleras professor. Löjeväckande. Detta gäller också, Fru
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Gunnel Forsberg, Fru Ulla Wikander, samt, Fru Christina Florin, som skall ’Flum-
snacka’, i Aula Magna. Löjeväckande! (Hirdman 1998a:5.)

De fyra fruarna i citatet är alla professorer. Denna titel är neutral både vad
gäller kön och civilstånd. Den anonyme brevskrivaren använder sig här av
titeln fru, vilken indexerar kön och civilstånd direkt. I denna kontext index-
eras ytterligare minst en social betydelse, en konstitutiv koppling till posi-
tion. När skribenten framhåller fru som en mera adekvat titel än professor
indexerar ordet fru också hans position i betydelsen känslomässig inställ-
ning. I citatet får vi vidare ett exempel på att det inte enbart är lexem som
indexerar kön direkt, utan även fraser som ni kvinnor. Denna fras anger både
referenternas och skribentens kön.

Suzanne Romaine (1994), även hon professor, diskuterar också titlar i
könsperspektiv och hur de kan användas i förolämpande syfte. Hon jämför
med boy som, i vissa kontexter, med Ochs terminologi kan sägas indexera kön
och ras (vuxen, svart man).

I noted some resistance, particularly in Britain, to accept the title Ms. I had quite an
argument with my bank before they allowed my full name to be printed on my
checks without any title. Of course, some professional women have the option of
using their titles to avoid being addressed as Miss or Mrs. I once had the experience
of giving my title as Dr, to which I got an aggressive reply, ’but is it Miss or Mrs?’
An argument resulted because I refused to give it, since I took the question to be
aimed at putting me in my place. The use of boy to refer to adult Black men,
particularly in colonial contexts, is obviously insulting in a similar way, as can be
seen in Dr Poussaint’s account of being stopped by a White policeman in a southern
United States town. The policeman puts him in a subordinate place by refusing to
address him by his proper title:

’What’s your name, boy?’, the policeman asked.
’Dr. Poussaint. I’m a physician.’
’What’s your first name, boy?’
’Alvin.’
(Romaine 1994:126–127.)

I citaten från Hirdman och Romaine ser vi alltså att titlarna eller tilltalsorden
inte används för att benämna eller tilltala någon på ett neutralt sätt, utan för att
utföra den pragmatiska funktionen att sätta någon på plats. I dessa fall index-
eras alltså kön genom en direkt indexikal relation. Titlarna är typexempel på
referentiell indexering, men samtidigt finns där också en icke-referentiell och
konstitutiv indexikal relation när titlarna används som här för att sätta någon
på plats.
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2.3.4 Positioner, handlingar och aktiviteter som förknippas med
kön

Här ska jag exemplifiera ytterligare några positioner, handlingar och aktivi-
teter som förknippas med kön i vår kultur. Syftet är alltså inte att ge en full-
ständig bild utan mera att visa på sambandet mellan de kontextuella dragen
och kön. Det jag ska behandla är först att tala offentligt, och sedan ytterligare
några drag som handlar om att höras och synas i offentligheten. Det handlar
om att kritisera, att skämta och att bråka i skolan.

Att tala i offentligheten har av tradition varit en manligt kodad domän och
alltså en aktivitet som förknippas med manligt kön. Varje gång kvinnor har
brutit sig in på en sådan arena har det mötts av starka reaktioner och motstånd.
Ett känt exempel utgörs av den första kvinnliga nyhetsuppläsaren på Sveriges
Radio. Hennes framträdande möttes av en våg av protester, vilket ledde till att
hon slutade (se t.ex. Almlöv & Ohlsson 1996).

Många undersökningar av talmängd har visat att pojkar och män talar
betydligt mer än flickor och kvinnor i offentliga sammanhang. Det gäller till
exempel i skolan, på universitet, i massmedier och i politiken. I både svenska
och utländska studier av lärarledda klassamtal i skolan har man funnit att
pojkar tar 2/3 av den taltid som står till elevernas förfogande (t.ex. Einarsson
& Hultman 1984). Den skeva fördelningen beror inte främst på att läraren
missgynnar flickor, utan på att pojkarna mycket oftare tar ordet på eget initia-
tiv. Liknande resultat framgår av en undersökning av Norsk Rikskringkasting.
Även i tv-diskussioner talar män mer, 70 % mot 30 % (Werner 1993). I poli-
tiken kan vi se samma tendens – i Thelanders undersökning (1986) framkom
att manliga politiker talar mer. De kvinnliga politikerna påpekade i intervjuer
att de haft svårigheter med att tala offentligt, på grund av deras begränsade
erfarenhet av att framträda.

I det privata är det annorlunda. Där kan kvinnor komma till tals på ett helt
annat sätt. Nordenstam (1987, 1988) har undersökt samtal i privatlivet, såväl
enkönade parsamtal som samtal mellan makar. I samtalen mellan makar talar
kvinnorna betydligt mer än männen och detta är den grupptyp där snedfördel-
ningen av orden mellan samtalsparterna är störst. Det finns alltså en tydlig
skillnad mellan privata och offentliga samtal.

Att språkhandlingen att kritisera är något som främst pappan utför vid
middagsbordet har diskuterats ovan (avsn. 2.3.3.1). Även i offentliga sam-
manhang är det lättare för män att utföra denna handling och att accepteras i
denna roll. En studie av interaktionen vid universitetsseminarier har visat
könsrelaterade skillnader också i sättet att utföra denna handling. Kvinnor
balanserar sin kritik genom att också säga något positivt. De balanserar inte bara
sina egna yttranden utan också diskussionen i stort, genom att enbart ge positiva
synpunkter i seminarier där det förekommer många kritiska kommentarer. Direkt
antagonistiska kommentarer är det enbart män som framför (Almlöv 2000).
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Gunnarsson (2002) framhåller att kvinnor vid seminarier inte alltid accepteras
som kritiker av de manliga deltagarna. Kvinnors kritik möts med negativa
reaktioner eller ignoreras. Att kritisera är alltså en språkhandling och en position
som i första hand förknippas med manlig identitet. – Jämför vad som sagts ovan i
anslutning till Søndergaards modell om att samma typer av handlingar har olika
social betydelse beroende på om de utförs av en kvinna eller en man. Kvinnan får
inte sina handlingar tolkade genom kulturens maskulinitetsbegrepp och därför
accepteras inte samma beteende från en kvinna i en given situation (avsn.
2.2.3.2).

Att skämta kan i förhållande till Ochs modell beskrivas som en social hand-
ling och som ett sätt att positionera sig. En viss typ av skämtande kan också
vara en social aktivitet – om man exempelvis träffas för att berätta historier.
Skämtande kan i vissa avseenden betraktas som en manlig könskonstituent.
Att skämta är inte på något sätt exklusivt förbundet med manligt kön, men
åtminstone i blandade grupper och i mer offentliga sammanhang skämtar män
mer än kvinnor. En förklaring till att skämtande förknippas med manlighet
kan vara att skämt i sig är en kraftfull språkhandling. I blandade sällskap
riskera en kvinna att framstå som mindre kvinnlig om hon utför sådana språk-
handlingar:

When women produce and present humor they reverse conventional social situations
by putting themselves in the foreground, threatening the most basic social gender
arrangements. (Marlowe 1989:150, cit. efter Hay 2000:712.)

Bland skolpojkar kan skämtande ses som könskonstituent, t.ex. när ett macho-
beteende mytologiseras i berättelser om olika utmaningar eller när humor
används för att visa upp »hård» maskulinitet och tränga undan rädsla och
osäkerhet (Kehily & Nayak 1997). I skolan kan skämtande vara ett sätt att
distansera sig från skolkulturen, särskilt för de elever, oftast pojkar, som upp-
lever en motsättning mellan den lokala kulturen och skolkulturen. Här
fungerar då skämtande som ett sätt att positionera sig som distanserad. Men
naturligtvis behöver inte skämtande ha denna funktion – även en pojke som är
engagerad i skolarbetet kan vara en flitig skämtare.

Att bråka i skolan är också konstituerande för manlighet (Gulbrandsen
1994). Att bråka och skämta kan man göra både icke-verbalt och med språkets
hjälp. Återigen är det handlingens frekvens som är viktigast, eftersom
relationen mellan språk och kön är icke-exklusiv. Även »bråka» är en fråga
om känslomässig positionering: som mindre engagerad i skolan och i skolans
värderingar. Gulbrandsen skriver om hur det går till när beteenden som att
bråka och störa blir konstituerande för identiteten som pojke:

Mange gutter bråker og forstyrrer av og til. De bryter klasserommets regler og bryr
seg lite om jenters protester. Ikke alle gutter oppfører seg på denne måten, og det ser
ut til å være svært, svært få som gjør det mesteparten av tiden. Men mange nok gjør
det ofte nok til at slike måter å opptre på blir konstituerende for »guttethet». Og selv
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om de store bråkmakerne ikke får respekt fra noen, gjør det at den mest bråkete
eleven i klassen alltid er en gutt at hans bidrag til bildet av »guttethet» blir særlig
betydningsfullt. (Gulbrandsen 1994:27.)

Ungefär på samma sätt går det nog till när rollen som skämtare och även
rollen som offentlig talare förknippas med pojkar i skolan. Tilläggas kan
också att ordet bråkar liksom frasen är rolig hörde till de ord och fraser som i
testet Bekönade ord (Einarsson 1981) förknippades med manligt kön.

2.4 Mina delundersökningar i relation till Ochs modell
De samtal jag analyserar har spelats in i skolan. Min forskning är dock inte i
första hand fokuserad på skolan, utan på hur social identitet konstitueras i det
vardagliga umgänget med andra. En stor del av detta vardagsliv utspelar sig
för barn och ungdomar i skolan, som därför blir en viktig social arena. »Det
offentlige skoleverket framstår, ved siden av familien, som den viktigste
’barnelivsorganisatoren’ for barn over 7 år», skriver Gulbrandsen (1994:23).
Hon påpekar vidare att skolan bryter med lågstadiebarns egna nätverk genom
att flickor och pojkar kommer i närmare kontakt med varandra än vad de
själva väljer på sin fritid.

Även Swann (1989:128) framhåller skolsamtalets betydelse för formandet av
en social identitet: »socially appropriate behaviour (including gender-
appropriate behaviour) is learnt in part (though not by any means exclusively)
through classroom talk».

Analysen av samtalsmaterialet har lett till att jag har kommit att betrakta
skämt som en manlig könskonstituent. Detta diskuteras vidare i avsnitt 13.4.1.

I enkätundersökningen är det främst den nedre delen av Ochs figur som
undersöks – hur positioner, handlingar och aktiviteter förknippas med kön,
med andra ord skämt som könskonstituent. Eftersom en samling konstituenter
bygger upp en matris, en kulturell bild av kvinnan och mannen, så ger enkät-
undersökningen också en bild av en del av de aktuella matriserna. Den direkta
indexeringen av kön får stort utslag vid två av enkätens frågor, och detta
diskuteras i avsnitt 12.5.3.

Först ska dock skämt diskuteras i ett vidare, socialt perspektiv, där humor
och skämt definieras och behandlas i relation till kön. Därefter ges en översikt
över empiriska studier av samtal (kap. 3).



3 Humor och skämt i socialt perspektiv

Humor fyller många funktioner i våra liv. Kanske tänker man först på mer
eller mindre lättviktig underhållning, men vi använder oss av humor till
mycket mer än att »bara» roa oss. Humor och skämt är inte heller så okom-
plicerat som vi lätt föreställer oss när vi sitter i goda vänners lag och pratar
och skrattar. I många sammanhang har humor med makt och status att göra,
både när det gäller vad vi skrattar åt, vem som skämtar och hur detta skämt
bemöts. Myter kan också påverka våra förväntningar – i vår kultur finns det
t.ex. en seglivad myt att kvinnor saknar humor.

I detta kapitel ska jag behandla humor och skämt ur några olika sociala
infallsvinklar. Utgångspunkten är att komma fram till en definition av humor
som kan fungera i min undersökning (avsn. 3.1). Därefter diskuteras humor
och skämt som sociala fenomen (avsn. 3.2), humor som kompetens och
performans (avsn. 3.3) och sedan skämtande i sociolingvistiskt perspektiv,
bl.a. frågor som har med den kommunikativa kompetensen att göra (avsn.
3.4). Därefter behandlas humor och skämt i könsperspektiv (avsn. 3.5).
Kapitlet avslutas med en översikt över forskning om skämtande i samtal och
vilka funktioner humor kan fylla i interaktionen mellan människor (avsn. 3.6).

Inom språkforskningen finns olika områden; man studerar dels hur språket
används, t.ex. av olika grupper eller i olika situationer eller texttyper, dels hur
språket fungerar som system, t.ex. grammatiken. Vidare studerar man också
språkbrukarnas attityder till och uppfattningar om olika språkliga fenomen.
Samma infallsvinklar gäller också språk och kön-forskningen. Här undersöks
hur kvinnor och män talar eller skriver, hur man talar om kvinnor och män,
t.ex. om man använder ord som riksdagsledamot, riksdagsman eller riksdags-
kvinna, vilka uppfattningar vi har om kvinnors och mäns språkbruk eller om
vi uppfattar vissa uttryck som »kvinnliga» eller »manliga». Det sista kan alltså
handla om att undersöka vilka felaktiga uppfattningar och fördomar vi har. Så
kallade folklingvistiska föreställningar om kvinnors och mäns språk har
framhållits som något som genusforskare bör uppmärksamma, eftersom för-
domar ofta har mer genomslagskraft än fakta (Cameron 1992b). (För en utför-
ligare diskussion, se Cameron 1992b och Hornscheidt 1999)

Skämt i könsperspektiv kan också studeras utifrån dessa aspekter. I det
följande ska jag diskutera några myter och folklingvistiska föreställningar om
kvinnors och mäns tal och humor (avsn. 3.5.2). Hur kvinnor och män skämtar
i några olika typer av situationer behandlas i avsnitt 3.6.4. Frågor som rör hur
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man skämtar om kvinnor och män kan inte behandlas här av utrymmesskäl (se
Bing 1999, Crawford 1995, Erson 1990, Ohlsson 1999b).

3.1 Begreppet humor
Begreppet humor har flera betydelser. De två centrala beskrivs av Göran B.
Nilsson i Nationalencyklopedin (1992, band 9, s. 155) på följande sätt:

1) som karaktärsegenskap: sinne för det roliga, förmåga att identifiera och med visst
nöje acceptera tillvarons ofullkomligheter; 2) som genre: konstprodukter (i tal, skrift,
bild och ton) vars huvudsyfte är att locka konsumenten till skratt eller leende.

Gemensamt för betydelse 1 (humorsinnet) och betydelse 2 (humorprodukterna) är
att humor ägnar stor uppmärksamhet åt kollisioner mellan (minst) två mänskliga
regelsystem. I den mån kollisionen visar sig skenbar eller förklarlig sedd utifrån ett
tredje regelsystem föreligger ett fall av humor.

En sådan krock mellan två regelsystem illustreras i NE med följande skämt-
historia:

Exempel 3:1.
Passageraren i spårvagnen: Varför står vi still här så länge?
Konduktören: Vi väntar på ström.
Passageraren: Ström? Men kan inte han ta nästa vagn?

Beckman (1988:35 ff.) räknar även med en tredje huvudbetydelse hos humor,
nämligen ’humorupplevelsen’ eller ’rolighetsupplevelsen’. Detta är alltså
reaktionen på humoristisk stimulus och en typ av värdeomdöme. Min fram-
ställning kommer att koncentreras kring olika typer av humorprodukter, men
även beröra humorsinnet och humorupplevelsen.

Behovet av att skilja mellan betydelserna ’humorprodukt’ och ’humorsinne’
framhålls av Knuuttila (1997:39 f.), som menar att detta är ett metodiskt
minimikrav för den folkloristiska analysen av skämthistorier. Knuuttila
föreslår begreppsparet det komiska och humor eller komik och humor. »I
denna begreppsapparat betyder humor berättarnas och lyssnarnas förhållande
till det komiska, men det är klokt att dessutom hålla begreppet humor öppet
också i riktning mot mentalitet och förförståelse» (s. 39 f.).

Även litteraturvetaren Dorothea Hygrell använder termen komik för att
beteckna humorprodukter i sin avhandling med titeln Att översätta komik, men
hon tar också upp ytterligare termer som kan användas på svenska:

Det finns flera uttryck för att beteckna det fenomen – eller de fenomen – som retar
till skratt, och avgränsningen dem emellan är inte tydlig eller allmängiltig. Till de
begrepp som på svenska kan användas hör komik, humor, det vitsiga, det kvicka, det
roliga, det komiska, det skrattretande. Dessa begrepp används dels synonymt, dels
för att urskilja flera grupper av fenomen, där varje grupp uppvisar särskilda drag.
(Hygrell 1997:62.)
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I de avsnitt där jag redovisar mina egna empiriska studier använder jag humor
för humorsinnet, medan jag för humorprodukterna använder mer specifika
termer som skämt, skämthistoria och skämtgåta. Termen komik använder jag
huvudsakligen när jag diskuterar oavsiktlig komik till skillnad från den avsikt-
liga, dvs. skämten.

3.2 Humor och skämt som sociala fenomen
Humor är åtminstone delvis ett socialt fenomen. Raskin (1985:2) beskriver
humor, i betydelsen ’humorsinnet’, som ett universellt mänskligt drag, jäm-
förbart med språk, moral, logik, tro etc. Liksom dessa är humor »partly natural
and partly acquired» (s. 2).

Som redan framhållits i kapitel 1 har många humorforskare från olika
ämnesområden poängterat hur avgörande kontexten i vid mening är för vad vi
uppfattar som komiskt. Förståelsen av skämt hänger nära ihop med i hur hög
grad samtalarna delar varandras sociala bakgrund (Raskin 1985:16). Även
Greig betonar att ingenting är komiskt i sig själv utan humorupplevelsen är
avhängig av sociala faktorer och kontexten i vid mening:

Nothing is laughable in itself: the laughable borrows its special quality from some
persons or group of persons who happen to laugh at it, and, unless you happen also to
know a good deal about this person or group of persons you cannot by any means
guarantee the laugh beforehand. It is only people with the same social heritage who
laugh easily at the same kind of jokes. That is why laughter so often balks at national
frontier, and dies away with the passage of time. (Greig 1923, cit. efter Raskin
1985:17.)

En liknande tankegång möter vi hos Norrick (1986), som framhåller att vad
människor skrattar åt är det som de har lärt sig att skratta åt i familjen,
kamratgruppen och kulturen. En källa för att inhämta relevant social infor-
mation om en person eller en grupp som man inte redan är bekant med blir
därmed att studera vem eller vad som blir måltavla för deras skratt (Norrick
1993:78). Detta avser alltså skämtens innehåll. Norrick (1993) diskuterar även
»metaspråkligt skämtande», vilket till stor del handlar om att uppmärksamma
den språkliga formen, främst felsägningar och annan oavsiktlig komik i
samtalet. Genom sådant skämtande förhandlar sig samtalarna fram till vad
som är lämpligt språkbruk i den aktuella situationen, men också för gruppen
och för talgemenskapen i stort.

Av detta synsätt följer också att man kan säga att ett gemensamt skratt
innebär ett gemensamt perspektiv (Ferm 1997). Ett sådant perspektiv kan
alltså exempelvis spegla gemensamma värderingar, gemensam syn på språk-
bruket eller, vilket Coser (1960) framhållit, att talarna definierar situationen på
samma sätt.
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Trots alla typer av kontextuella och sociala skillnader betonar Raskin (s. 2)
att förvånansvärt många skämt kan uppskattas av förvånansvärt många
personer, även om det finns skämt som är tillgängliga för bara någon enstaka
individ eller ett fåtal:

Different people will not necessarily find the same things funny – many things which
will strike one group as funny may bore another group; some jokes are private or
individual, i.e., restricted in their funniness to just one or very few individuals. How-
ever, the ability to appreciate and enjoy humor is universal and shared by all people,
even if the kinds of humor they favor differ widely. This universality of humor is
further reinforced by the fact that surprisingly many jokes or situations will strike
surprisingly many, if not all people as funny. (Raskin 1985:2.)

Ett exempel på skämt som bara en begränsad krets förstår kan hämtas ur mitt
enkätmaterial. En manlig informant skriver följande:

Exempel 3:2. (Enkät 110)
Detta är väldigt kul tycker jag:

»A wizard never dies, he becomes a zombie process»
och jag förstår om du inte förstår meningen med yttrandet. Men det är inte min sak �

Denna typ av skämt till trots menar alltså Raskin att det finns universella
skämt som de flesta kan uppskatta, men han understryker samtidigt att delade
sociala normer och regler gör skämten mycket mer effektiva (s. 5).
Människors uppskattning av skämt är dock inte minst en gradfråga – jämför
vad som sägs i avsnitt 3.3 om humor som kompetens och performans.

För en given social grupp kan humor och skämt fungera som något som
både förenar gruppen och utestänger dem som inte hör till gruppen.1 Som
exempel på gruppspecifik humor anför Beckman (1988:42) att samhälls-
grupper som »värdesätter kunskaper och bildning högt, utvecklar en speciell
form av kunskapsallusiv humor», vilken kan markera både tillhörighet och
statusskillnad.

Man kan även tala om en socialisationsprocess för humor. Viktoroff
(1953:145, cit. efter Raskin 1985:17) framhåller att »the society determines
the circumstances under which laughter is recommended, tolerated or
forbidden, as well as its duration, intensity, etc.».2 Olika kulturer har olika
normer för en sådan socialisationsprocess, t.ex. olika normer för i vilka situa-
tioner det anses passande att skämta. Exempelvis använder amerikanska
präster ofta skämt i sin predikan, något som är så gott som okänt bland
italienska präster (Attardo 1994:213).

Socialisationsprocessen innebär också att individen tillägnar sig kulturella
regler inte bara för när man får skämta utan också för vad man får skämta om.

1 Jfr etniska markeringar i språkbruket (se t.ex. Eckert 1989).
2 Jfr vad som sagts i kap. 2 om könssocialisation.
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Vad man får skämta om varierar också mellan olika grupper och olika situa-
tioner. (Se vidare avsn. 3.4.)

En annan social funktion hos humorn har framhållits av Bergson. Enligt
hans mening är skrattet ett korrektiv, som har till uppgift att förödmjuka den
som blev måltavla för skrattet. Bergson kan alltså sägas betrakta humor som
»psykisk aga» (uppslagsordet humor i NE) (se vidare kap. 4).

Även biologen Sverre Sjölander (1988) ser humorn som ett kulturellt sätt
att förmedla gällande attityder, föreställningar och åsikter. Men han har en
betydligt positivare syn på denna funktion hos humorn. Han menar att det
faktum att man skrattar åt vad som betraktas som ett normbrott samtidigt
signalerar att normbrottet inte innebär någon omedelbar fara eller inte är så
farligt rent socialt. Om något vore farligt skulle man ju inte skratta. Detta
exemplifieras med hur vi skrattar år barns beteende: vi kan skratta hjärtligt om
barnet kommer in med sina blöjbyxor på huvudet, men om barnet springer ut
på en trafikerad gata skrattar vi inte.

Sjölander betonar humorns positiva funktion som ett medel för att vänligt
tillrättavisa någon och för att avvärja hot mot vad som med en språksocio-
logisk term kan kallas de inblandades sociala ansikte3:

Ur biologens synpunkt skulle humor alltså kanske kunna definieras som ett av
människans medel för en positiv social kontroll inom gruppen. Humorn är det system
via vilket man på ett vänligt sätt tillrättavisar och uppfostrar barn och vänner, det sätt
på vilket man ifrågasätter sin kulturs normer, regler, attityder och föreställningar, det
sätt på vilket man distanserar sig från hotande prestigeförluster och förolämpningar.
Humorn gör det möjligt att sköta den nödvändiga och ständigt pågående bearbet-
ningen och förändringen av kulturen (i vidaste mening!) utan att skaffa sig mer
fiender och motståndare än nödvändigt. (Sjölander 1988:79.)

Detta kan jämföras med vad som sagts ovan (avsn. 2.3.1) om språklig soci-
alisation – barnet socialiseras genom språket, men också till att använda
språket enligt de normer som gäller i den aktuella talgemenskapen. En
liknande socialisationsprocess gäller också skämtande. Barnet lär sig vad man
får skämta om och när man får skämta etc., men, som Sjölander framhåller,
dessutom använder vi oss av skämt för att förmedla normer och föreställ-
ningar på ett smidigt sätt.

Jämför också avsnitt 4.2.4.4.3, där Drew diskuterar retande som en sorts
mild och indirekt tillrättavisning. En utförligare diskussion om humorns funk-
tion i samtal ges i avsnitt 3.6. Där behandlas även humorn som en del av
sociala hierarkier.

3 Termen socialt ansikte är en svensk översättning av engelskans face. Den svenska översättningen
är i första hand hämtad från Nordberg (1995), men diskuteras utförligare av Landqvist (2001).
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3.3 Humor som kompetens och performans
Nationalencyklopedin definierar humor som »sinne för det roliga». En mera
lingvistiskt inriktad definition är också befogad. Som en bas för sin
semantiska humorteori beskriver Raskin (1985) humor som en kompetens
som språkbrukaren har, på samma sätt som hon eller han har en grammatisk
kompetens i Chomskys mening. Den språkliga kompetensen är inte explicit-
gjord, utan kan beskrivas som »something that the speakers know how to do,
without knowing how and what they do» (Attardo 1994:1). Chomsky defini-
erar kompetens (1965:4) som »the speaker-hearer’s knowledge of his
language» till skillnad från performans, »the actual use of language in concret
situations». Med hjälp av sin grammatiska kompetens kan talaren avgöra om
en mening är grammatisk eller ej. Likaledes kan språkbrukaren, enligt Raskin,
avgöra om en text (i vid mening) är rolig eller ej. Detta beskriver Attardo
(1994:196) med Austins termer som en fråga om att avgöra textens perlokuta
mål eller effekt. Eller med andra ord: på samma sätt som vi kan avgöra att en
talakt har exempelvis en övertalande, skrämmande eller vilseledande effekt på
lyssnaren, så kan vi också avgöra om talaktens effekt är roande.

Att olika individer reagerar olika på ett humoristiskt stimulus är ofrånkom-
ligt. Raskin (1985:2 f.) menar att det inte bara handlar om att människor finner
olika saker roliga, utan också att människor praktiserar sin humorkompetens i
olika grad. Individer (eller grupper) kan påstås ha humor eller sakna sinne för
humor. Men en sådan bedömning är snarare kvantitativ än kvalitativ. Även
människor som är mycket restriktiva i sin humoruppskattning, och kan upp-
fattas som att de »inte har någon humor», har humorkompetens. Det är deras
performans, användningen av humorkompetensen i konkreta situationer, som
skiljer sig från de människors som uppfattas som mer »humoristiska».

Även Hygrell (1997:62), som har arbetat empiriskt med att studera hur
komik överförs från ett skönlitterärt original till en översättning till ett annat
språk, menar att det för en läsare eller lyssnare »inte alls är svårt att avgöra om
en berättelse är komisk». Svårigheten ligger i stället i att på ett abstrakt plan
beskriva vari komiken består eller vilka förutsättningarna för komiken är. (Jfr
vidare Hygrells diskussion om latent komik, avsn. 4.2.3.1.)

I en diskussion av humorkompetensen är det också viktigt att lyfta fram
skillnaden mellan att förstå och att uppskatta ett skämt (se vidare Ferm
1997:116; jfr ex. med korsriddarna avsn. 3.5.1.1). Jämför också begreppet
kommunikativ kompetens, som behandlas i nästa avsnitt.

3.4 Skämt och skämtande i sociolingvistiskt perspektiv
I sociolingvistiskt perspektiv kan skämtandets villkor beskrivas genom att
man försöker besvara den klassiska sociolingvistiska grundfrågan: vem säger
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vad till vem i vilken situation?4 För tydlighetens skull kan den travesteras till:
vem skämtar med vem om vad i vilken situation?

Det kunnande som krävs för att avgöra när man kan skämta, med vem och
om vad är en del av individens kommunikativa kompetens. Hymes har kriti-
serat Chomskys definition av språklig kompetens för att vara alltför snäv.
Hymes menar att det för talaren är minst lika viktigt att kunna avgöra om ett
yttrande är passande som om det är korrekt:

We have then to account for the fact that a normal child acquires knowledge of
sentences, not only as grammatical, but also as appropriate. He or she acquires
competence as when to speak, when not, and as to what to talk about with whom,
when, where, in what manner. In short, a child becomes able to accomplish a
repertoire of speech acts, to take part in speech events, and to evaluate their
accomplishments by others. This competence, moreover, is integral with attitudes,
values, and motivations concerning language, its features and uses, and integral with
competence for, and attitudes toward, the interrelation of language with the other
code[s] of communicative conduct [---]. (Hymes 1972:277–278.)

Vår förmåga att avgöra om en text är rolig eller inte har Raskin kallat humor-
kompetens (avsn. 3.3). Vår kommunikativa kompens är den som vi använder
vid social interaktion för att bl.a. avgöra om situationen är sådan att det är
tillåtet att skämta, vem man kan skämta med om vad och på vilket sätt.

Vem som skämtar har med personens humorperformans att göra. Men
denna är långt ifrån avgörande. Vem som kommer till tals och får respons i ett
socialt sammanhang hänger till stor del ihop med maktrelationer, och detta
gäller oavsett om man är allvarlig eller skämtar (se vidare avsn. 3.6). Sherzer
(1978:345) lyfter fram betydelsen av sociala hierarkier när han formulerar
följande frågor: »Who has the right to utter a pun to whom? Who has the right
(or obligation) to overtly react to a pun uttered by certain others?» Hur man
kommunicerar hänger också samman med kulturella koder, vilka ser olika ut
för kvinnor och män.

Det finns olika normer för om och i så fall hur man skämtar i olika situa-
tioner. En faktor bland flera som kännetecknar en formell situation är att det
förekommer mindre skämt, jargong och ordlekar än i en informell situation
(Andersson 1985). Man kan säga att förekomst och typ av skämt karakteriserar
situationen. Attardo (1994) diskuterar hur graden av formalitet i en situation
avgör vilken typ av skämt som kan användas. Detta är givetvis kulturbundet
och kan variera över tid. I kontexter där kontextfria skämt kan användas, går det
även bra med kontextbundna men inte tvärtom. Attardo (s. 297 f.) framhåller att
exempelvis en begravning i vår kultur utgör en kontext där man inte skämtar
alls. I en något mindre formell situation, som en politisk debatt, kan det vara
möjligt att skämta kontextbundet medan det knappast är möjligt att berätta en

4 Fishman (t.ex. 1965) diskuterar denna frågeställning i förhållande till flerspråkighet och olika
språks domäner.
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skämthistoria, så vida den inte är direkt kontextuellt relevant. I ett informellt
samtal mellan vänner är förstås båda typerna av skämt möjliga.

Beckman (1988:46) framhåller olika typer av normer för skämtande: »De
kan vara situationsnormer av typen ’i kyrkan skrattar man inte’ eller status-
normer som ’man skrattar inte chefen i ansiktet’». Sådana normer för vem
som skämtar med vem varierar betydligt i olika talgemenskaper. Att det
exempelvis betraktas som något karakteristiskt för New York-bor att de
skämtar med helt okända människor diskuteras av Norrick (1993:4).

I första hand betraktar man kanske normbrott som en fråga om att skämta
när man inte borde ha skämtat. Men motsatsen kan också leda till att kommu-
nikationen störs. Attardo (1994:319) återger ett anekdotiskt exempel från ett
amerikanskt universitet. Den tyske vetenskapsfilosofen Popper höll i slutet av
70-talet en gästföreläsning och de amerikanska studenterna, som förväntade
sig något slags humoristiskt anslag i inledningen, blev mer och mer besvärade
av föreläsarens humorlöshet. En oavsiktlig felsägning efter 25 minuter fick
slutligen åhörarna att brista ut i skratt – deras förväntan på något skämtsamt
var så stark att de tolkade en banal felsägning som något att skratta åt.

Ett exempel på hur kulturella koder för skämtande kan variera över tid kan
hämtas från Sherzer (1978). Han diskuterar skillnader mellan förr och nu vad
gäller synen på ordlekar antingen som ädel ordkonst lämpad för allvarliga
sammanhang eller som lättviktigare skämt med begränsad bruklighet:

In the English speaking world, there have been periods when puns were considered
to be high art and quite appropriate for serious topics. Today they are most often
considered to be humorous in intention, inappropriate for serious discourse, but
highly appropriate for much advertising. (Sherzer 1978:345.)

Skämtets innehåll, vad man skämtar om, varierar också kulturellt och histo-
riskt, och talgemenskapens normer på detta område lärs in socialt. Hur ett barn
lär sig vad man kan skämta om är en process som har stora likheter med hur
barnet lär sig vad som är lämpligt att berätta om. Några konkreta exempel på
hur det sistnämnda går till ger Adelswärd & Nilholm (1994). De beskriver
bl.a. hur barn lär sig vad som fungerar som en adekvat historia och vad man
får berätta om. Barnens berättande styrs av föräldrar och lärare, så att de pro-
ducerar en berättelse som passar in i vårt samhälles kulturella normer. Det
handlar inte bara om att ge berättelsen en viss form, utan om hur man presen-
terar sig själv och indirekt andra, t.ex. familjen, på ett lämpligt sätt. Exempel-
vis poängterar mamman till en 6-årig flicka flera gånger hur ledsen flickan
blev när hennes marsvin dog, vilket är den reaktion som vi i vår kultur för-
väntar oss. När en 11-årig pojke berättar om en fotbollsresa till Danmark
ingriper de vuxna på ett styrande sätt för att förhindra att ett besök på
McDonald’s och allt godis på färjan ska framställas som resans höjdpunkter.
Och vidare, när ett besök på ett museum avfärdas som långtråkigt, samarbetar
de vuxna för att förhandla fram en bild av pojken som en person som är
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nyfiken på världen och på andra kulturer som han kommer i kontakt med
genom fotbollen.

I en diskussion om vad en icke-infödd talare behöver lära sig för att kunna
skämta på ett sätt som stämmer med de kulturella normerna framhåller Attardo
(1994:213) tre punkter: i vilka situationer man får skämta, vilket innehåll som
kan användas för skämt och vilket innehåll som inte kan användas. Däremot,
menar Attardo, att själva uppbyggnaden av ett skämt, den teknik man använder
sig av för att forma ett skämt, inte behöver läras ut till andraspråksinlärare,
eftersom principerna för att bygga upp skämt är universella. 5

3.5 Humor, skämt och kön
I detta avsnitt ska jag vidareutveckla diskussionen om skämt i könsperspektiv
(avsn. 3.5.1). Först diskuterar jag hur det som anses vara roligt varierar
kulturellt och historiskt (avsn. 3.5.1.1) och sedan hur människors uppfattningar
om vad som är ett manligt respektive kvinnligt språkbruk varierar (avsn.
3.5.1.2). Därefter behandlar jag humor och skämt i förhållande till köns-
systemet så som det har beskrivits av Crawford och Hirdman (avsn. 3.5.2).

3.5.1 Humor och kön – kulturell variation

En tanke som slår den som intresserar sig för både humor och kön är likheterna
i beskrivningen av dessa fenomen. Barn tillägnar sig kulturella normer för
socialt acceptabelt beteende genom interaktion med andra. Såväl kön som
skämtande är exempel på sådana sociala fenomen. Kulturella normer för vilket
beteende som passar för en flicka respektive en pojke lärs in i direkt interaktion
med andra med andra. Detsamma gäller för skämtande: »children develop
joking strategies during the process of acquiring cultural norms regarding
politeness and appropriate ways of speaking generally» (Norrick 1993:136).

Greig betonar geografiska och historiska skillnader i vad människor upp-
fattar som roligt: »laughter so often balks at national frontier, and dies away
with the passage of time» (Greig 1923, cit. efter Raskin 1985:17). Jämför med
Hirdmans (1988:52) ovan citerade definition av genusskapande som
»historiskt och geografiskt lagrade föreställningar om vad ’man’ och ’kvinna’
är». Man kan alltså säga att det är kulturellt betingat såväl vad vi uppfattar
som kvinnligt och manligt som vad vi uppfattar som roligt.

5 I kap. 4 diskuteras skämtets innehåll och uppbyggnad i termer av semantiska ramar, vilket
innebär en lingvistiskt mer preciserad beskrivning.
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3.5.1.1 Historisk variation av humor och skämt

Den historiska variationen i fråga om humor och skämt är en mycket intres-
sant fråga, men ligger utanför syftet med denna undersökning. Jag ska dock
säga några få ord om medeltida skämt för att exemplifiera humorns partiella
kulturbundenhet. I medeltida texter möter vi skämt som kan ordnas in på en
skala från sådant som fortfarande roar läsaren, annat som man kan identifiera
som avsett att vara roligt men som en nutida läsare inte uppskattar, medan
ytterligare något är fullkomligt obegripligt för dagens publik och detta skulle
inte ens kunna identifieras som skämt om det inte fanns andra källor som
vittnade om att dessa texter var mycket uppskattade av sin samtid.

Det så kallade Abbotskämtet, som nedtecknades vid mitten av 1400-talet,
men förmodligen tillkom något hundratal år tidigare, är ett exempel på en
medeltida text med humoristiskt syfte som även kan roa nutida läsare (se
Noreen 1944, Wollin 1998). Texten är en satir över en abbot som ägnar sig åt
ett utförligt beskrivet frosseri. Man kan förstås fråga sig om dagens läsare
skrattar åt exakt samma saker som den medeltida läsekretsen, men antagligen
är skillnaderna i detta avseende inte alltför stora (Wollin 1998). Ytterligare
exempel på medeltida texter, om än inte svenska, vars humor fungerar även
idag finns i Ferm 1997. Ferm diskuterar humorns kontextbundenhet och ger
också ett exempel på skämt som inte roar i dag. Ett sådant som närmast får
beskrivas som ett practical joke återges, där frankiska korsriddare driver med
två gamla, saracenska kvinnor. I dag är våra värderingar sådana att vi upp-
fattar korsriddarnas handlande som ett hjärtlöst övergrepp. Detta är dock ett
slags skämt som vi kan identifiera som skämt trots att vi inte på något sätt
uppskattar det.

Ett exempel på en medeltida text, vars humoristiska syfte helt går förbi
dagens läsare är de så kallade menu propos. Dessa texter är utformade som en
rimmad, men innehållsmässigt helt inkoherent replikväxling mellan tre oiden-
tifierade karaktärer. Texterna beskrivs som »a completely defunctionalized
[…], non-communicative use of language based on sound associations,
repetitions, and in general on a verbal ’euphoria’» (Attardo 1994:268).

3.5.1.2 Historisk variation av folklingvistiska uppfattningar

Kulturella föreställningar om kvinnligt och manligt har förmodligen alltid
funnits. Kommentarer om kvinnors och mäns språk finns också belagda några
hundra år bakåt i tiden. Coates (1993) ger ett antal exempel på hur kvinnors
språk har beskrivits i såväl ordspråk som i facklitteratur från 1700-talet och
framåt. De förra fokuserar framför allt kvinnors förmenta talförhet. Den äldre
facklitteraturen är av den arten att den idag betraktas som folklingvistik. Det
är dock intressant att se att kvinnors språk ibland beskrivs som innovativt,
ibland som konservativt. De bärande principerna som Hirdman har ställt upp
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återfinns i alla dessa beskrivningar: kvinnornas språk än annorlunda än
männens och det i så måtto att det sägs vara sämre. Detta innebär att författare
som ser variation och förändring som något negativt anser att det är kvinnorna
som står för innovationen, medan författare som ser positivt på förändring
menar att kvinnorna är språkligt konservativa. Utifrån detta förhållande har
Coates formulerat vad hon kallat den androcentriska regeln:

Men will be seen to behave linguistically in a way that fits the writer’s view of what
is desirable or admirable; women on the other hand will be blamed for any linguistic
state or development which is regarded by the writer as negative or reprehensible.
(Coates 1993:16 f.)

Även Cameron (1992b:208) framhåller en liknande tanke, nämligen att oavsett
vilken kommunikativ stil som anses lämpad för den offentliga arenan i en viss
kultur, så uppfattas kvinnor som mindre skickliga i att använda denna stil. Och
omvänt: oavsett vilken stil som betraktas som kvinnlig, så anses denna stil
mindre lämplig för offentligt tal. Ser man detta i ett tvärkulturellt perspektiv
framträder slående skillnader mellan vad som betraktas både som kvinnligt och
vad som betraktas som lämpligt språkbruk i offentliga sammanhang.

Ett exempel på en kultur som avviker från vår i fråga om vad som uppfattas
som manligt och kvinnligt språkbruk kan hämtas från Ochs (1992). Hennes
forskning i Västindien har visat att män anses vara betydligt artigare än
kvinnor och bättre på att uttrycka sig poetiskt och indirekt, vilket skattas högt.
Därmed anses män också mera lämpade för att tala offentligt. Kvinnor anses
bättre på aktiviteter som kräver direkt konfrontation, varför de får framföra
anklagelser, köpslå med européer och ägna sig åt skvaller.

3.5.2 Humor och könssystemet

Förhållandet mellan humor och kön kan studeras på alla nivåer i könssystemet
(Crawford 1995). På den sociostrukturella kan vi notera exempelvis hur den
dominerande synen på kön reflekteras i förmedlade skämt, som skämtteck-
ningar och skämthistorier, liksom i forskningens föreställningar om humor. På
den interaktionella nivån kan humor fungera så att den såväl bibehåller som
kullkastar könsrelationer. På en individuell nivå talar man om att ha humor, och
det ses då som en inneboende personlig egenskap vilken kvinnor ofta påstås
sakna eller i alla fall ha i lägre grad än män.

Ett mycket enkelt exempel på hur könssystemet återspeglas i en skämt-
historia får vi i följande gåtvits:

Exempel 3:3. (Bing 1999:5.)
– What do you do if a woman knows the directions?
– Get lost.
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I denna typ av vitsar framstår kvinnor som att de av naturen är väsentligt
annorlunda än män och vidare att de på ett eller annat sätt är underlägsna och
sämre. Här framträder könssystemet så som Hirdman (1988) har beskrivit det,
med de två bärande principerna dikotomi och hierarki.

3.5.2.1 Myter och folklingvistiska föreställningar om humor och
språkbruk

Myten att kvinnor saknar humor kan jämföras med andra myter och folkling-
vistiska föreställningar, som exempelvis att kvinnor pratar oerhört mycket
eller att män inte kan tala om känslor. Myten om den talföra kvinnan har
ibland tagit sig uttryck som så här i backspegeln ter sig direkt komiska. Och
naturligtvis aktualiseras denna fråga särskilt när de första kvinnorna bryter sig
in på en traditionellt manlig domän, som i följande exempel rörande riks-
dagen:

När t ex Kerstin Hesselgren kom in i riksdagen 1922 som första och länge enda
kvinnliga representant i första kammaren, fick hon höra att en äldre riksdagsman
uttryckt oro för att det nu skulle bli svårt att komma till tals där för allt riksdags-
kvinnornas prat – ingen annan än Lindhagen (talmannen) och kvinnorna skulle få en
syl i vädret. (Palme 1969:79, cit. efter Thelander 1986:106.)

Denne riksdagsmans oro visade sig vara helt obefogad. Flickors och kvinnors
begränsade möjligheter att komma till tals i offentligheten gäller många
områden (jfr ovan avsn. 2.3.4).

Att män inte kan tala om känslor är likaledes en myt, även om det är rimligt
att tänka sig både kvantitativa och kvalitativa skillnader mellan mäns och
kvinnors sätt att göra detta. Av en svensk undersökning av vardagliga grupp-
samtal där män och kvinnor umgås med vänner av det egna könet fram-
kommer att kvinnor talar mer om personer och relationer, men att de även
diskuterar yrkeslivet. Män talar mer om saker och händelser: teknik, bilar,
datorer och sport är vanliga samtalsämnen. Men givetvis kan män tala om
annat. Ett sådant exempel diskuterar Nordenstam (1996), nämligen ett samtal
där en grupp män i 30-årsåldern har träffats för att hjälpa en i gruppen att ta
ställning i ett komplicerat personligt problem. I denna grupp talar männen
enbart om mänskliga relationer. Vissa samtalsämnen är alltså vanligare bland
kvinnor än bland män, och hit hör just diskussioner om relationer. Av det
faktum att män oftare pratar om sport och datorer vore det emellertid orimligt
att dra slutsatsen att kvinnor inte kan tala om dessa saker. Som så ofta när det
gäller språkliga könsskillnader är det en fråga om frekvens – jämför vad som
sagts ovan om att förhållandet mellan språk och kön är icke-exklusivt (avsn.
2.3.2.2.1). Att samtalet kan gå till på något olika sätt i kvinnliga och manliga
grupper har t.ex. framgått av Søndergaards (1994a) intervjuundersökning (jfr
nedan om att markera ett undantagets rum, avsn. 3.6.1).
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I den västerländska kulturen har myten att kvinnor inte har någon humor
funnits länge, åtminstone sedan mitten av artonhundratalet (Crawford 1995).
Emellanåt uppmärksammas myten och försök görs att avliva den. Ett svenskt
exempel är artikelserien Kvinnor har ju ingen humor, som publicerades i
Aftonbladet hösten 1980. Den behandlade roliga kvinnor och deras verk. Serien
resulterade året efter i en antologi, Fnitter, med texter och bilder av kvinnliga
skribenter, tecknare och fotografer. Boken blev en framgång och Fnitter-
redaktionen har givit ut ytterligare fyra böcker med kvinnliga humorister.

Att det faktiskt behövs särskilda böcker som lyfter fram kvinnor beror på
att kvinnor är dåligt representerade i humorantologier och liknande publika-
tioner. Detta gäller förstås inte bara Sverige. En av de avgörande förklaring-
arna till att kvinnor inte finns med tycks vara just att de anses sakna sinne för
humor (Crawford 1995, Jenkins 1985). Detta har med tolkningsföreträde att
göra. I en amerikansk humorantologi skriver en man på fullt allvar att när hans
fru och hennes väninnor pratar och skrattar kan han inte förstå humorn, varför
hans slutsats blir att de inte kan ha sagt något roligt. Om en man skämtar och
kvinnor inte skrattar anses det bero på att kvinnor inte har humor, om en
kvinna skämtar och män inte skrattar beror det i stället på att kvinnor inte är
roliga (Jenkins 1985). Uppfattningen att det är pojkar som är roliga grund-
läggs tidigt i vår kultur: i ett ordtest har det visat sig att förskolebarn för-
knippar frasen »är rolig» med manligt kön (Einarsson 1981, se nästa avsnitt).

Om man flyttar fokus från humorskaparna till produkterna finner man också
en manlig dominans. I komedier i tv och på film, i tecknade serier och
humorböcker kan man få ett intryck av att rollen som rolig hör ihop med pojkar
och män, eftersom man så ofta möter en manlig huvudperson, även om undantag
finns. När jag i den enkätundersökning som redovisas nedan frågade efter den
roligaste litterära figuren svarade informanterna med 90 omnämnanden av
manliga figurer medan en enda kvinnlig nämndes (se vidare avsn.12.4.3).

3.5.2.2 »Bekönade ord» – ett test med förskolebarn

Konstruktionen av kön grundläggs mycket tidigt. Einarsson (1981) har gjort
en undersökning av förskolebarns uppfattningar om vad som är kvinnligt och
manligt med hjälp av ett ordtest kallat »Bekönade ord». Testet gick ut på att ta
reda på om förskolebarn förknippar olika aktiviteter och företeelser med det
ena eller det andra könet. Man läste upp 24 ord eller fraser för varje barn, som
fick i uppgift att svara hon, han eller vet ej.

Resultatet visar att barn i fem–sexårsåldern förknippar orden läppstift och
docka med kvinnligt, och gevär och lastbil med manligt kön. Dessa ord
användes som testord för att kontrollera att barnen förstått vad uppgiften gick
ut på. Listan visar dock vidare att barnen också svarar hon på orden och
fraserna pratar fint, tycker om små barn, sjunger, gnäller och sitter tyst i
skolan. De svarar däremot han på svärord, bråkar, tävlar, spottar, smutsig,
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karta, talar högt, är rolig och över. De här orden bedömer flickor och pojkar
ganska lika. De finns andra ord där barnen ger olika svar. Flickorna, men inte
pojkarna, för de här orden till det kvinnliga: hjälper fröken, inomhus, liten och
kan vänta på sin tur. Pojkarna, men inte flickorna, för de här orden till det
manliga: visslar, bestämmer och sammanträde.

Vi anar redan här i förskolan de matriser och koder som senare kommer att
prägla tillvaron i skolan. Den här listan väcker många tankar. Intressant är att
är rolig betraktas som pojkord – redan i förskolan har barnen uppfattningen
att det är pojkarna som underhåller. För det stora flertalet elever kommer tro-
ligen denna uppfattning att bekräftas under skoltiden.

Einarssons studie genomfördes 1981, och man kan fråga sig om förskole-
barns uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt har förändrats sedan
dess. Två av mina studenter har gjort en liten uppföljning 15 år senare i ett
projektarbete, där de har intervjuat 36 förskolebarn i sexårsverksamhet
(Andersson & Helenius manus). Det visade sig att förskolebarnens föreställ-
ningar var i stort sett desamma, även om vissa skillnader mellan undersök-
ningarna också framkom. Vad gäller frasen är rolig har tendensen att betrakta
det som ett pojkord ökat bland både flickor och pojkar. Resultatet måste
givetvis tolkas med reservation för att materialet är så litet. Det går därför inte
att säga om ökningen är en verklig förändring eller om den beror på att
försökspersonerna är få. Man kan dock konstatera att de kulturella koderna
inte förefaller ha ändrats på det här området.

3.5.2.3 Bekönade repliker i skämtteckningar

Ett exempel på vad man kunde kalla folklingvistisk indexering av kön åter-
finns i en undersökning som Kramer (1974) gjort på 70-talet av folk-
lingvistiska uppfattningar om kvinnligt och manligt språkbruk. Kramer har
analyserat 156 skämtteckningar som innehöll tal av vuxna. Teckningarna har
hämtats ur 13 på varandra följande nummer av The New Yorker. 50
informanter, lika många män som kvinnor, fick sedan bedöma om repliken
yttrats av en kvinnlig eller manlig figur. I skämtteckningar svär män mer än
kvinnor. Detta kommenterade informanterna med att »profanity and harsh
language distinguish male from female speech, and that men use a simpler,
more direct, more assertiv type of language, while women tend to ’flower up’
their remarks». Adjektiv som nice och pretty, vilka normalt associeras med
kvinnligt tal, fungerar ibland i skämtteckningar som en signal om att kvinnan i
fråga har traditionella idéer om den kvinnliga rollen; andra gånger är sådana
adjektiv själva grunden för skämtet, särskilt om en kvinna använder dem när
hon talar om »manliga» ämnen. Om manliga figurer använder dessa adjektiv
signalerar de ombytta roller. Kramer understryker att folklingvistiska före-
ställningar inte är någon beskrivning av det faktiska språkbruket.
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3.5.2.4 Synen på kön reflekterad i psykologisk humorforskning

Att kvinnor skulle sakna humor är inte enbart en folklig föreställning – det
finns faktiskt psykologisk forskning som hävdar att kvinnor inte har lika
mycket humor som män. Här har vi alltså att göra med könssystemet på socio-
strukturell nivå, dvs. forskningen reflekterar den dominerande synen på kön.
Intressant nog finns det också forskare som driver tesen att människor under
medeltiden saknade humor, vilket skulle bero på att de inte var kapabla att se
saker från olika perspektiv eller att tänka abstrakt. Detta vederläggs på ett
övertygande sätt av Ferm (1997). – Tilläggas kan också att om man hävdar att
abstrakt tänkande är en förutsättning för humor, så måste även små barn sakna
humor, vilket knappast är fallet.

Crawford (1995) har granskat den psykologiska humorforskningen utifrån
ett könsperspektiv och funnit att det finns mycket att ifrågasätta i denna typ av
undersökningar. Forskningen har huvudsakligen sysslat med uppskattning av
humor och inte själva skapandet av humor. För att avgöra i vilken utsträck-
ning olika försökspersoner uppskattar olika typer av humor har försöks-
personerna fått gradera ett antal olika stimuli utifrån hur roliga de anser dessa
vara. Det material försökspersoner har fått bedöma har varit t.ex. skämt-
teckningar och skämthistorier som forskaren har kategoriserat utifrån olika
variabler som t.ex. fientlighet.

Uppläggningen av dessa undersökningar har på många sätt en manlig infalls-
vinkel. Vad gäller det material som valts för bedömning visar det sig främst ha
manliga upphovsmän och vidare är kvinnor ofta måltavla för skämten, som
ibland är sexistiska. Att kvinnor uppskattar sexistisk humor i lägre grad än män
är knappast förvånande. I nyare forskning där man använt sig av icke-sexistiskt
eller feministiskt material har utfallet blivit ett annat. Försökspersoners bedöm-
ningar av icke-sexistiskt och icke-aggressivt material visar få könsskillnader i
uppskattning av humor, medan feministiska skämt och teckningar uppskattas
mer av kvinnor än av män. Av detta följer att man med ett feministiskt
stimulusmaterial på motsvarande sätt skulle kunna »bevisa» att män inte har
lika mycket humor. Något sådant vore givetvis både ett vetenskapligt
oacceptabelt och ett anti-feministiskt projekt, eftersom det skulle bidra till
falska föreställningar om kön.6

Ett annat validitetsproblem som Crawford framhåller är dekontextualisering
av humorn. I humorforskningen har »sinne för humor» definierats operationellt
som uppskattning av en uppsättning skämt i laboratoriemiljö. Man har då helt
bortsett från den sociala kontext som kommunikation, allvarlig eller skämtsam,
normalt förekommer i. Spontant skämtande har så gott som aldrig tagits med som
stimulus. En rolig historia eller en skämtteckning är däremot dekontextualiserad,

6 Hay (2000) ger exempel på nyare psykologisk forskning som har samma typ av manlig infalls-
vinkel och leder till tvivelaktiga bevis för att kvinnor inte har lika mycket humor som män.
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dvs. den har sin färdigkonstruerade poäng helt oavsett i vilken situation man hör
eller ser den. I en annan typ av humorforskning, där försökspersonerna ombeds
att föra dagbok över humor i sitt vardagsliv, visar det sig att den färdigkonstru-
erade, dekontextualiserade humorn utgör en mycket liten del av informanternas
rapporterade upplevelser av humor. Dagböckerna berättar främst om spontan och
kontextanknuten humor. (Detta stämmer också med de samtalsstudier som
refereras i avsn. 3.6.4, Almlöv & Ohlsson 1996, Ervin-Tripp & Lampert 1992,
Pizzini 1991, samt den folkloristiska studien i Kinnunen 1994.)

Hur könsskillnaderna förklaras i den pre-feministiska humorforskningen är en
annan central fråga. Crawford & Gressley (refererad i Crawford 1995) har bl.a.
undersökt vilka motiveringar för att studera könsskillnader och vilka förklaringar
till de funna skillnaderna som gavs i ett representativt urval av forsk-
ningsrapporter. Intressant nog visade det sig knappt finnas några förklaringar alls.
Trots att dessa forskare valt att studera könsskillnader var förklaringarna korta
och vagt inriktade på samhälleliga förväntningar. Härigenom framställs skillna-
derna som essentiella och naturgivna. Resultaten både speglar och legitimerar
fördomsfulla föreställningar om kön. Som Cameron (1992b:81) har uttryckt
saken: »the important thing about sex difference is not what it is so much as what
it is made to mean».

3.6 Forskning om skämtande i samtal
Humor kan beröra de flesta områdena i våra liv och fylla många olika funk-
tioner. Här ska dock diskussionen begränsas till vad vi använder oss av humor
och skämt till i samtal. Genomgången syftar inte till att ge någon fullständig
bild av detta fenomen, utan har som mål att visa på hur olika funktioner
skämtande kan fylla; tyngdpunkten ligger dock på det som är relevant för den
fortsatta diskussionen om humor i könsperspektiv.

Skämtande kan användas för att uppnå helt motsatta mål – både för att hålla
distansen och för att nå en större intimitet, för att bara ta ett exempel. Genom att
studera vem som skämtar, vems skämt som lyckas eller misslyckas kan man se
relationer mellan deltagarna i samtalet. Humoristiska inslag i samtal kan vara
både berikande och störande. Det beror bl.a. på frekvens och på var i samtalet
skämten förekommer. Ibland kan man dra slutsatser om samtalets struktur genom
att studera var skämten eller skratten förekommer. Vidare kan skämtande vara ett
sätt för samtalsdeltagarna att ta upp tabuämnen – allt från sex till maktstrukturer.
Humor kan också fungera som en överlevnadsstrategi för den maktlösa.

Ett syfte med att kommunicera med andra människor är att skapa och upp-
rätthålla relationer, och då är skämtande ett sätt att komma varandra nära. Ett
lyckat skämt är en glädjekälla och ett tecken på samförstånd. Detta har
beskrivits som »det indirekta talets estetiska njutning»:
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Om någon annan förstår skämtet, stilen, undermeningen – knäcker koden – är det
roligt för båda och sänder ett metabudskap om förståelse. Talaren känner sig listig
för att han skjutit en skruvad boll och lyssnaren för att han lyckades fånga den. Men
om skruven missar – om den träffar någon i ansiktet eller flyger ut från planen – blir
ingen glad. (Tannen 1991:68.)

3.6.1 Skämtandets funktion i samtal

En systematisk undersökning av skämtandets funktion i gruppsamtal har utförts
av Hay (2000). Hon har också utarbetat en taxonomi som bygger på tidigare
forskning (se figur 3:1, för referenser se Hay 2000). Jag ska återge denna taxo-
nomi och även komplettera Hays kategoriseringar med ytterligare ett par kate-
gorier. Därefter ska jag ge exempel från annan forskning som ytterligare belyser
Hays taxonomi. Hon räknar med en överordnad kategori där skämtet fyller en
allmän funktion, vilket innebär att roa lyssnarna och därigenom skapa eller upp-
rätthålla solidaritet inom gruppen genom känslan av samförstånd. Dessutom
skapar skämtaren en positiv bild av sig själv. Alla skämt fyller denna funktion,
åtminstone i vänskapliga samtal, men skämt kan också fylla ytterligare
funktioner.

Figur 3:1. Skämtens funktioner. (Ur Hay 2000:717.)
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De solidaritetsbaserade och maktbaserade funktionerna har underkategorier
som Hay kallar strategier, samtidigt som hon betonar att gränsdragningen
mellan funktioner och strategier inte ska tolkas alltför strängt. Hon beskriver
strategier som mer precisa beskrivningar av funktioner.

Den solidaritetsbaserade funktionen delas in i följande strategier. Genom
självavslöjande skämt (share) lär lyssnaren känna skämtaren bättre. Hit hör
exempelvis anekdoter. Gemenskap (highlight) betecknar skämt som fokuserar på
gemensamma idéer och intressen samt andra likheter mellan talarna. Hit hör
också skämt som går tillbaka på gemensamma upplevelser. Avgränsande skämt
(bound) markerar vilka personer som hör till olika grupper och klargör även
normer och värderingar. Tillägget S markerar att skämten förstärker solidariteten
med gruppen, till skillnad från sådana avgränsande skämt som är maktrelaterade,
M (P i figur 3:1). Skämten av typen avgränsandeS (boundS) kan exempelvis göra
narr av någon utanför gruppen. Retande (tease) kan vara antingen vänligt eller
ovänligt. Det kamratliga retandet stärker solidariteten och är ett uttryck för en
god relation. Övrigt (other) är en restkategori för skämt som inte passar in bland
någon av de fyra strategierna.

Den maktbaserade funktionen delas in i följande strategier. Konflikt
(conflict) är skämt som avsiktligt förringar någon annan i gruppen eller på
annat sätt är aggressivt. Kontrollerande (control) betecknar skämt, vilka syftar
till att påverka lyssnarnas handlande. Det behöver inte röra sig om anta-
gonistiskt beteende utan kategorin innefattar allt från att få folk att sätta sig till
bords, att påminna någon om att sätta väckarklockan på ringning till att
klandra ett opassande beteende eller att försöka förmå någon att göra något
olämpligt. AvgränsandeM (BoundP) är skämt som ifrågasätter existerande
avgränsningar eller regler, eller som försöker introducera nya. Dessa skämt
kan också markera grupper inom gruppen. RetandeM (teaseP) innebär verklig
kritik och syftar även till att förstärka talarens makt.

De psykologiska funktionerna delas in i underkategorierna försvarande
(defend) och hanterande (cope). Försvarande skämt är sådana där någon
skämtar om en egen svaghet för att föregripa att någon annan gör det. De
hanterande skämten delas in i två undergrupper. Att hantera ett kontextuellt
problem (contextual) handlar om att ta itu med ett problem som uppstår under
samtalets gång – det kan vara allt från ett socialt klavertramp till något som
kokar över på spisen. Ett icke-kontextuellt problem (non-contextual) är ett mer
generellt problem, till exempel någon svårighet som en av samtalsdeltagarna
upplever i sitt liv.

De funktioner som Hay diskuterar kan alla beskrivas som sociala eller
psykologiska. Man kan dessutom tänka sig att skämt fyller ytterligare ett par
funktioner. Den första kallar jag kognitiv/kreativ och den andra samtals-
strukturerande.

Den kognitiva/kreativa funktionen rör skämtens möjlighet att vidga vyerna
och visa på nya lösningar, vilket har beskrivits av Knuuttila:
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Kombinationen av humor och komik fungerar utöver det rent underhållande också som
experimentfält för tanke, känsla och insikt, ett område där människor söker alternativ
och kan finna överraskande lösningar. Ur denna aspekt har humorn och det komiska
betecknats som konsten att vända upp medaljens tredje sida. (Knuuttila 1997:44.)

Det jag kallar samtalsstrukturerande funktion skulle möjligen Hay föra till
kontroll. Skämt kan signalera olika faser i samtalet eller markera avslutning av
ett visst samtalsämne. Denna funktion framgår av ett par empiriska under-
sökningar. En studie av olika typer av förhandlingar har visat att skratt och
skämtande förekommer regelbundet mellan förhandlingens olika faser och i
början och slutet av förhandlingen. Skrattande och skämtande markerar
sålunda gränser mellan olika faser i samtalet – skrattet kan t.ex. signalera att
man börjar runda av diskussionen för att strax ta en paus (Adelswärd 1995,
Adelswärd & Öberg 1995). När nya problem tas upp till diskussion eller när
man kan förvänta sig oenighet, introduceras ofta dessa ämnen med ett skratt
för att göra situationen mindre hotfull. Av detta framgår att skratt inte bara
förekommer i humoristiska kontexter utan också i icke-humoristiska.

Skämt kan även användas för att markera att ett känsligt samtalsämne har
avslutats, vilket framgår av en dansk intervjuundersökning (Søndergaard
1994a). De manliga informanterna beskriver hur de tillsammans med andra
män signalerar att de vill tala om något allvarligt eller något de uppfattar som
privat, frågor som särskilt har med känslor eller känslomässiga relationer att
göra. De markerar »ett undantagets rum» – både när de träder in och ut.
Avslutningsmarkören kan vara att man klappar den andre på axeln och
kommer med en grov vits eller ironisk kommentar. Markeringarna används
män emellan, när en man talar med en kvinna behövs de inte. De kvinnliga
informanterna nämner inte heller denna typ av signaler.

Sacks (1972) beskriver ett delvis liknande fenomen. När en berättare har
avslutat en berättelse brukar lyssnaren visa att hon eller han har förstått
poängen genom någon form av kommentar. Denna kommentar får ofta formen
av ett talesätt eller en fast fras, och eftersom sådana ibland har formen av en
ordlek kan alltså ordlekar ibland förekomma vid en sådan punkt i samtalet.

Sammanfattningsvis skulle jag alltså vilja komplettera huvudkategorier i
Hays figur på följande sätt (figur 3:2):

Allmän
┌─────────┬───────┼──────┬────────┐

Solidarisk Maktrelaterad Psykologisk Kognitiv/ Samtals-
kreativ strukturerande

Figur 3:2. Skämtens funktion i samtal.

De kategorier som Hay identifierar kan exemplifieras med annan humor-
forskning. Skämtande har framhållits som ett kommunikativt drag som kräver
mer deltagande och samarbete än de flesta andra inslag i en grupps beteende
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(Coser 1960). Med hjälp av den solidariska typen av skämtande kan man
minska det sociala avståndet mellan människor i t.ex. en arbetsgrupp genom
att skämtet kan ge ett ögonblicks kollektiv paus från jobbet och på det viset
stärka gruppkänslan (Pizzini 1991).

Det maktbaserade skämtandet blir särskilt tydligt i hierarkiska situationer,
där skämt bidrar till att upprätthålla hierarkin genom att det bara är möjligt att
skämta nedåt i maktstrukturen (Coser 1960, Pizzini 1991). Också i sym-
metriska situationer, som samtal mellan vänner, kan skämt både spegla och
påverka gruppdynamiken. Hay (2000) visar med ett exempel hur ett privat
skämt mellan två talare i en grupp, där talarna väljer att inte dela med sig av
skämtet, förstärker solidariteten mellan skämtarna samtidigt som det markerar
en gräns gentemot övriga.

Att skämt förekommer är inte alltid ett tecken på en avspänd stämning och
god relation, utan skämtande kan vara ett sätt att hantera en svår situation
(Coser 1960, Mulkay, Clark & Pinch 1993). Av en analys av skämt på för-
lossningsavdelningar framkom att humoristiska kommentarer huvudsakligen
förekommer i den fas som är besvärligast, dvs. under själva utdrivningsfasen,
och i ännu högre grad direkt efteråt, i samband med efterbörd och suturering
(Pizzini 1991).7

Skämt kan också utnyttjas som en överlevnads- och motståndsstrategi av
undertryckta eller maktlösa grupper. Exempelvis kan kvinnor använda sub-
versiva skämt för att tydliggöra könade sociala strukturer (se vidare Bing
1999, Crawford 1995, Ohlsson 1999b). För skolelever kan skämtande vara ett
sätt att distansera sig från skolkulturen, särskilt för de elever som upplever en
motsättning mellan den lokala kulturen och skolkulturen (Kehily & Nayak
1997). Ett annat, gastkramande, exempel ger Viktor Frankl i sin beskrivning
av åren i nazisternas utrotningsläger. Han berättar om hur han och några av
hans medfångar trotsade den apati som följer av svält, misshandel, sömnbrist
och andra umbäranden, genom att försöka uppbåda kraft till att hitta på i alla
fall ett skämt var varje dag. De skämtade om vilka dråpliga situationer de
skulle hamna i efter befrielsen, när de var hemma igen men inte helt kunde
lägga av vanorna från livet i lägret. De använde galghumorn som »ett vapen i
själens kamp för att bevara livet» (Frankl 1993:57). Frankls syn på humor i
detta avseende bekräftas också av en studie av amerikanska soldater som varit
krigsfångar i Vietnam. Den låga förekomsten av mental sjukdom i denna
grupp förklaras delvis med de före detta fångarnas effektiva användande av
humor (Henman 2001).

7 Jfr Sherzer 1978:342 om hur »disjunctive elements» kan användas strategiskt av talare.
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3.6.2 Tolkningsföreträde och förhandling av betydelse

När man skämtar kan man säga saker som inte vore möjliga att ta upp i en all-
varlig diskussion. Men om lyssnaren inte godtar ett visst yttrande som skämt
hålls talaren ansvarig för ett tvivelaktigt innehåll (Emerson 1969). Det kan gälla
både direkt kommunikation ansikte mot ansikte och indirekt kommunikation via
massmedier, i talad eller skriven form, eller scenframträdanden. Det kan gälla
alla typer av skämt, såväl skämthistorier som spontant skämtande.

Emerson (1969) har undersökt hur samtalare kan förhandla fram en allvar-
lig tolkning av ett skämtsamt yttrande.8 Här återger jag ett par fall av indirekt
kommunikation där den ena parten vill att den andra ska ta ansvar för ett
skämt som om det vore allvarligt menat.9 Av ett exempel från den tidiga nazi-
perioden (1933–1938) i Tyskland framgår att talaren ensam inte kan avgöra
hur hennes/hans yttrande ska förstås. Då arresterades ett antal kabaretartister
för sina imitationer av och skämt om Hitler och hans regim. Att vare sig
artisterna eller deras publik uppfattade underhållningen som ett politiskt ställ-
ningstagande spelade ingen roll, eftersom makten att avgöra detta låg ensidigt
hos den ena parten.

Ett mer demokratiskt system möter vi i två nyhetsnotiser från 1967. Den
första innehåller ett uttalande av folksångerskan Joan Baez, som gett sin
advokat i uppdrag att stoppa skämttecknaren Al Capps figur »Joanie Phoanie»
som förekom i en av hans tecknade serier. Joanie är en idol som sjunger
protestsånger mot skyhöga gager, vilket Baez tolkade som inte bara en kari-
katyr av henne själv utan ett angrepp på hela proteströrelsen. Tecknaren håller
fast vid att Joanie är en skämtfigur och accepterar inte Baez’ försök att omför-
handla avsikten med hans serie.

AL CAPP’S REPLY TO JOAN BAEZ IN COMIC TIFF
Cartoonist Al Capp said yesterday that if folksinger Joan Baez can prove that the

character »Joanie Phoanie» in his »Li’l Abner» strip resembles her, »I feel sorry for her.»
»Joanie Phoanie is a repulsive, egomanical, un-American non-taxpaying horror,» said

Capp. »I see no resemblance to Joan Baez whatsoever, but if Miss Baez wants to try to
prove it, let her.» (San Francisco Chronicle, January 11, 1967, cit. efter Emerson 1969:175.)

Genom att Capp inte går med på Baez’ tolkning blir hennes position svår. Det
bästa hon kan göra är att låta saken bero. En jämförelse med de tyska kabaret-
artisterna ger vid handen att den möjlighet som Capp utnyttjar inte står dem till
buds. Maktförhållandena är sådana att de helt enkelt inte tillåts argumentera.

8 Emerson diskuterar hur omförhandlingen av ett skämt till allvar kan gå till. Här har jag vinklat
hennes exempel något annorlunda än hon själv gör.
9 Jfr kap. 4, där skämt diskuteras som ett kommunikationsmodus för vilket Grices kommunika-
tionsmaximer inte gäller.
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3.6.3 Vad avgör om ett skämt lyckas eller inte?

Om ett skämt lyckas eller ej har inte bara med skämtets kvalitet att göra, dvs.
att vi skrattar mer åt roligare skämt än åt mindre lyckade. Skämt är socialt
producerade och en del av sociala hierarkier (Crawford 1995). Och även i ett
informellt samtal är skämtande ett risktagande, eftersom skämtet kan miss-
lyckas och mottagaren ta illa upp. Hur ett skämt tas emot har att göra med
skämtets innehåll, t.ex. hur känsligt eller tabubelagt ämnet är, hur tydligt
skämtaren har signalerat att det rör sig om ett skämt, vilken relation som råder
mellan talarna och hur talsituationen ser ut (Emerson 1969). I en viss situation
kan det vara mindre lämpligt att skämta och det kan också vara olika lämpligt
i olika faser av ett samtal.

I förhandlingar förekommer skratt och skämtande mellan förhandlingens
olika faser och i samtalets början och slut (jfr ovan). Om däremot en deltagare
tar ett skämtsamt initiativ mitt inne i förhandlingsfaserna kan det falla platt till
marken, eftersom det är olämpligt att skratta just då av samtalsstrukturella skäl
(Adelswärd 1995).

På sjukhus dyker tabuämnen upp i patienternas och personalens skämt
(Emerson 1969). Här är det främst sådant som har att göra med döden, per-
sonalens kompetens och kränkande behandling av patienterna som är tabu-
belagt. De flesta tabun underlättar för personalen, som därigenom kan
koncentrera sig på vårdens tekniska sida och undvika de mänskliga och
emotionella frågorna.

Skämtande kan många gånger vara ett smidigt sätt att nalkas tabubelagda
ämnen, men dessa är inte alltid lätta att hantera i en institutionell miljö. Ett
naturligt sätt att svara på ett skämt är att haka på med ett skämtsamt svar. Om
en allvarligt sjuk patient skämtar om sin död kan dock inte personalen svara
med ett skämt om den andras nära förestående bortgång. Personalen måste
bemöta skämtet allvarligt, vilket inte alltid är genomförbart eftersom sådana
frågor bara kan diskuteras under vissa förutsättningar – det måste t.ex. vara ett
någorlunda enskilt samtal. Om de rätta förutsättningarna inte finns har
personalen inget annat val än att förneka att patienten är nära döden. I ett
sådant läge tappar skämtaren, patienten, ansiktet eftersom hon eller han fram-
står som en person som väljer olämpliga teman för sitt skämtande eller
olämpliga tillfällen.

Relationen mellan talarna har delvis med makt att göra: det är större chans
att ett skämt lyckas ju mer makt skämtaren har och ju högre pris lyssnaren får
betala för att avfärda skämtet. Vidare spelar det in om skämtaren är en person
som har rätt att skämta i den aktuella situationen (Emerson 1969). Lyssnarens
förväntningar har också betydelse – om lyssnaren är beredd på att ett skämt
ska komma har skämtet större chans att lyckas,10 och likaså har en person som

10 Jfr Freud 1905:282–295, referat i Raskin 1985:12.
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förväntas skämta lättare att lyckas med detta. Sådana förväntningar ställs
oftare på män.

Ett experiment med att bryta ut skämt ur den sociala kontexten och därmed
sammanhängande hierarkier har gjorts av Mitchell (1985). Syftet var att ta reda
på hur skämthistorier uppfattas när man inte vet vem som har berättat dem.
Försökspersonerna fick bara veta att historierna samlats in bland college-
studenter, och de ombads sedan värdera hur aggressiva och hur roliga de ansåg
120 historier vara. Här är det alltså innehållet som mäts, inte själva förmågan att
framföra. Majoriteten av både män och kvinnor skattade de skämt som kvinnor
berättat som roligare. Mitchells slutsats blir att det är med skämt som med
annan kommunikation – kvinnors bidrag värderas högre när bedömaren inte vet
att bidraget kom från en kvinna.

3.6.4 Hur skämtar kvinnor och män?

Vem som skämtar i samtal har att göra med många fler faktorer än den
enskilda individens skämtlynne. Förutom de begränsningar våra kulturella
koder lägger på individen har även hennes eller hans status eller roll i den
aktuella situationen stort inflytande. Jag ska därför behandla frågan om hur
kvinnor och män skämtar utifrån några undersökningar av olika kommuni-
kationssituationer: institutionella samtal (avsn. 3.6.4.1), tv-diskussioner (avsn.
3.6.4.2) och informella samtal vänner emellan (avsn. 3.6.4.3).

3.6.4.1 Skämt i institutionella samtal

Skämtande på förlossningsavdelningarna på fem sjukhus i Milano har studerats
av Pizzini (1991) genom deltagande observation och inspelningar. Hon följde
100 blivande mödrar och studerade bl.a. vem som initierade skämtandet och
vem som var måltavla för skämtet. Resultat bekräftar vad Coser (1960) funnit,
nämligen att de som stod lägre i hierarkin initierade färre skämt. Barn-
morskorna skämtade mindre än läkarna om de senare var närvarande, sjuk-
sköterskorna skämtade mindre än barnmorskorna om de var närvarande, pati-
enterna och deras makar skämtade mindre än sköterskorna. Och de få gånger
någon som stod lågt i hierarkin försökte sig på ett skämt ignorerades det helt.
Sjuksköterskor som skämtade sinsemellan slutade med det i närvaro av en
läkare, vilket inte betyder att sköterskorna plötsligt förlorade sitt sinne för
humor utan visar den hierarkiska strukturens vikt.

Statushierarkin avgör även vem som blir måltavla för skämtet. På förloss-
ningsavdelningarna blev patienten, den födande kvinnan, oftast måltavla för
skämt från personalen. Statusstrukturen upprätthålls av skämt som riktas
nedåt, medan den kan hotas av skämt som riktas uppåt. Av den senare, uppåt-
riktade typen fanns få exempel och dessa skämt följdes så gott som aldrig av



69

skratt från samtliga närvarande. En person som står lägre på hierarkistegen
kan dock skämta om hon eller han använder sig själv som måltavla eller
någon som står ännu lägre på stegen. De blivande mödrarna skämtade om sig
själva, barnmorskorna riktade sina skämt mot patienter, sjuksköterskor och
yngre barnmorskor. Det fanns ett fåtal exempel på att barnmorskor hade
läkare som måltavla för sina skämt, och då rörde det sig oftast om ett vänligt
retande, antingen för att läkaren var ung och oerfaren eller för att barnmorskan
och läkaren arbetat ihop under lång tid och stod på vänskaplig fot. Man kan
alltså säga att vem som blir måltavla för ett skämt både speglar den exister-
ande hierarkin och bidrar till att positionera de närvarande i en hierarki.

Pizzinis resultat bekräftas av en studie av interaktion mellan gynekologer
av båda könen och deras kvinnliga patienter (Cremonesi 1988, refererad i
Pizzini 1991). Även i denna studie skämtade patienterna jämförelsevis lite –
de tog initiativ till 1/4 av de humoristiska kommentarerna. Patienterna var
oftast måltavla för både sina egna och läkarens skämt. Läkarna använde sig av
humoristiska kommentarer för att avbryta patienterna, och här tycks varken
patientens ålder eller socioekonomiska bakgrund inverka på huruvida hon blir
avbruten eller ej. Däremot använder kvinnliga och manliga läkare skämt för
att avbryta patienten på lite olika sätt. De manliga läkarna använde sig av
skämtsamma kommentarer för att tysta patienten och återupprätta asymmetrin
i tillgången till vetenskaplig kunskap på detta område. De kvinnliga läkarna
använde sig av skämt framför allt för att få slut på diskussioner de inte ansåg
vara relevanta.

I mindre hierarkiska situationer finner vi andra förutsättningarna för
skämtande även i institutionella miljöer. Pizzinis beskrivning av sjuk-
sköterskor som skämtar sinsemellan när ingen överordnad är närvarande får
stöd av en finsk studie av skämt på ett litet sjukhuslaboratorium (Kinnunen
1994, 1998). Här rör det sig om en liten, homogen grupp kvinnor i ungefär
samma ålder, 25–40 år, och flertalet har arbetat ihop under en längre tid och
har samma typ av tjänst, laboratorieskötare. (Denna titel motsvaras i Sverige
av biomedicinsk analytiker, tidigare laboratorieassistent.) Kinnunen beskriver
sitt ämne som »antropologisk folkloristik» (1994:27), hon har själv arbetat på
laboratoriet och studien har genomförts genom deltagande observation; någon
inspelning har inte förekommit.

På denna arbetsplats skämtar kvinnorna sinsemellan både under de gemen-
samma rasterna och medan de arbetar, ibland skrattar de så ögonen tåras.
Kontextfria skämt förekommer sällan. I stället uttrycks gemenskap och närhet
genom ett vänligt retande och spratt, båda delar en typ av skämt som inte kan
riktas mot någon okänd eller en nykomling. Sexuella skämt framförs inom
gruppen, men inte gärna inom hörhåll för män.

Ett av Kinnunens främsta mål är att undersöka vad skämtens innehåll
berättar om den aktuella kulturen, dess värden och ideal, dvs. att undersöka
skämt som ett uttrycksmedel för kulturell medvetenhet. Kinnunen skiljer
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mellan humorvärld (hur något framställs), idealvärld (hur något bör vara) och
realvärld (hur något verkligen är). Skämten ger en inverterad bild av de ideal,
värden och normer som råder på denna arbetsplats. När exempelvis labora-
torieskötarna skrattar åt en gemensam »humoristisk fantasi» om att sjunga och
dansa för patienterna visar det att det normala, passande och acceptabla är ett
annat beteende. Genom en analys av skämten får Kinnunen fram en bild av
kvinnans och laboratorieskötarens rollbild. Hon ska bl.a. vara yrkesskicklig,
könlös, objektiv, lägga band på sina känslor men vara förstående gentemot
patienterna:

Den idealbild av laboratorieskötare som gestaltar sig genom de skämt jag undersökt
föreställer yrkesskickliga, kunnande, sakliga och svala könslösa varelser, som
bemöter sina patienter objektivt, men med förståelse. De varken sjunger eller dansar,
skrattar uppenbarligen inte heller, de förhåller sig med respekt till sjukhushierarkin
och till sjukhusets egendom, de är inte för sentimentala eller ger åtminstone inte
utlopp åt sina känslor, de är flitiga och uppoffrande. (Kinnunen 1994:42.)

3.6.4.2 Skämt i tv-diskussioner

I tv:s diskussionsprogram skämtar inte heller kvinnor lika mycket som män,
vilket framgår av Cecilia Almlövs studie av skämt i några tv-diskussioner i åtta
svenska program under hösten 1995 (Almlöv & Ohlsson 1996). Männen stod för
omkring 4/5 av skämten, med reservation även här för att antalet skämt inte satts
i relation till mängden tal. Samma tendens gällde även programledarna i ett pro-
gram som hade både en kvinnlig och en manlig sådan. Den manlige program-
ledaren initierade alla skämt utom ett, medan kvinnan stod bredvid och skrattade
uppskattande. Sättet att skämta visade en könsrelaterad skillnad, vilken bestod i
att män oftare använde sig av skämt i en argumentativ samtalsstil, där de utnytt-
jade paradoxer och provocerande underdrifter och överdrifter. Kvinnorna skäm-
tade oftare genom snabba responser, kontringar till någon som skämtat med dem.

3.6.4.3 Skämt i informella samtal

Hur man skämtar i informella samtal med vänner har Ervin-Tripp & Lampert
(1992) undersökt. Samtalarna är vita amerikanska studenter mellan 18 och 35 år.
Studien har koncentrerats på hur kvinnor och män skämtar om sig själva. Gene-
rellt förekommer det få kontextfria skämt av typen skämthistoria i de undersökta
samtalen. Betydligt vanligare är personliga anekdoter, skämt om personer utanför
gruppen liksom även skämt med de närvarande, självnedvärderande skämt och
historier samt andra ordlekar och kvickheter.

Skämt om den egna personen används olika mycket av kvinnor och män i
enkönade och blandade grupper. Mer än hälften av kvinnorna i enkönade
grupper delade med sig av självavslöjande berättelser, mot bara 1/6 av
männen i enkönade grupper. I blandade grupper ändrades mönstret: skämt om
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den egna personen producerades av 2/3 av de manliga talarna, men av färre än
1/3 av de kvinnliga.

En liknande tendens har också visat sig i en svensk undersökning av ung-
domars berättelser (Eriksson 1997:222). Här rör det sig alltså om autentiska
berättelser och inte skämt. Eriksson har bl.a. undersökt vad han kallat revolt-
berättelser och missödesberättelser i enkönade och blandade grupper. Den sist-
nämnda typen kan jämföras med Ervin-Tripps & Lamperts självavslöjande
berättelser. Revoltberättelser kristalliserade ut sig som en pojkgenre. Pojkarna
berättade överlag betydligt fler sådana berättelser (22 % av samtliga berätt-
elser), och då särskilt i enkönade grupper. Flickorna berättade relativt få revolt-
berättelser (7 % av samtliga berättelser), dock något fler i blandade grupper.
Flickorna framförde i stället fler missödesberättelser (25 % av samtliga berätt-
elser), marginellt fler i enkönad grupp. Pojkarna däremot berättade färre miss-
ödesberättelser (14 % av samtliga berättelser), men ökade något sin andel av
dessa i blandad grupp.

Att också organiseringen av kvinnors och mäns självriktade skämt varierar
framgår av Ervin-Tripps & Lamperts undersökning. Kvinnorna bygger ofta på
varandras bidrag, och producerar på det viset fler humoristiska repliker än
männen. Männen, å andra sidan, introducerar oftare skämt. I enkönade grupper
tar männen fler nya humoristiska initiativ, medan kvinnorna bygger mera på
varandras tidigare skämt och tar därmed färre nya initiativ.

De självriktade skämten fyller olika sociala funktioner: 1) utjämnande, dvs.
en person med hög status tar initiativ till att jämna ut den sociala hierarkin,
2) försvarande, dvs. en person försvarar sig själv genom att skämta om en svag-
het innan någon annan gör det, 3) delaktighet, man finner likheter mellan sig
själv och andra, 4) hanterande, dvs. man hanterar svagheter genom att baga-
tellisera dem.11 I det här materialet finns en tendens att männens skämt oftare
fyller de första två funktionerna och kvinnornas oftare de sista två. Vidare är
männens skämt oftare överdrivna, overkliga och ibland uppenbart osanna, och
denna tendens är starkare i blandade än i enkönade grupper. Kvinnornas skämt
är oftare av typen hanterande, och bedöms väcka mer empati.

Det framkommer med andra ord en könsskillnad vad gäller de självned-
sättande skämtens sociala funktion, men Ervin-Tripp & Lampert har också
gjort experiment som visar att vi har en benägenhet att förvänta oss dessa
skillnader och därmed att tolka mäns och kvinnors yttranden olika. När
försökspersoner fick läsa ett utdrag ur ett samtal mellan en kvinna och en man
tolkades de skämtsamma replikerna som mer försvarande om försöks-
personerna fick uppgiften att skämtaren var en man, och som mer inriktade på
delaktighet och hanterande om de trodde att skämtaren var en kvinna. Här ser
vi ett exempel på kön som självuppfyllande profetia.

11 Ervin-Tripps & Lamperts kategorisering bygger på Ziv 1984.
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Även Hay (2000) har studerat vilken funktion skämt fyller i samtal mellan
vänner. Undersökningen genomfördes på Nya Zeeland och samtalarna var alla
»Pakeha», det vill säga av europeiskt ursprung, och mellan 18 och 35 år. Hay
fann bland annat att kvinnor i högre grad än män använde sig av roliga
personliga anekdoter för att skapa solidaritet, medan män använde sig av
andra typer av skämt för att uppnå samma mål. Männen skapade solidaritet
inom gruppen genom att återuppliva gemensamma minnen och genom att
fokusera på gemensamma likheter. Vad gäller gemensamma likheter finns det
alltså en skillnad mellan Hays undersökning och Ervin-Tripps & Lamperts.

Mer teoretiska infallsvinklar för studiet av verbala skämt presenteras i nästa
kapitel.



4 Lingvistiska humorteorier

Humor kan beröra de flesta av livets aspekter. Det är knappast förvånande att
humorforskning finns inom många ämnesområden, bl.a. psykologi, antropo-
logi, sociologi, litteraturvetenskap, medicin, filosofi, filologi, matematik,
didaktik, semiotik och lingvistik (Attardo 1994:15).

Det finns alltså en omfattande empirisk humorforskning. Det finns också en
omfattande teoribildning kring humor. Eftersom det redan finns ett stort antal
introduktioner till olika humorteorier, kommer jag nedan att behandla all-
männa humorteorier endast summariskt (avsn. 4.1).1 I det följande ska jag
framför allt behandla lingvistiska humorteorier och humormodeller (avsn.
4.2). Den lingvistiska humorforskningen rör verbala skämt i betydelsen
’skämt som uttrycks med språkliga medel’. Icke-verbala skämt, exempelvis
rent visuella skämt, som skämtteckningar utan någon text, kommer inte att
behandlas här. (Distinktionen mellan verbala och icke-verbala skämt behand-
las t.ex. i Raskin 1985:45 f.) Framställningen syftar inte till att vara ut-
tömmande, utan kommer framför allt att koncentreras kring det som är centralt
för den empiriska undersökningen. En metodisk fråga är vilka kriterier som
kan användas för att identifiera skämt; det behandlas i avsnitt 4.3.

4.1 Humorforskning och humorteorier
Humorforskning och humorteorier rör både humorsinnet och humor-
produkterna. Dels undersöker man humorprodukterna för att beskriva
skämtets teknik, dvs. hur den komiska effekten uppnås, dels försöker man
beskriva humorsinnet genom att studera skämtets psykologiska eller kognitiva
grund (jfr Attardo 1994:187).

1 Bland de verk som återfinns i litteraturlistan är det flera som ger läsvärda och lättillgängliga
översikter över humorforskning och -teorier. Attardo (1994) fokuserar särskilt på vad som är
relevant ur lingvistisk synpunkt och ger en diger överblick över humorforskning med en biblio-
grafi på ca 50 sidor. Här finner man även en mer allmän översikt över humorteorier från antiken
till Freud och Bergson. Norricks (1993) bok avslutas med en bibliografisk essä på temat humor
och samtal. Ferm (1997) lämnar en kort och lättillgänglig översikt över humorteorier i kombi-
nation med medeltida exempel, vilket ger en intressant tidsdimension. Knuuttila (1997) ger en
introduktion till humorforskning i relation till dess idéhistoriska kontext. Raskins (1985) inled-
ningskapitel innehåller en lättläst introduktion till humorforskning och humorteorier. I antologin
Vitsen med humor (1988) ges många infallsvinklar, både teoretiska och empiriska.
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Attardo (1994:46 ff.) grupperar (efter Raskin 1985) humorteorierna i tre
familjer: en kognitiv, en social och en psykoanalytisk (tablå 4:1). Kanske
borde dock humorteorierna, som Knuuttila (1997) framhåller, hellre kallas
teoretiska modeller, eftersom de är långt ifrån allomfattande.

Tablå 4:1. Tre grupper av humorteorier.

Kognitiva Sociala Psykoanalytiska
teorier teorier teorier

Inkongruens fientlighet lättnad
Kontrast aggression sublimering

överlägsenhet befrielse
triumf ekonomi
förlöjligande
nedvärdering

Ur Attardo 1994:47 (min översättning).

De tre teorifamiljerna behandlar humorn från olika infallsvinklar och står inte
i motsättning till varandra. Något förenklat kan man säga att inkongruens-
teorierna beskriver humorprodukterna, överlägsenhetsteorierna rör talarnas
och lyssnarnas relationer eller attityder, medan lättnadsteorierna, slutligen,
inriktar sig enbart på lyssnarens känslor och psykologi (Raskin 1985:40).
Påpekas bör väl att inkongruensteorier även kan röra humorsinnet, och alltså
inte enbart vara beskrivningar av produkterna (jfr NE:s definition). Flera
tänkare inom humorteoriernas historia har dock beskrivit olika aspekter av
humorn och därmed bidragit till mer än en av dessa teorifamiljer.

Knuuttila (1997:43) menar att inkongruensteorin är överordnad de övriga
modellerna. Inkongruensmodellen är också den modell som kommit att domi-
nera inom dagens humorforskning (Attardo 1994:332). NE:s definition av
humor tar fasta på inkongruens: gemensamt för båda betydelserna »är att
humor ägnar stor uppmärksamhet åt kollisioner mellan (minst) två mänskliga
regelsystem». Dessa kontraster låter sig trots sin inkongruens »förenas på ett
ovanligt, ofta överraskande sätt» och resultatet blir en »paradoxal harmoni»
(Nilsson 1988:12). Schopenhauer definierade det komiska som »ett slags
inkongruens mellan begreppet (vår föreställning eller idealet) och föremålet»
(Hygrell 1997:63). Ett annat sätt att beskriva inkongruens är att som Freud
tala om dolda likheter – skämtande är förmågan att hitta likheter mellan saker
som inte är lika (Freud 1905, refererad efter Raskin 1985:32). I den tidigare
citerade skämthistorien från en spårvagn (ex. 3:1) handlar det alltså om att se
likheten mellan elektricitet och ett egennamn.

Som inkongruensteorins första företrädare brukar Arthur Schopenhauer
betraktas, eftersom det var han som introducerade termen inkongruens.
Immanuel Kants ofta citerade definition av skrattet som »en känsla som upp-
står ur en spänd förväntans upplösning i intet» har även tolkats som en typ av
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inkongruenstänkande (se Attardo 1994 och Raskin 1985 samt referenser i
dessa, även Norrick 1993). Nilsson (1988:16) menar att ett inkongruens-
perspektiv framträder »om man tolkar om hans ’intet’ till ’något helt annat’».
Kants definition har också vidareutvecklats av företrädare för psykologiskt
inriktade lättnadsteorier (se nedan). Inkongruensbaserade resonemang kan
dock beläggas redan före Kant och Schopenhauer. Sådana tankegångar åter-
finns hos renässansförfattare och antika filosofer, även om de senare i högre
utsträckning brukar förknippas med överlägsenhetsteorier (Attardo 1994).

Inkongruensteorin är den teoretiska ansats som jag kommer att använda mig
av för att beskriva skämten i mitt samtalsmaterial. Jag ska därför fördjupa
diskussionen av denna modell (se avsn. 4.2.3.1) men bara säga några få ord om
de övriga. Min redogörelse i det följande för humorteoriernas historiska
bakgrund bygger i första hand på Attardo 1994, NE och Raskin 1985.

Överlägsenhetsteorier, eller med en annan term degradationsteorier, kan
spåras ända tillbaka till antika tänkare, t.ex. Platon och Aristoteles, och sedan
genom idéhistorien till Thomas Hobbes och Henri Bergson. Teorierna lyfter
fram humorns aggressiva sida, att humor bottnar i skadeglädje och att man
främst skrattar åt andras tillkortakommanden, och då upplever sig själv som
överlägsen. Bergson menade till och med att skrattets uppgift var att fylla en
funktion som verktyg för social repression och korrigera ett felaktigt eller
olämpligt beteende (se också ovan avsn. 3.2).

De teorier som har med lättnad att göra fokuserar lyssnarens känsla av
lättnad eller befrielse när skrattet löser upp spänningar och frigör mental eller
psykisk energi. Ett par kända företrädare för denna riktning är Herbert
Spencer och, främst, Sigmund Freud.2

Översikten över teorier i tablå 4:1 är givetvis inte uttömmande. Bland andra
saknas teorin om »den stora humorn», vilken företräddes av romantiska tyska
filosofer som Jean Paul [Richter] och Karl Solger, av Søren Kierkkegaard och
den danske filosofen Harald Høffding. Denna teori är överlägsenhets-
teoriernas motsats; humorn uppfattas som »ett ädelt uttryck för medlidande
och klarsynt tolerans gentemot medmänniskorna» (NE). Den kan dock ses
som en typ av inkongruensteori (Ferm 1997:106).

4.2 Lingvistiska modeller och teorier kring humor
Vad utmärker då lingvistiska humorteorier och -modeller i förhållande till
allmänna humorteorier? Raskin (1985:51 ff.) diskuterar hur lingvistiken kan
tillämpas på humorns område. Han menar att när ett forskningsfält (källfältet)

2 Enligt Attardo (1994:50) är defunktionalisering, dvs. när språk används för lek och inte för ett
kommunikativt syfte, ett språkligt fenomen som kan beskrivas med humorteorier som rör lätt-
nad och befrielse.
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appliceras på ett annat forskningsfält (målfältet), så ska problemen komma
från målfältet medan metoderna ska komma från källfältet. Om vi ser till
lingvistik (källfält) tillämpad på humorns område (målfält) innebär detta att
problemen ska komma från humorforskningen, medan metoderna ska vara
lingvistiska. En grundfråga inom humorforskningen är »Vad är humor?» eller
»Vad är roligt?». Den lingvistiska tillämpningen ställer då frågan »Vad är det
som gör en text rolig?», och svaret ska man erhålla genom att använda de
metoder och verktyg som lingvistiken tillhandahåller (Attardo 1994:216 f.).3

Den lingvistiska humorforskningen rör, som sagt, verbala skämt till skill-
nad från icke-verbala. Däremot kan inte lingvistisk humorforskning begränsas
till enbart skämt som bygger på den språkliga formen, utan den sysselsätter
sig även med innehållsskämt (Attardo 1994:217 f.) (se avsn. 4.2.1.1).

I det följande ska jag först ta upp ett par grundläggande terminologiska
frågor, nämligen särskiljande av några olika typer av skämt (avsn. 4.2.1) och
sedan kortfattat kommentera valet av exempelhistorier (avsn. 4.2.2). Därefter
ska några lingvistiska humormodeller introduceras (avsn. 4.2.3).

Framför allt kommer tre lingvistiska modeller för analys av skämttexter att
behandlas. Den första av dessa är Raskins Semantic Script Theory of Humor
(SSTH) (avsn. 4.2.3.2). Raskin (1985) betonar att hans semantiska modell är
neutral i förhållande till de olika humorteorierna och att den därför kan
användas oavsett humorteoretiskt perspektiv. Nästa modell som behandlas är
Attardos Isotopy Disjunction Model (IDM), varur jag har hämtat några
centrala begrepp.4 Attardo själv framhåller att IDM:s viktigaste bidrag till
humorforskningen är dels analysen av vad som kallats disjunktions-
mekanismer (se avsn. 4.2.3.3), dels analysen av en skämttext som en linjär
sekvens av element (se avsn. 4.2.3.4). Den tredje teoretiska ansatsen är
Attardos och Raskins vidareutveckling av SSTH, vilken resulterat i the
General Theory of Verbal Humor (GTVH) (se avsn. 4.2.3.5). Dessa teorier
och modeller presenteras tämligen kortfattat med fokus särskilt på vad som är
relevant för min empiriska undersökning.

Vidare behandlas avsiktlig och oavsiktlig komik (avsn. 4.2.4.1). I avsnitt
4.2.4.2 diskuteras det som kan kallas kommunikationens modus, det vill säga
skillnaden mellan kommunikationens syfte som antingen allvarlig och
informationsöverförande eller som ett skämtsamt bidrag. Olika sätt att signa-
lera en sådan växling mellan modus berörs också.

3 Jfr också genusteorier och hur de kan appliceras på ett språkligt material.
4 Modellen är delvis inspirerad av de franska lingvisterna Pottiers och Greimas’ arbeten.
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4.2.1 Några olika typer av skämt

Inom humorforskningen har skämttexter analyserats och kategoriserats utifrån
en rad olika kriterier, för en översikt hänvisar jag till verken i litteraturlistan.
Här ska jag inledningsvis behandla två grunder för att karakterisera skämt,
nämligen distinktionen mellan formskämt och innehållsskämt samt mellan
kontextbundna och kontextfria skämt.

4.2.1.1 Formskämt och innehållsskämt

Sedan antiken har man skiljt mellan skämt som bygger på den språkliga
formen (som exempelvis en ordlek) och skämt som bygger på innehållet.
Attardo (1994:27) citerar Ciceros distinktion: »jokes (facetiae) can be ’about
what is said’ (dicto) or about ’the thing’ (re)». I andra antika källor möter vi
begreppspar som »words – facts» och »speech – actions». I forskning från de
senaste 50 år förekommer begreppen »semantic – referential», »play on words
– situational play», »puns – bon mots» och »poetic – prosaic» (se Attardo
1994:24 ff. för källor).

Attardo själv använder sig av begreppsparet »verbal and referential humor»
(s. 24). Raskin (1985) använder sig av termen »linguistic humor» för den rent
språkliga typen. Jag har här valt att kalla dessa typer för formskämt respektive
innehållsskämt, för att undvika sammanblandning med ett annat, näraliggande
begreppspar, nämligen verbal respektive icke-verbal humor.5

Formskämt kan klassificeras på många olika sätt. Attardo (1994 och
Attardo et al. 1994) räknar med tre kategorier: skämt som bygger på lexikal
tvetydighet, syntaktisk tvetydighet samt allitteration. De allitterativa skämten
skiljer sig från de andra typerna av formskämt genom att de inte är baserade
på tvetydighet. Alla formskämt har dock det gemensamt att de refererar direkt
till den språkliga utformningen av yttrandets ytstruktur (Attardo et al.
1994:36). Klassifikationen av formskämt i tre grupper åskådliggörs i figur 4:1.

Formskämt
                                  ┌──────────┴──────────┐

Baserade på Ej baserade på
tvetydighet tvetydighet

                 ┌─────┴────┐                                             │
Lexikala Syntaktiska Allitterativa

Figur 4:1. Tre kategorier av formskämt. (Ur Attardo et al. 1994:36. Min
översättning.)

5 Jämför också benämningen »The General Theory of Verbal Humor» (behandlas i avsn.
4.2.3.5). Här avses med »verbal humor» sådana skämt som uttrycks med språkliga medel,
oavsett om skämten är baserade på form eller innehåll.
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I ex. 3:1 var det fråga om lexikal tvetydighet – appellativet/egennamnet
ström/Ström. Vid syntaktisk tvetydighet är det inte ett enskilt lexikalt element
som är dubbeltydigt, utan det är fråga om en mening eller del av en mening
som är dubbeltydig på syntaktisk nivå. I ex. 4:1 nedan är det en prepositions-
fras som kan tolkas på olika sätt:

Exempel 4:1. (Pendleton 1987:22, cit. efter Attardo et al. 1994:34.)
The big game hunter was telling about his adventures to a group of school children
during their show-and-tell period. In describing some of his exciting experiences in
Africa he said, »One night I remember being wakened by a great roaring noise. I
jumped up and grabbed my gun, which I always kept loaded at the foot of my cot. I
rushed out and killed a huge lion in my pajamas.»
At the close of his presentation he asked if there were any questions. »Yes,» said a
little girl sitting on the front row, »how did the lion get into your pajamas?»

Flickan i berättelsen tolkar alltså »in my pajamas» som en bestämning till
lejonet i stället för berättar-jaget.

Syntaktisk tvetydighet kan också orsakas av oklar syftning, som i följande
exempel:

Exempel 4:2. (Pocheptzov 1974:41, cit. efter Raskin 1985:106.)
An English bishop received the following note from the vicar of a village in his
diocese: »Milord, I regret to inform you of my wife’s death. Can you possibly send
me a substitute for the weekend?»

I detta fall är det oklart om substitute syftar på kyrkoherden eller hustrun.
Allitteration definieras av Attardo et al. som repetition av ett ljud eller en

grupp av ljud. Härvidlag skiljer man inte på om repetitionen består av det vi
vanligen kallar allitteration eller assonans. Det spelar alltså ingen roll om det
är konsonant- eller vokalljud som upprepas och inte heller om det upprepade
ljudet är placerat initialt eller inne i ordet (Attardo et al. 1994:36, 51 not 12).
Denna definition av allitterativa skämt illustreras av ex. 4:3 och 4:4. Av ex.
4:3 framgår att även ljudupprepning i final ställning, dvs. rim, förs till denna
kategori.

Exempel 4:3. (Orben 1966:15, cit. efter Attardo et al. 1994:35.)
You remember Sunset Strip – where the unneat meet to bleat!

Exempel 4:4. (Meiers & Knapp 1980:21, cit. efter Attardo et al. 1994:36.)
Today’s tabloid biography: High chair, high school, high stool, high finance, high hat
– hi, warden!

Ett enkelt, empiriskt test för att avgöra om ett skämt är baserat på form eller
innehåll föreslås redan av Cicero: att ändra språkform och sedan avgöra om
texten fortfarande är rolig eller ej (Attardo 1994:28). En mer detaljerad semantisk
distinktion mellan formskämt och innehållsskämt följer nedan, 4.2.3.3.

Att innehållsskämt är betydligt vanligare än formskämt framgår av två
empiriska studier som Attardo samt Attardo et al. har genomfört. I den första
studien undersöktes 300 amerikanska och 300 italienska skämt. I den andra
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studerades 2 000 skämt som sammanställts från fyra olika amerikanska sam-
lingar med skämt. Av den första studien framkom att endast 17 % av skämten
var baserade på form. I den andra studien utgjorde formskämten 21 %. Den
komparativa studien visade också att engelska skämt i högre utsträckning än
de italienska bygger på form. Detta förklarar Attardo med att engelskans ord-
förråd i högre grad är enstavigt och att det finns betydligt fler homonymer och
homofoner i engelskan (Attardo et al. 1994:49 f.).

Attardos material är hämtat ur kommersiellt utgivna samlingar med skämt,
som alltså är redigerade. Om den lägre andelen formskämt kan förklaras med
att dessa är mer sofistikerade och därför betraktas som svårare att processa
eller om det tvärtom är så att formskämten är färre därför att det finns en
spridd uppfattning att de är av lägre kvalitet, kan man inte veta i dagsläget,
framhåller Attardo (1994:103).6

Av Attardos (1994:102 ff.) studier framgår även att de allra flesta form-
skämten byggde på lexikal tvetydighet, medan syntaktisk tvetydighet och
allitteration var betydligt ovanligare.

4.2.1.2 Kontextfria och kontextbundna skämt

En primär distinktion inom humorforskningen är den mellan vad jag i svensk
översättning kallar kontextfria och kontextbundna skämt. Med kontextfria
skämt avses sådana färdigformulerade humorprodukter som skämthistorier och
skämtgåtor. Kontextbundna skämt är sådana som uppstår spontant i ett samtal.
Attardo (1994) tar upp olika termer som använts för de båda skämttyperna. För
kontextfria skämt har termerna »canned jokes» (Fry 1963) och »standardized
humorous packages» (Mulkay 1988) använts. Kontextbundna skämt har bl.a.
benämnts »situation jokes» (Fry 1963), »situational» eller »spontaneous jokes»
(Mulkay 1988) samt »conversational jokes» (Attardo 1994).

Den avgörande skillnaden mellan dessa båda typer är skämtets förhållande till
sin kontext. Skämthistorier har definierats som kontextfria och återanvändnings-
bara (se Hay 2001, som refererar Douglas 1968). Kontextfria skämthistorier
kan alltså beskrivas som självbärande egentexter,7 vilka i normalfallet inte
behöver någon ytterligare förklaring. Däremot finns det inga strukturella
skillnader mellan de båda typerna utan de kan analyseras på samma sätt, t.ex. i
termer av överlappning och motstridighet mellan två semantiska ramar, vilket
behandlas i avsnitt 4.2.3.2. (Se vidare Attardo 1994 och Mulkay 1988.)

Gränserna mellan kategorierna är inte absoluta. Ett kontextbundet skämt
kan återberättas i en annan situation, och man kan då ställa sig frågan om
skämtet därigenom blir kontextfritt. Attardo (1994: 296 f.) framhåller att den

6 Även Norrick (1986) framhåller att ordlekar har lågt anseende jämfört med andra former av
humorprodukter.
7 Termen självbärande egentext är hämtad från Larsson 1984:68 ff.
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som vill återanvända ett kontextbundet skämt kan ändra skämtet så att det blir
mindre bundet till en given kontext och därmed kan fungera kontextfritt. Detta
är dock inte alltid möjligt – de mest kontextbundna skämten kräver så många
förklaringar och beskrivningar av situationen att de blir hart när omöjliga att
återge. Då dyker den välbekanta frasen »Du skulle ha varit med» upp. Kon-
textfria skämt, å andra sidan, kan berättas i ett sammanhang där de är kon-
textuellt relevanta (Attardo 1994:297 f.). En sådan förankring i kontexten gör
att de inte längre är helt kontextfria. Norrick (1993:36), som studerat skämt i
vardagliga samtal, framhåller att kontextfria skämt ofta introduceras när de är
kontextuellt relevanta eller efter kontextbundna skämt som redan har etablerat
en skämtsam kontext.8

Alla kontextbundna, konversationella skämt är inte heller nödvändigtvis
spontana i den meningen att de är ögonblickets ingivelse. Norrick (1986) har
bl.a. studerat skämtsamma svar i samtal, exempelvis ett svar av denna typ:

Exempel 4:5. (Norrick 1986:230.)
What does your watch say? – Ticktock, ticktock.

Här möjliggör frågans tvetydiga »say» (’visa’ eller ’yttra’) att den andra
talaren kan skämta genom ett låtsat missförstånd. Norrick framhåller att skämt
ofta återanvänds, och det gäller inte bara skämthistorier utan även skämt-
samma repliker i ett samtal. Det skämtsamma svaret i exemplet ovan kan vara
just ett sådant fall, där låtsasmissförståndet är lånat från ett annat skämt. Både
kontextfria och kontextbundna skämt kan stöpas om och bli till ett skämtsamt
svar av den här typen.

I en diskussion av skämttexter är distinktionen mellan kontextfria och kon-
textbundna skämt ofta användbar, men man bör hålla i minnet att kategorierna
inte är absoluta. Att denna distinktion inte enbart är en fråga för forskningen utan
något som språkbrukare i allmänhet är medvetna om framgår av min enkät-
undersökning (se vidare kap. 12). Så här uttrycker en av informanterna saken:

Jag berättar sällan historier. Jag tycker att den roligaste humorn i vardagen är den
som kommer spontant ur olika sammanhang. Man är rolig om man kan hitta på något
kul på en gång utan att tänka på den innan tycker jag. (Enkät 125)

4.2.2 Exempelhistorierna

I det följande kommer de lingvistiska begreppen och modellerna att exempli-
fieras med skämthistorier, dvs. med kontextfria skämt och inte kontextbundna.
Detta beror på två förhållanden. Dels har den lingvistiska humorforskningen
framför allt analyserat sådant material. Dels är kontextfria skämthistorier

8 Det är också så att efter berättandet av ett kontextfritt skämt betraktas ytterligare skämt som
kontextuellt relevanta (Norrick 1993:36).
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självbärande egentexter och därför lättare att hantera som fristående exempel.
Den kontextbundna humorn däremot är många gånger så svår att återge att det
blir otympligt. I resultatdelen (kap. 8) kommer dock de modeller som presen-
teras i detta kapitel att tillämpas på kontextbundna skämt i autentiska samtal.
Några av de skämthistorier som utgör exempel i detta avsnitt har hämtats från
det enkätmaterial som beskrivs i kapitel 12. Jag har valt att hämta exempel
från enkätundersökningen, eftersom dessa historier representerar en nutida,
svensk tradition. Påpekas bör kanske att exemplen i första hand är valda för att
åskådliggöra vissa lingvistiska funktioner. Jag har följaktligen inte valt histo-
rier med utgångspunkt i vad jag själv tycker är roligt. Några skämt rör tabu-
områden, vilket även kan ses i mitt samtalsmaterial. Jag vill citera Raskins
kommentar till hans exempelhistorier, för att betona att huruvida ett skämt är
bra eller dåligt är irrelevant, eftersom det är den semantiska funktionen som
står i centrum:

Each joke illustrates a certain semantic type and this constitutes its sole function of
the book. I fully realize that many of the used examples are ’dirty’, offensive, taste-
less, vulgar, etc., and sometimes I even comment on this in passing, but these are not
the qualities they were selected for, and I would like to urge the reader to disinvolve
himself [---] from this irrelevant aspect of the jokes and concentrate on the relevant
ones, namely the involved scripts and their oppositeness. I also realize that some of
the jokes are, in fact, quite nice and good, besides being useful for semantic analysis,
but this is equally irrelevant. (Raskin 1985:xvi.)

4.2.3 Vad är det som gör en text rolig?

I kapitel 3 har humorns sociala sida framhållits och den därmed samman-
hängande variationen. Det som humorforskningen och inte minst den ling-
vistiska humorforskningen kan beskriva är vilken typ av strukturer som
människor i en given grupp eller kultur skrattar åt eller, annorlunda uttryckt,
använder sig av som skämt. Med ett sådant synsätt kan man hitta det gemen-
samma hos fenomen som ytligt sett är olika och som även rör olika språkliga
nivåer (Norrick 1986). I detta avsnitt ska först två allmänna villkor för en
humoristisk effekt behandlas, och därefter följer en mer preciserad lingvistisk
beskrivning.

4.2.3.1 Inkongruens och överraskning

I beskrivningar av hur ett skämt etc. byggs upp möter man ofta två villkor: ett
skämt innehåller dels en inkongruens av något slag, jämför NE:s »kollisioner
mellan (minst) två mänskliga regelsystem», dels ett visst mått av överrask-
ning. Det sistnämnda förklarar varför skämt inte är lika roliga när man redan
har hört dem en gång.
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Dessa båda faktorer räcker dock inte för att skapa komik. Inkongruens
framhålls som en nödvändig men inte tillräcklig betingelse för humor (Ferm
1997:101, Norrick 1986:237). Knuuttila (1997) betonar att inga motsättningar
eller paradoxer är komiska i sig själva.

Överraskning i sig är inte heller en tillräcklig betingelse för humor. För-
väntningar som gäckas kan leda till en humorupplevelse, men man kan också
bli snopen, besviken, bestört, förvirrad, arg, rädd eller apatisk »beroende på
art eller intensitet hos överraskningen» (Beckman 1988:63). Beckman fram-
håller också (s. 45) att det finns viktiga strukturella likheter i orsaksbak-
grunden mellan skratt som betingats av humor, hysteri eller förlägenhet. Den
gemensamma grunden kan vara »reaktion på överraskande motsättningar».
Med andra ord: både inkongruens och överraskning finns med, men det resul-
terar inte nödvändigtvis i en humorupplevelse.

Vad krävs då för att inkongruens och överraskning ska ge en humoristisk
effekt? De gäckade förväntningarna måste vara av en särskild art – produkter
av regler (Beckman s. 63). NE framhåller att om kollisionen mellan regel-
systemen »visar sig skenbar eller förklarlig sedd utifrån ett tredje regelsystem
föreligger ett fall av humor». Ett annat sätt att uttrycka saken är att det måste
finnas en förbindelse mellan de inkongruenta fenomenen: »the schemas in
conflict on one level must achieve a fit on some other level» (Norrick
1986:237). Om ett skämt lyckas och alltså resulterar i en humorupplevelse har
också att göra med mentalitet och förförståelse, som Knuuttila påpekat (jfr
citat ovan avsn. 3.1).

Hygrell (1997:64) framhåller att ett komiskt fenomen som uppfyller defini-
tionsmässigt ställda krav endast är latent komiskt.9 Hennes definition av
komik innebär att ett inkongruensförhållande ska föreligga, dvs. »ett för-
hållande som beror på oväntat uppträdande kontraster». Hon exemplifierar
definitionen så här:

Att kontrasten skall uppträda oväntat betyder att den inte skall vara i överens-
stämmelse med »normala» förhållanden. Kontrasten mellan en gammal och en ung
människa innebär ett inkongruensförhållande – och är (latent) komisk – endast när
den är oväntad, exempelvis när en ung människa av misstag hamnar på ett möte med
pensionärsföreningen och således är inkongruent med förväntningen att alla
människor där skall vara äldre. Vanligen är kontrasten mellan äldre och yngre
»normal» och förväntad, och varken den yngre eller den äldre uppfattas vara inkon-
gruent med en norm. (Hygrell 1997:64.)

Att alla människor inte uppfattar samma saker som komiska kan förklaras
med begreppet latent komik. Hygrell framhåller (s. 64) att mottagaren måste
vara öppen för den komiska effekten, alltså ha förmågan att uppfatta
inkongruensen. Starka känslor gentemot ett fenomen kan förhindra en upp-
levelse av komik, något som redan Freud och Bergson framhållit (se Raskin

9 Jfr Attardo (1994:197) om potentiell humor och referenser där.
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1985:12 och Attardo 1994:27). Man kan säga att komiken eller komik-
upplevelsen neutraliseras av starka känslor. Vidare kan en mottagare som
spontant upplevt något som komiskt vid närmare eftertanke omvärdera
skämtet, och exempelvis finna det diskriminerande i något avseende och där-
med inte längre komiskt (Hygrell s. 64).

I det följande ska jag återge en noggrannare semantisk beskrivning av hur
inkongruens och överraskning skapas i verbala skämt.

4.2.3.2 The Semantic Script Theory of Humor (SSTH): överlappning
och motstridighet mellan två semantiska ramar

En lingvistisk humorteori som fått stort genomslag inom humorforskningen är
Victor Raskins Semantic Script Theory of Humor (SSTH) (Attardo 1994:332).
Raskins syfte är att formulera en semantisk teori som innehåller ett antal nöd-
vändiga och tillräckliga villkor i rent semantiska termer för att en text ska vara
rolig (Raskin 1985:xiii, 57 f.). Det resultat som tillämpningen av teorin på
givna texter leder till ska (åtminstone delvis) besvara frågan: »Vilka seman-
tiska egenskaper hos texten gör den rolig?» Resultatet ska också sammanfalla
med en infödd talares omdöme om samma text, eller, med andra ord, motsvara
talarens humorkompetens.10 Innan jag behandlar huvudhypotesen i SSTH ska
jag redogöra kortfattat för Raskins användning av begreppet semantisk ram.

4.2.3.2.1 Semantiska ramar
Som namnet anger utgår teorin ifrån »semantic scripts» eller semantiska ramar
(se Raskin 1985:81 och Attardo 1994:199 och referenser i dessa för en diskus-
sion om termerna »script» och »frame»). Jag väljer att översätta Raskins
»script» med termen »ram», främst för att detta ord är smidigt att använda på
svenska. Raskin definierar »script» på följande sätt:

The script is a large chunk of semantic information surrounding the word or evoked
by it. The script is a cognitive structure internalized by the native speaker and it
represents the native speaker’s knowledge of a small part of the world. Every speaker
has internalized rather a large repertoire of scripts of »common sense» which
represent his/her knowledge of certain routines, standard procedures, basic situations,
etc., for instance, the knowledge of what people do in certain situations, how they do
it, in what order, etc. Beyond the scripts of »common sense» every native speaker
may, and usually does, have individual scripts determined by his/her individual
background and subjective experience and restricted scripts which the speaker shares
with a certain group, e.g., family, neighbors, colleagues, etc., but not with the whole
speech community of native speakers of the same language. (Raskin 1985:81.)

10 Raskin (1985:58) diskuterar även antagandet om en ideal talare-lyssnare (jfr Chomsky 1965).
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Raskin åskådliggör (s. 135) förhållandet mellan språkliga ramar och icke-
språkliga ramar (allmän kunskap, begränsad kunskap och individuella ramar)
med följande koncentriska cirklar (figur 4:2).

Figur 4:2. Schematisk bild av en infödd talares språkliga och
icke-språkliga ramar. (Ur Attardo 1994:247, grafisk
bearbetning av figur i Raskin 1985:135.)

Innerst i figuren återfinns de språkliga ramarna, därefter är de icke-språkliga
ramarna ordnade efter hur tillgängliga de anses vara för talare i allmänhet. De
språkliga ramarna antas vara kända av alla modersmålstalare. Ramar för all-
män kunskap är allmänt kända av talarna men påverkar inte direkt deras
språkanvändning. Ett exempel på sådan kunskap är att Florida är en av de
Förenta staterna. Ramar för begränsad kunskap rör olika fackområden, och ett
exempel på sådan kunskap hämtad från den generativa grammatiken kan vara
villkoren för c-kommendering i engelska. Individuella ramar rör en viss
individs kunskaper och uppfattningar, exempelvis en viss persons kunskaper
eller uppfattningar om Florida eller om c-kommendering.

Semantiska ramar är länkade till varandra och bygger på så sätt upp ett
semantiskt nätverk. Ett sådant nätverk blir multidimensionellt och mycket
stort. Länkarna som förenar ramarna kan vara olika semantiska relationer
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(hyponymi, synonymi, antonymi etc.). Ett utsnitt av det semantiska nätverket
kring ordet sked kan åskådliggöras som i figur 4:3.

sked —— instrument —— äta
material —— trä

hyponym metall
plast

bestick …

hyponym

…

Figur 4:3. Ett fragment av ett semantiskt nätverk. (Bearbetning av
Attardo 1994:202 och Raskin 1985:83.)

I figuren visas endast en mindre del av ordets semantiska nätverk. Raskin (s.
83 f.) ger exempel på betydligt fler länkar. För att bara ta ett par exempel kan
sked som »instrument» även kopplas till röra och mäta (t.ex. en tesked bak-
pulver). Ytterligare länkar med benämningen »ekvivalens» kan koppla sked
till kniv och gaffel, för att markera att de hör till samma kategori.

Varje ord i ett yttrande aktualiserar en eller flera semantiska ramar. Inom
den rambaserade semantiken tänker man sig kombinatoriska regler som ser till
att de ramar som är aktuella kombineras på ett eller flera meningsfulla sätt.
(För en detaljerad analys av ramar, semantiska nätverk och kombinatoriska
regler, se Raskin 1985.)

4.2.3.2.2 Huvudhypotesen i SSTH
I SSTH formulerar Raskin en huvudhypotes med två villkor som en skämttext
ska uppfylla. Hypotesen utgår ifrån att den komiska effekten bygger på en
oväntad växling från en semantisk ram till en annan. För att en sådan växling
ska vara möjlig måste de båda ramarna både överlappa och vara motstridiga.
Raskin använder sig av termerna »script overlap» (s. 99) och »script opposite-
ness» (s. 107). Raskin har tillsammans med Attardo vidareutvecklat SSTH till
the General Theory of Verbal Humor (se avsn. 4.2.3.5), och här används
termen »script opposition» (Attardo 1994:223 ff.). Jag har översatt dessa
termer med överlappande ramar och motstridiga ramar.

Huvudhypotesen i SSTH är att en skämttext ska uppfylla följande två villkor
(Raskin s. xiii, 99):

– Texten är helt eller delvis förenlig med två olika ramar.
– De båda ramarna är motstridiga i en särskilt definierad mening.
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Ramarna överlappar varandra helt eller delvis. Denna överlappning i sig är
inte tillräcklig för att en text ska bli rolig – alla flertydiga texter är förenliga
med två eller flera ramar, men alla flertydiga texter är inte roliga. Det är mot-
stridigheten mellan ramarna som skapar den komiska effekten.

Ramarna kan vara motstridiga på olika sätt. Ram nummer två kan vara en
negation av den första (ex. 4:6) eller en antonym till den första (ex. 4:7). Det
vanligaste är dock att ramarna är lokala antonymer, dvs. betydelsen hos två
språkliga enheter är motstridig endast inom en given diskurs och bara för de
syften som föreligger i denna diskurs (ex. 4:8) (Raskin s. 108).

Exempel 4:6. (Esar 1952:177, cit. efter Raskin 1985:25.)
»Who was the gentleman I saw you with last night?» »That was no gentleman. That
was a senator.»

Exempel 4:7. (Raskin 1985:26.)
A contest for the best political joke was announced in Moscow. First prize, 25 years
of hard labor. Second prize, 15 years of solitary confinement. Third prize, ten years
of imprisonment and confiscation of all belongings.

Exempel 4:8. (Kaufman & Blakeley 1980:51, cit. efter Raskin 1985:26.)
Common aspirin cures my headaches if I follow the directions on the bottle – Keep
Away from Children.

I ex. 4:6 är det det dubbeltydiga gentleman (’man’ eller ’gentleman’) som
möjliggör motstridigheten mellan ramarna ’senatorer är gentlemän’ respektive
’senatorer är inte gentlemän’. I ex. 4:7 utgörs tävlingens priser av straff i
stället för den förväntade antonymen, belöning. I ex. 4:8 möter vi de lokalt
antonyma ramarna ’medicin’ respektive ’barn som plåga’.

Varje skämt beskriver en viss »verklig» situation och aktualiserar en annan
»overklig» situation, vilken är helt eller delvis motstridig med den verkliga
situationen. I ex. 4:8 har vi motstridigheten mellan den verkliga situationen,
medicinen i burken kurerar huvudvärk, och den overkliga situationen, texten
på burken kurerar huvudvärk.

Raskin räknar med tre basala semantiska oppositioner mellan de »verk-
liga» och »overkliga» situationer som skämttexterna beskriver eller aktua-
liserar: faktisk–icke-faktisk eller icke-existerande, normal–onormal eller icke-
förväntad, möjlig–omöjlig. Det är dessa tre basoppositioner som Raskin avser
i huvudhypotesens andra villkor (Raskin s. 108–111).11

Den semantiska oppositionen faktisk–icke-faktisk eller icke-existerande kan
exemplifieras av följande skämthistoria:

11 Dessa tre klasser exemplifieras sedan av mer konkreta oppositioner på en helt annan abstrak-
tionsnivå: good/bad, life/death (även age), obscene/non-obscene, money/no-money and
high/low stature (Raskin 1985:113–114, 127; Attardo 1994:204). Attardo lägger även till
excrement/non-excrement, vanlig kategori i skämt »up to very recently and common in many
non-western cultures».
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Exempel 4:9. (Raskin 1985:45.)
»Does the accused have anything else to offer in his defence?»
»No, your Honor, I’ve already given everything I own to my lawyer and a couple of
jurors, who are friends of his.»

I denna historia är den faktiska situationen att »domaren efterfrågar ytterligare
juridisk argumentation» kontra den icke-faktiska situationen att »domaren
efterfrågar mer pengar». Som diagnostisk konstruktion för att identifiera
denna typ anför Raskin (s. 111) följande: Det är fallet att ___ och det är inte
fallet att ___. I luckorna ska man kunna fylla i de båda motstridiga
påståendena som gäller skämtets huvudperson(er) och/eller skämtets situation.

Den semantiska oppositionen normal–onormal eller icke-förväntad
exemplifieras av såväl ex. 4:6 som ex. 4:7. I dessa fall har vi oppositionen
»senatorer är gentlemän» kontra »senatorer är inte gentlemän» respektive »ett
pris för en prestation är något som man vill ha» kontra »ett pris för en presta-
tion är något som man inte vill ha». Till denna kategori hör också Hygrells
tidigare återgivna exempel med en ung person som av misstag hamnar på ett
pensionärsmöte – i en sådan situation är en ung person icke-förväntad (se
avsn. 4.2.3.1).

Den tredje semantiska oppositionen, möjlig–omöjlig, kan illustreras med ex.
4:8. Den möjliga situationen är att »medicinen i burken kurerar huvudvärk»
kontra den omöjliga situationen att »texten på burken kurerar huvudvärk».

Raskins formulering av huvudhypotesens två villkor kan jämföras med vad
Koestler har kallat bisociation. Koestler menar att det komiska intrycket aktu-
aliseras i skärningspunkten mellan »två självständiga och samtidigt mot-
stridiga referensramar» (Knuuttila 1997:45). Bisociation har också beskrivits
som simultan dubbelassociation, vilket kan sägas vara utmärkande för »den
specifikt humoristiska förmågan att uppfatta kongruens och inkongruens
samtidigt» (Nilsson 1988:29). Norrick (1986) kombinerar begreppet bisocia-
tion med semantisk ramteori och definierar humor som ett resultat av schema-
konflikt. Denna modell liknar därmed Raskins till stor del. Jag föredrar dock
Raskins modell, eftersom jag anser att den är mer precis både i fråga om hur
ramarna överlappar och vilken typ av motstridighet det är fråga om. Dessutom
hanterar Raskins modell disjunktionsmekanismerna på ett tydligare sätt (se
vidare avsn. 4.2.3.3). Norrick lägger i stället större vikt vid beskrivningen av
olika nivåer av schemakonflikt, vilket är en intressant och användbar infalls-
vinkel, men den ligger utanför mitt omedelbara intresse i denna studie.

Eftersom överraskning är en viktig del av ett skämt, måste skämtets poäng
vara oväntad och omedelbar. Det sista innebär att poängen måste gå fram utan
att det krävs alltför mycket mental ansträngning från mottagarens sida. För att
uppnå överraskningseffekten måste skämtaren undvika att aktualisera den
andra semantiska ramen i förtid (Attardo 1994:95, 289 f.). Detta medför vissa
krav på skämtets narrativa organisation. Innan jag behandlar de frågorna ska
två grundläggande begrepp presenteras, nämligen konnektor och disjunktor.
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4.2.3.3 Begreppen konnektor och disjunktor

Skillnaden mellan form- och innehållsskämt har i semantiska analyser
beskrivits som att formskämten har en obligatorisk komponent som de inne-
hållsliga inte har, nämligen ett språkligt element som är dubbeltydigt. Attardo
(s. 96) använder termen »connector» för det dubbeltydiga elementet (se vidare
Attardo 1994 för ytterligare referenser och förekommande terminologi). Jag
har valt att enbart försvenska stavningen av denna term, vilket då blir
konnektor. Det är alltså konnektorn som möjliggör en humoristisk effekt
genom att ett element (ett ord, en fras, en ljudföljd etc.) i sig förenar två olika
betydelser. I ex. 3:1 ovan är det appellativet/egennamnet ström/Ström. Ur mitt
enkätmaterial kan följande exempel hämtas, vilket av informanten själv
beskrivs som en »one-liner»:

Exempel 4:10. (Enkät 116)
Katt åt linjal, blev mätt ...

I detta exempel utgörs konnektorn av det dubbeltydiga »mätt». Det dubbel-
tydiga elementet kan vara antingen lexikalt eller syntaktiskt (jfr ovan avsn.
4.2.1.1). Till formskämten räknas också allitteration, och då är det inte längre
fråga om dubbeltydighet utan konnektorn utgörs av själva repetitionen av
fonem eller morfem (Attardo s. 104, 139). Även allitteration kan beskrivas
som en inkongruens. I vardagligt språk finns inga identifierbara mönster av
ljudupprepning, utan förekomsten av olika fonem är slumpmässig. Däremot
kan upprepningar av ljud utnyttjas i poetiskt språk för att skapa en estetisk
effekt, liksom ljudupprepning kan utnyttjas för att åstadkomma en humoristisk
effekt (Attardo s. 139).12

För såväl innehållsskämt som formskämt gäller att ett visst element föran-
leder övergången från den ena betydelsen eller ramen till den andra. Detta
element har kallats »disjunctor», vilket med försvenskad stavning blir
disjunktor. Det är alltså disjunktorn som åstadkommer den humoristiska
effekten eller med andra ord disambiguerar skämtet (Attardo 1994:89, 95, 135;
se vidare Attardo för ytterligare referenser och förekommande terminologi).13 I
ex. 3:1 är det de avslutande orden »han ta nästa vagn?» som utgör disjunktorn. I
ex. 4:10 är »mätt» både konnektor och disjunktor. Att konnektorn och
disjunktorn sammanfaller är mera ovanligt, vilket Attardo (1994:104 f.) har
visat med hjälp av det empiriska material som beskrivs i avsnitt 4.2.1.1.

Vid allitteration har man inte någon distinkt disjunktor; man kan i stället
tala om en »upplöst» (dissipated) disjunktor (Attardo 1994:211).

12 Hygrell (1997) diskuterar likheter mellan poesi och komik i samband med översättning.
13 Raskin (1985) använder termen »semantic script-switch trigger» för disjunktor. Raskin
behandlar dock inte konnektorfenomenet, varför jag föredrar att använda mig av Attardos
terminologi på denna punkt.
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4.2.3.4 Skämtets linjära organisation

En skämthistoria är linjärt organiserad. Först ges en kontext, vilken blir bak-
grund till skämtet. Detta kan göras mycket kortfattat eller utlämnas helt i de
fall då kontexten kan infereras från texten. Därefter introduceras disjunktorn,
som orsakar övergången från den ram som hittills etablerats i texten till en
annan, motstridig ram (Attardo 1994:107). I följande historia målas en situa-
tion upp ganska utförligt:

Exempel 4:11.
En dag i Oslo stiger brandrök upp mot himlen från ett ganska högt hus, nio våningar.
Folk skyndar till platsen och de ser att alla har hunnit ut, utom en kvinna med sin
baby på åttonde våningen. Hon står där och skriker på hjälp, men ingen kan rädda
henne. Då utbrister hon: »Rädda mitt barn i alla fall».

En man stiger fram och skriker upp till henne: »Släng ner barnet, jag fångar det!»
Kvinnan verkar tveksam så mannen ropar: »Känner du inte igen mig, jag är lands-
lagsmålvakt i fotboll. Jag fångar barnet utan problem». Kvinnan inser att hon inte har
något annat val och släpper ner barnet. Mannen fångar barnet perfekt … sedan
studsar han barnet tre gånger i backen och sparkar ut! (Enkät 133)

I en skämthistoria kan givetvis situationen vara helt overklig och absurd (jfr
ovan Raskins basala semantiska oppositioner):

Exempel 4:12. (Attardo 1994:144.)
How does an elephant hide in a cherry tree?
By painting its toenails red.

I ex. 3:1 ges kontexten bara av talarbeteckningarna, »Passageraren i spår-
vagnen» och »Konduktören». Det finns också en lång serie restaurangskämt,
där situationen enbart anges genom att den första repliken inleds med »Hov-
mästarn». Attardo ger följande exempel på en historia där situationen helt och
hållet får infereras ur dialogen:

Exempel 4:13. (Attardo 1994:88.)
»Can you write shorthand?»
»Yes, but it takes me longer.»

Man kan tänka sig att detta replikskifte utspelas vid en anställningsintervju.
Någon närmare situationsbeskrivning behövs inte heller för att skämtet ska
fungera.

Ett utmärkande drag för skämthistoriens linjära organisation är att poängen
kommer sist, åtminstone i de flesta fall (Attardo 1994:106). För att behålla
överraskningseffekten gäller det, som sagt, att inte aktualisera den andra
semantiska ramen för tidigt. Disjunktorn, som åstadkommer den komiska
effekten, kommer nästan alltid sist i skämttexter. Disjunktorfunktionen kan
beskrivas i termer av tema–rema. Med tema avses det som man talar om, den
redan kända informationen, medan remat är den nya informationen, det man
säger om temat. Disjunktorn är alltså remat i skämttextens sista mening
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(Attardo s. 100 f.). Också i exemplen ovan ser vi den linjära organisationen –
poängen kommer sist och överraskningseffekten behålls.

Attardo diskuterar skenbara motexempel, det vill säga texter där disjunk-
torn inte har final position. Han utgår från exemplet nedan med konnektorn
»clubs» (’klubbar’ resp. ’klubbor’ [att utdela stryk med]) och disjunktorn
»fails», och diskuterar sedan de båda omformuleringarna.

Exempel 4:14. (Attardo 1994:97.)
Q: Do you believe in clubs for young people?
A: Only when kindness fails.

Exempel 4:15. (Attardo 1994:99.)
Do you believe in clubs for young people?
Only when kindness fails, my friend.

Exempel 4:16. (Attardo 1994:99.)
»Do you believe in clubs for young people?» Someone asked W. C. Fields. »Only
when kindness fails,» replied Fields.

Attardo har i empiriska undersökningar (1994:99, Attardo et al. 1994:42) visat
att i samtliga fall där disjunktorn inte står finalt kan det språkliga material som
följer efter disjunktorn flyttas eller strykas helt utan att skämtets poäng går
förlorad. Detta är också fallet i ex. 4:15, där disjunktorn följs av en nominal-
fras, och ex. 4:16, där disjunktorn följs av en anföringssats. Av dessa båda
exempel ser vi också att även om disjunktorn inte är final, så är den ändå rema
i den sista meningen (se Attardo 1994:106).

Att poängen kommer sist i ett skämt innebär också att man för att identifi-
era poängen kan stryka bakifrån i en skämttext. När skämtet inte längre är
roligt är det alltså poängen som har strukits (Attardo s. 100, refererar Hocketts
(1973) metod för att identifiera skämtets poäng).

För formskämt tillkommer ytterligare ett villkor i den linjära organisationen:
konnektorn måste föregå disjunktorn (Attardo s. 99). Detta kan vi se i exemplen
ovan – i ex. 3:2 måste »ström» föregå »han ta nästa vagn», i ex. 4:14 måste
»clubs» föregå »kindness fails». Undantaget är givetvis de jämförelsevis få fall
där konnektorn och disjunktorn sammanfaller, som t.ex. »mätt» i ex. 4:10.

4.2.3.5 The General Theory of Verbal Humor (GTVH)

Raskins SSTH är en semantisk teori, som inte beaktar andra aspekter av en
skämttext (Attardo s. 208). Som redan sagts har Attardo och Raskin
vidareutvecklat SSTH till General Theory of Verbal Humor (GTVH). Denna
är, som namnet anger, en vidare lingvistisk teori som även tar hänsyn till
aspekter som har med textlingvistik, narratologi och pragmatik att göra
(Attardo 1994:208, 222 ff.). Teorin syftar till att beskriva alla typer av
skämttexter, även om teorin ännu inte fått sin slutgiltiga utformning utan
prövas empiriskt i olika sammanhang.



91

GTVH räknar med sex kunskapsresurser (knowledge resources). Dessa är
motstridiga semantiska ramar, logisk mekanism, måltavla, narrativ strategi,
språk och situation. Två av dessa kunskapsresurser har redan diskuterats.
Motstridiga ramar behandlas i avsnitt 4.2.3.2, varför jag här enbart återger
påpekandet att detta är den mest abstrakta kunskapsresursen. Situationen, den
kunskapsresurs som rör vad skämtet handlar om, behandlas i avsnitt 4.2.3.4. I
exemplen ovan förekommer bl.a. situationerna åka spårvagn och rädda
människor ur brinnande hus.

Den språkliga kunskapsresursen ansvarar för skämttextens exakta formule-
ring, vilken kan ändras utom just vad beträffar konnektorn, varför denna blir
central i formskämt. Denna kunskapsresurs svarar också för att skämtets
poäng placeras sist i texten.

Den narrativa strategin rör det faktum att ett skämt måste organiseras nar-
rativt, exempelvis som en skämthistoria, som en dialog eller en skämtgåta.

Kunskapsresursen måltavla väljer vem som skämtet driver med. Icke-
aggressiva skämt som inte förlöjligar någon eller något har inget värde för
denna kunskapsresurs. I ex. 4:7 är måltavlan det politiska systemet med dess
omfattande repression. Exempel på skämt utan måltavla är rena ordlekar som
ex. 4:10.

Den logiska mekanismen handlar om hur de två ramarna i skämtet
sammanförs, med olika tekniker från en enkel juxtaposition (ex. 4:17), dvs. att
begrepp endast radas på varandra, till mer komplicerade mekanismer, som
falska analogier (ex. 4:18).

Exempel 4:17. (Attardo 1994:225.)
Gobi Desert Canoe Club

Exempel 4:18. (Attardo 1994:225.)
Madonna does not have it, the Pope has it but doesn’t use it, Bush has it short, and
Gorbachev long. What is it?
Answer: a last name.

Denna kunskapsresurs rör det som Raskin kallat »local» logic, dvs. skämtens
egna, lekfulla logik. Här finns också en stark koppling till vad som i det
följande ska beskrivas som skämtets kommunikationsmodus (avsn. 4.2.4.2).

I ex. 4:12 har vi ett fall av en sådan lokal logik. Om elefanter kunde klättra i
träd och om ett körsbärsträd kunde bära en elefants vikt så vore röda tånaglar
ett slags kamouflage (jfr Attardo 1994:144).

Kunskapsresurserna har även organiserats hierarkiskt. Med hjälp av en
sådan modell kan bl.a. likheter mellan olika typer av skämttexter analyseras
(se vidare Attardo 1994:227 ff.).
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4.2.4 Skämtets avsiktlighet och kommunikationsmodus

I detta avsnitt ska jag diskutera några aspekter av synen på skämt som en
avsiktlig språkhandling och skämt som kommunikationsmodus. Först
behandlas avsiktlig och oavsiktlig komik, också i relation till huruvida den
uppmärksammas eller ej av talarna (avsn. 4.2.4.1). Därefter avhandlas frågor
som rör talarens attityd eller hållning till yttrandet och skämt som kommuni-
kationsmodus (4.2.4.2). En diskussion om maximer för kommunikation och
samarbete i relation till modus följer i avsnitt 4.2.4.3. Det primära syftet med
skämtande är ofta inte att förmedla information. Att viss information ändå
överförs genom skämt behandlas i avsnitt 4.2.4.4. Samtalarnas förväntningar
på modus och benägenhet att växla modus berörs i avsnitt 4.2.4.5 och därefter
diskuteras slutligen olika sätt att signalera modusväxling (avsn. 4.2.4.6).

4.2.4.1 Avsiktlig och oavsiktlig komik

Ett fenomen kan ha en humoristisk struktur utan att vara avsett som skämt
(Beckman 1988:49). Roliga yttranden kan alltså vara avsiktligt eller oavsikt-
ligt komiska. Ett exempel på det sistnämnda är felsägningar som ibland kan
bli roliga och leda till skratt. Ett särfall av den oavsiktliga komiken utgör ytt-
randen som inte uppmärksammas som komiska av samtalarna utan enbart av
en utanförstående analysator. För den som undersöker skämt i ett empiriskt
material blir synen på den icke-avsiktliga och icke-uppmärksammade
komiken en definitionsfråga som man måste ta ställning till. Värt att notera är
att NE:s definition av humor som genre tar fasta på vilket syfte den som skapat
humorprodukten har: »konstprodukter […] vars huvudsyfte är att locka
konsumenten till skratt eller leende».14 Jag ska här referera två forskare som
har olika syn på dessa frågor – Sherzer (1978) och Attardo (1994).

Sherzer använder sig av en vid definition av ordlekar (puns): ordlekar kan
vara antingen avsiktliga eller oavsiktliga och kan antingen uppmärksammas
av samtalarna eller passera obemärkta. Därmed ingår alltså i definitionen även
ordlekar som varken talare eller lyssnare uppmärksammar.15

Som exempel på en oavsiktlig ordlek ger Sherzer bl.a. detta från en före-
läsning i sexologi, där den oavsiktliga dubbeltydigheten kom att uppmärk-
sammas med skratt av både talare och lyssnare:

14 Talarens syfte liksom mottagarens reaktion (skratt eller leende) diskuteras vidare nedan, avsn. 4.3.
15 Sherzer (1978) vidareutvecklar några av Sacks (1972) tankar. Sacks (s. 135) framhåller att »Puns
are recognizable, though not always recognized». Av detta framgår alltså att ordlekar inte alltid
uppmärksammas, men om Sacks menar »av varken talare eller lyssnare» framgår inte explicit av
artikeln. Sherzer (s. 336) framhåller dock att »Sacks notices that puns, especially unconscious,
unnoticed puns, often occur in proverbial expressions […]» (min kursivering). Det är möjligt att
Sherzer bygger sin tolkning på flera källor – hans litteraturlista tar även upp Sacks då ännu
opublicerade föreläsningar.
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Exempel 4:19. (Sherzer 1978:344.)
In a course on human sexuality there’s a lot to cover.

I detta fall framhåller Sherzer kontextens betydelse. Dubbeltydigheten i cover
(’täcka’ i betydelsen ’behandla’ eller ’dölja’, ’skyla över’) skulle förmodligen
inte alls väcka munterhet, eller ens uppmärksammas, om det hade varit fråga
om en kurs i ett ämne som inte var lika tabubelagt som sexualitet. »In a course
on linguistics, there’s a lot to cover» skulle förmodligen passera obemärkt
(Sherzer s. 344).

Sherzer beskriver sex olika fall som kan uppstå beroende på om ordleken är
avsiktlig eller ej samt om den uppmärksammas eller ej. Jag har sammanfattat
dessa i tablå 4:2. De övre kryssen i tablåns fält 5 och 6, vilka markerar att
talaren uppmärksammar sin egen, avsiktliga ordlek, är förstås redundanta,
men har ändå satts ut för att underlätta jämförelser mellan de olika fälten.

Tablå 4:2. Kombinationer av avsiktliga och icke-avsiktliga samt upp-
märksammade och icke-uppmärksammade ordlekar.

Talaren producerar ordleken
Ordleken oavsiktligt          avsiktligt
uppmärksammas av 1 2 3 4 5 6

Talaren – – X X X X
Lyssnaren – X – X – X
– = uppmärksammas ej av talaren resp. lyssnaren
X = uppmärksammas av talaren resp. lyssnaren. (Efter Sherzer 1978:336.)

Det vi oftast menar med ordlek är det som återfinns i fält 6 i tablån: ordleken
är avsiktlig och lyssnaren uppmärksammar den också. Ordleken i ex. 4:19 får
föras till fält 4: den är oavsiktligt producerad men uppmärksammad av både
talare och lyssnare. Ett exempel på fält 5 utgörs av följande citat, där en ung
kvinna avslutar en utvikning om bilar med denna kommentar:

Exempel 4:20. (Sherzer 1978:345.)
(Young woman ends her digression about cars with): But I want to get back on the
right track. Excuse the pun.

Flertalet av lyssnarna hade svårt att förstå talarens »ursäkta ordleken», efter-
som de inte uppfattade kopplingen mellan bil och spår som vitsig. Om inte
talaren själv hade framhållit att hon betraktade yttrandet som en ordlek skulle
detta ha gått de flesta lyssnarna förbi.

Skiljelinjen mellan Sherzers och Attardos syn på ordlekar går mellan fält 1
och 2, och gäller de ordlekar som varken talare eller lyssnare uppmärksam-
mar. Attardo (1994:314) framhåller i sin definition av ordlekar »an element of
intentionality (either in the speaker or in the hearer) for a pun to be one». Med
Attardos synsätt begränsas ordlek till fält 2–6 i tablå 4:2 medan begreppet för
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Sherzer även inkluderar fält 1. Hur man väljer att betrakta ordlekar är en
definitionsfråga, framhåller Attardo i sin diskussion (1994:314). Av Sherzers
ståndpunkt följer att alla dubbeltydiga yttranden blir ordlekar, oavsett kontext
och oavsett om de är roliga eller ej. Attardo (s. 133) framhåller att dubbel-
tydighet inte är ett tillräckligt villkor för att en ordlek ska uppstå. För att en
ordlek ska ha en humoristisk effekt krävs också att de båda betydelserna är
motstridiga – jämför SSTH.

4.2.4.2 Kommunikationens modus

Om man för att betrakta något (ett yttrande, en text) som skämt ställer kravet
att det ska vara avsett som skämt, innebär det att talarens hållning eller attityd
till yttrandet är avgörande. Denna talarens attityd konstituerar vad jag kallat
yttrandets modus. I SAG definieras bland termförklaringar den grammatiska
termen modus på följande sätt:

modus, böjningskategori hos det finita verbet som anger vilken attityd talaren har
till satsens innehåll eller vilken typ av språkhandling som talaren vill att yttrandet
skall uppfattas som. [---] (SAG, band 1, s. 199, min kursivering.)

Den kursiverade delen av definitionen kan alltså användas för att i pragma-
tiska termer beskriva talarens attityd till yttrandet.

Mitt bruk av termen modus anknyter också till Searles och Raskins
användning av den engelska termen »mode». Enligt Searle (1969:66–67, jfr
Raskin 1985:55) hör »vanliga» talakter hemma i vad han kallar »bona-fide
communicational mode» (BF-kommunikation), vilket ordagrant kunde
översättas med »god tro-kommunikation». Med detta avses »the ’ordinary’,
information-conveying mode» (Raskin s. 89). Vissa typer av talakter ligger
utanför detta modus, exempelvis skämt, vilka i stället hänförs till ett
kommunikationsmodus som kallas »non-bona-fide» (NBF-kommunikation).

I första hand tolkas dock ett yttrandet som BF-kommunikation. Detta gäller
om det inte finns några signaler/ledtrådar (clues) som indikerar motsatsen
eller, vilket är vanligast, om inga explicita ledtrådar alls föreligger för tolk-
ningen av modus (Raskin s. 88).

4.2.4.2.1 Ytterligare typer av kommunikationsmodus
Till NBF-kommunikationen räknar Raskin (1985) förutom skämt också lögner.
Intressant nog kan även djur använda sig av olika kommunikationsmodus.
Mycket känd är antropologen Gregory Batesons (1972:179 ff.) beskrivning av
ett besök på ett zoo där han såg två apor som lekte, och han drog slutsatsen att
de måste använda sig av något slags metakommunikation, som gör det möjligt
för dem att signalera »det här är lek». Förutom lek kan vissa däggdjur också
signalera hot. Expanderar man påståendet »Det här är lek» får man ungefär
något sådant här: »These actions in which we now engage do not denote what
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those actions for which they stand would denote». Bateson konkluderar (s.
181): »We therefore meet in play with an instance of signals standing for other
events, and it appears, therefore, that the evolution of play may have been an
important step in the evolution of communication.» Leken kan alltså även ha
betydelse för kommunikationsförmågans utveckling.

Genom att signalera »det här är lek» kan djuren således ge aggressiva
signaler samtidigt som de signalerar att det är lek, att det är låtsashot, låtsas-
bett, låtsasslag. Däremot kan djur knappast utnyttja den möjlighet som ironin
rymmer: att ge en positiv signal som är avsedd att tolkas negativt, exempelvis
att säga att något är bra när man menar att det är dåligt. För detta krävs det ett
mer komplext språk, som människans.

Psykologen Susanna Millar (1970), som studerat lek hos barn och djur,
anser att det är attityden som avgör vad som är lek. Leken är inte en speciell
aktivitet med egenskaper som skiljer den från andra aktiviteter. För att identi-
fiera lek bör man hellre utgå från personens sinnestämning än handlingar. Det
är dock inte så lätt att avgöra ett barns sinnesstämning genom observation.
Millar menar att ordet lek med fördel kan användas adverbiellt, för att
beskriva hur en person utför en viss handling:

Trots detta är ett visst mått av valfrihet och frånvaro av tvånget att hantera föremål,
material och idéer på konventionellt sätt viktiga komponenter i lekbegreppet. Här
finner vi också lekens viktigaste samband med konst och andra former av uppfinnar-
verksamhet. Det vore kanske bäst att använda ordet lek adverbiellt, inte som beteck-
ning på en kategori av aktiviteter som kännetecknas av en viss sinnesstämning, utan
för att ange hur och under vilka betingelser en handling utförs. (Millar 1970:17.)

Även Bateson betonar att talarens inställning är avgörande för om ett kortare
eller längre samtalsavsnitt ska betraktas som allvar eller lek, och att talarna
rimligen bör ha samma uppfattning om samtalets modus för att det ska
fungera smidigt. I Batesons Metaloger (1986) möter vi en typ av kunskaps-
sökande samtal. En metalog definieras som »ett samtal om ett problematiskt
ämne». Men det är inte bara själva problemet som är av intresse – »även
strukturen på samtalet i dess helhet är relevant för samma ämne» (s. 7). I
Batesons bok är samtalarna en far och hans dotter, F respektive D i utdragen
nedan. I en av metalogerna, Om lekar och om att vara allvarlig, diskuterar de
huruvida deras samtal är allvar eller lek och vad det innebär.

F: [---] Vi började med frågan om de här samtalen: är de allvarliga? Eller är de en
sorts lek? Och du kände dig sårad därför att jag kanske lekte en lek medan du var all-
varlig. Det förefaller som om ett samtal är en lek om en person deltar i det med en
viss känslomässig eller idémässig inställning – men inte en »lek» om hans idéer eller
känslor har en helt annan karaktär.
D: Ja, det är om dina idéer om samtalet är annorlunda än mina...
F: Om vi båda hade idén om att leka skulle allt vara i sin ordning?
D: Ja, naturligtvis.
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F: Då ser det ut att vara min sak att klargöra vad jag menar med idén att leka. Jag vet
att jag tar de saker vi pratar om på allvar – vad nu det kan innebära. Vi pratar om
idéer. Jag vet att jag leker med idéerna för att förstå dem och få dem att passa ihop.
Det är »lek» i samma bemärkelse som att ett litet barn »leker» med klossar... Och ett
barn med byggklossar tar oftast sin »lek» på djupt allvar. (Bateson 1986:30 f.)

F: [---] Men dessutom, och bortsett från att det är trevligt [att föra dessa samtal], tror
jag att vi får rätsida på en del idéer och jag tror att en sådan här oreda är till hjälp. Jag
menar att om vi båda pratade logiskt hela tiden skulle vi aldrig komma någonstans.
Vi skulle bara, som papegojor, upprepa alla de gamla klichéer som varenda människa
har upprepat i hundratals år. [---] Om vi inte rörde till det för oss skulle våra samtal
vara som att spela rummy utan att först blanda korten. (Bateson 1986:28 f.)

Bateson menar alltså att det är talarens känslomässiga eller idémässiga inställning
som avgör om samtalet är lek eller allvar, samtidigt som man kan ta sin lek på
djupt allvar, eftersom den har en viktig funktion. Samtalen och idéerna man
undersöker hålls ihop av logiken, men leken är viktig för att generera nya tankar
och idéer. Man går genom lekens oordning för att komma fram till nya insikter.

4.2.4.3 Maximer för kommunikation och samarbete

Kommunikation kräver samarbete, och detta gäller inte bara BF-kommuni-
kation. Skämtande har framhållits som ett kommunikativt drag som kräver
mer deltagande och samarbete än de flesta andra inslag i en grupps beteende
(Coser 1960). Härvidlag skiljer sig skämtande väsentligt från ljugande, vilket
är en annan typ av NBF-kommunikation (jfr ovan). Genom att ljuga bryter
man ju samarbetet. I en mer teoretisk mening bryter man också mot den
samarbetsprincip för kommunikation som Grice (1975) har formulerat.
Samarbetsprincipen bygger på fyra maximer, vilka med Raskins terminologi
kan kallas maximer för BF-kommunikation. Jag citerar här Grices maximer
efter Raskins mer kortfattade version, vilket också underlättar den efter-
följande jämförelsen med Raskins maximer.

(i) Maxim of Quantity: Give exactly as much information as required
(ii) Maxim of Quality: Say only what you believe to be true
(iii) Maxim of Relation: Be relevant
(iv) Maxim of Manner: Be succinct [koncis] (Grice 1975:45–47, cit. efter Raskin
1985:103.)

För NBF-kommunikation av typen skämt måste samarbetsprincipen se
annorlunda ut. Raskin formulerar dessa fyra maximer:

(i) Maxim of Quantity: Give exactly as much information as is necessary for the joke
(ii) Maxim of Quality: Say only what is compatible with the world of the joke
(iii) Maxim of Relation: Say only what is relevant to the joke
(iv) Maxim of Manner: Tell the joke efficiently (Raskin 1985:103.)
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Enligt dessa maximer ska alltså lyssnaren inte förvänta sig att få höra
sanningen eller att få relevant information när det är fråga om NBF-kommu-
nikation. I stället bör lyssnaren bereda sig på den typ av normbrott som
skämtande innebär. För talaren gäller att avvikelser från dessa maximer kan
leda till att skämtet inte går fram. (Det faktum att viss överföring av BF-
information trots allt sker genom skämt behandlas i nästa avsnitt.)

Grice specificerar den fjärde maximen om sättet genom att ange ytterligare
några undermaximer:

1. Avoid obscurity of expression.
2. Avoid ambiguity.
3. Be brief (avoid unnecessary prolixity).
4. Be orderly. (Grice 1975:46.)

Här framträder tydliga skillnader mellan BF-kommunikation och skämtande.
Medan tvetydighet ska undvikas i BF-kommunikation (punkt 2), så utnyttjas
tvetydighet i skämt. Eller med andra ord: i skämtet utnyttjas det faktum att två
motstridiga semantiska ramar kan överlappa helt eller delvis. Vad gäller den
fjärde punkten får man dock säga att formkraven snarare är strängare i fråga
om skämtande än BF-kommunikation. Om den linjära organisationen inte
upprätthålls så riskerar skämtet att falla platt. Jämför vad som sagts ovan om
att den andra semantiska ramen inte får aktualiseras i förtid och att konnektorn
måste föregå disjunktorn (avsn. 4.2.3.4). För formskämt gäller vidare att
konnektorn måste formuleras mycket precist för att dubbeltydigheten, och
därmed överlappningen av semantiska ramar, ska fungera. För ex. 3:1 gäller
att hela den dubbeltydiga repliken måste återges ordagrant för att skämtet ska
fungera. Det är alltså inte bara så att ordet ström inte kan bytas ut mot el, utan
även verbfrasen måste formuleras på ett bestämt sätt. En formulering som vi
har ingen ström i stället för vi väntar på ström skulle förstöra skämtet.

4.2.4.4 Informationsöverföring genom skämt

Även om överföring av BF-information inte är skämtandets primära mål, kan
man ändå utvinna viss information ur skämt. Här ska jag behandla tre aspekter
av detta: dels skämttextens presuppositionella bas, som förmedlar information
om den sociala kontext där texten fungerar som skämt (avsn. 4.2.4.4.1), dels
de metabudskap som skämtet förmedlar om talaren eller, i fråga om publi-
cerade samlingar med skämttexter, om den redaktör som valt skämten (avsn.
4.2.4.4.2), dels sådana fall då mottagaren behandlar skämtet som allvar (avsn.
4.2.4.4.3). (Dessa tre kategorier har formulerats av Attardo 1993:552 f.)

4.2.4.4.1 Skämttextens presuppositionella bas
En skämttext förmedlar information om sociala förhållanden i vid mening i fråga
om den kontext där den tillkommit. Det kan exempelvis gälla förhållandena i ett
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visst land, på en viss arbetsplats etc. under en viss tidsperiod. Raskin (1985)
behandlar bl.a. politiska skämt och diskuterar vilka semantiska ramar som
används. I det forna östblocket var varubrist och köande en del av männi-
skornas vardag. Många skämt har därför kommit att handla om detta. Ett
exempel på ett sådant ges i följande citat. Detta skämt från 1960-talets Sovjet
kan vara svårt att över huvud taget förstå i vår kultur, där den semantiska ramen
varubrist inte är en integrerad del av det dagliga livet.

Exempel 4:21. (Raskin 1985:243.)
»Excuse me! Where did you get the toilet tissue?» »Oh, this is used, my own – I’m
simply taking it home from the cleaners.»

Skämtet presuppositionerar alltså att toalettpapper var en bristvara under
denna period i Sovjetunionen. Detta är något som mottagaren av skämttexten
kan sluta sig till och den som inte redan kände till detta faktum kan införliva
det med sin kunskap om förhållandena i dåvarande Sovjet. Möjligheten att dra
slutsatser baserade på en texts presuppositioner är naturligtvis inte unik för
skämttexter, utan gäller alla texter som presupponerar något som mottagaren
inte redan visste (Attardo 1993).

Raskin (1985) framhåller att när de politiska förhållandena ändras så blir andra
semantiska ramar användbara för skämtande och nya skämt uppstår, men de
semantiska basoppositionerna och principerna i SSTH:s huvudhypotes kvarstår.

Exemplen på denna indirekta informationsförmedling genom skämt kan
mångfaldigas och de kan också studeras från ett flertal olika infallsvinklar.
Nierenberg (1984) har analyserat tyska rasistiska skämt från början av 1980-
talet, vilka riktades mot turkiska gästarbetare i dåvarande Förbundsrepubliken
Tyskland. I dessa skämt finner man klart framträdande föreställningsklichéer,
vilka är »en representativ del, ett slags mikrokosmos av det större fenomenet
rasism» (s. 240, min översättning). Genom dessa skämt förmedlas en bild av
turkarna som etniska syndabockar liksom även en bild av rasismens
föreställningar och argument.

Skämt kan också studeras med det uttalade syftet att undersöka vad
skämten berättar om den aktuella kulturen. Jämför vad som sagts ovan (avsn.
3.6.4.1) om Kinnunens (1994, 1998) undersökning av kontextbundna skämt
på ett litet sjukhuslaboratorium i Finland.

Ett särfall där skämt har ett mera utpräglat informationsöverförande syfte
diskuteras av Sacks (1978), som menar att fräckisar kan användas för att för-
medla tabu-information bland barn och ungdomar. Den skämthistoria Sacks
diskuterar handlar om sex i allmänhet och oralsex i synnerhet. Att skämt kan
ha denna funktion än idag verkar troligt, även om man måste beakta kulturella
skillnader på detta område, både geografiska och tidsmässiga. Förmedling av
information om olika former av sexualitet fungerar olika i olika samhällen,
exempelvis Sverige och USA, och under olika tider i ett och samma samhälle
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– förhållandena är andra i USA idag än de var 1971, då Sacks höll de föreläs-
ningar som ligger till grund för den postumt utgivna artikeln.

En åsikt som är i linje med Sacks förs fram av Palmenfelt (1992), när han
diskuterar de »alla barnen»-rim som snabbt spred sig i Sverige i början av 90-
talet. Innehållsmässigt hör de här rimmade vitsarna till kategorin sjuk humor. En
liten del av dem har emellertid ett sexuellt innehåll, vilket Palmenfelt kommen-
terar på följande sätt: »De rim som behandlar sexualitet visar att de hör hemma i
en åldersgrupp som funderar över vad som är normalt respektive onormalt sexu-
ellt beteende» (s. 198). I rim där »alla barnen» ägnar sig åt onani och hetero-
sexuellt umgänge kan den namngivna huvudpersonen vara impotent eller homo-
sexuell eller inblandad i incest, tidelag eller våldtäkt.

4.2.4.4.2 Metabudskap och social information
Den talare som exempelvis berättar en skämthistoria i ett visst socialt sam-
manhang förmedlar också vad Attardo (1993) med Batesons terminologi
kallar ett metabudskap. Av det faktum att någon skämtar kan lyssnaren dra
vissa slutsatser. Det kan bl.a. vara att talaren tycker att det är passande att
skämta i den aktuella situationen och att det ämne skämtet berör är möjligt att
skämta om samt vidare att talaren själv är på humör för att skämta.

Av skämten kan lyssnaren också sluta sig till viss information om talarens
attityder och livsåskådning – jämför vad som sagts om Nierenbergs och
Kinnunens undersökningar ovan. I ett vidare perspektiv ger förekomsten av
skämt information om i vilka situationer det är tillåtet att skämta i den aktuella
kulturen. Jämför vad som sagts i avsnitt 3.2 om exempelvis skillnader mellan
Italien och USA i fråga om prästers skämtande under predikan.

4.2.4.4.3 Mottagaren behandlar skämtet som allvar
Att någon avser att skämta innebär inte med automatik att mottagaren tolkar
yttrandet som ett skämt. Mottagaren kanske inte förstår att det är ett skämt
eller är inte villig att betrakta yttrandet som ett skämt även om hon eller han
förstår den humoristiska avsikten.

Drew (1987) har undersökt retande i samtal och funnit att den retade ofta
svarar på retandet med ett allvarligt svar och endast sällan hakar på med ett
skämtsamt svar. Detta förklarar Drew med att den typ av retande som han har
undersökt kan beskrivas som ett slags mild och indirekt tillrättavisning gentemot
föregående talare, vars yttrande innehåller någon sorts mild överträdelse av
sociala regler.16 Talaren kan t.ex. ha överdrivit genom att höja någon eller något
till skyarna, ha klagat eller tyckt synd om sig själv, spelat oskyldig m.m. I ett

16 Även Norrick (1993) framhåller att retande, liksom sarkasm och ironi, fungerar som medel för
social kontroll, och inte i samma grad som skämtande som ett sätt för talaren att presentera ett
positiv bild av sig själv.
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sådant sammanhang fungerar retande som ett medel för social kontroll, och det är
då naturligt att den som blir måltavla reagerar med någon form av motstånd.

Ytterligare några aspekter av fenomenet att mottagaren behandlar ett skämt
som allvar har behandlats i avsnitt 3.6.2. Där diskuteras ett par fall då skämt i
förmedlad underhållning, en tecknad serie och en kabaréföreställning, tolkas
som allvar av någon mottagare och vilka konsekvenser detta får i relation till
vem som har tolkningsföreträde. Jämför också vad som sagts i avsnitt 3.6.3
om fall där det är omöjligt eller i alla fall mycket svårt att svara med ett skämt
– exempelvis om en allvarligt sjuk patient skämtar med sjukhuspersonalen om
sin egen nära förestående död.

4.2.4.5 Modusförväntningar och humorperformans

Både talare och lyssnare har en uppfattning om vilken sorts kommunikation
man är engagerad i – BF- eller NBF-kommunikation. Såväl Raskin (1985)
som Attardo (1994) framhåller dock att skämtsamma inslag är vanliga i verbal
interaktion. Attardo menar till och med att förutom i mycket formella situa-
tioner skulle ett helt och hållet allvarligt samtal uppfattas som egendomligt.
Av en dansk undersökning av anställningsintervjuer framgår att även om
utfrågningen av den sökande är relativt formell så skämtar samtalarna nästan
alltid med varandra för att försöka mjuka upp situationen och skapa ett gott
klimat (Scheuer 1999:44).

Utifrån samtalarnas förväntningar på kommunikationens modus kan man
ställa upp ett fyrfältsschema, där talarens allvarliga eller skämtsamma avsikt
ställs mot lyssnarens förväntan på allvar eller skämt (se tablå 4:3, som jag
sammanställt efter Raskin 1985:100). I det fall då både talare och lyssnare är
inställda på BF-kommunikation kan man tänka sig att möjligheten är stor att
ingen av dem uppmärksammar oavsiktlig komik. (Även när samtalarna är
inriktade på NBF-kommunikation kan oavsiktliga ordlekar o.d. passera
obemärkt, se avsn. 9.2.3.)

Tablå 4:3. Talarens och lyssnarens förväntningar på kommunikationens
modus.

Talaren skämtar avsiktligt Talaren är oavsiktligt komisk17

Lyssnaren förväntar båda är inställda på
sig skämt NBF-kommunikation
Lyssnaren förväntar båda är inställda på
sig inte skämt BF-kommunikation
Efter Raskin 1985:100.

17 Här har jag ändrat Raskins ordval för att undvika att använda ordet skämt om oavsiktlig komik.
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Det som brukar kallas att »ha sinne för humor» kan beskrivas som benägenhet
att skämta och att uppskatta skämt. I avsnitt 3.3 har detta framhållits som en
kvantitativ snarare än kvalitativ bedömning. I termer av semantiska ramar kan
»sinne för humor» beskrivas med hjälp av tre grundläggande faktorer.

People »with a sense of humor»: People »without a sense of humor»:
(i) switch easily and readily from the refuse to switch from the bona-fide

bona-fide mode of communication mode of communication to the joke-
to the joke-telling mode; telling mode18

(ii) have more scripts available for have fewer scripts available for
oppositeness interaction oppositeness interaction

(iii) have more oppositeness relations have fewer oppositeness relations
between scripts available between scripts available

(Raskin 1985:128.)

Dessa tre faktorer, beredskap att växla mellan modus, tillgång till fler ramar
som kan bli motstridiga, tillgång till fler motstridiga relationer mellan ramar,
beskriver Raskin i kvantitativa termer, som en fråga om fler eller färre. Med
ett sådant perspektiv betraktas alltså sinne för humor som humorperformans.
(Jfr ovan avsn. 3.3.)

4.2.4.6 Att signalera modusväxling

För att underlätta modusväxling och därmed ha större utsikt att lyckas med sitt
skämt kan talaren på något sätt signalera denna växling. Särskilt vanligt är det
med någon form av signal när talaren vill berätta något, t.ex. en skämthistoria
eller en humoristisk anekdot. Då brukar talaren förvarna explicit med fraser
som: »This is a joke», »I want to tell you a funny story», »Did you hear this
one?» (Fry 1963:55, cit. efter Raskin 1985:12) eller »This reminds me of a
joke», »I’ve got a joke for you» (Norrick 1993:35).

Sacks (1974) är den förste som har redogjort för hur berättandet av en
skämthistoria organiseras sekventiellt i ett samtal. Sacks beskriver tre olika faser:
en introduktionssekvens, berättandet av historien och sist en responssekvens.19 I
introduktionssekvensen klargör berättaren att hon eller han vill få tillfälle att
berätta något, och vidare kan berättaren ge någon form av karakterisering av den
kommande berättelsen, information om när händelsen utspelades eller när
berättaren själv fick höra historien. När det gäller skämthistorier kan det också
hända att berättaren talar om vem som ursprungligen berättat historien ifall denna
person är känd av lyssnaren. Något som är särskilt viktigt när det gäller
skämthistorier är att introduktionssekvensen gör det möjligt för samtalarna att
kontrollera om lyssnaren redan har hört skämtet. Attardo (1994) understryker

18 Jag antar att ordet »refuse» inte ska tolkas som en total vägran utan snarare som »är obenägen att».
19 Den svenska termen introduktionssekvens är hämtad från Eriksson 1997.
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också att denna sekvens förbereder lyssnaren på en modusväxling.
Introduktionssekvensen består i sin minimala form av två samtalsturer: först
berättarens erbjudande att berätta en historia och sedan lyssnarens accepterande.20

Ett annat explicit sätt att signalera växling är ett yttrande som »Något
lustigt hände mig på vägen till …» (Raskin s. 12), vilket signalerar att en
humoristisk anekdot e.d. ska följa, snarare än en skämthistoria. Motsvarande
konventionaliserade markörer för att växla från skämt till allvar använder vi
oss också av, t.ex. »skämt åsido». Norrick (1993:27) anför fraser som »But
seriously, folks» och »But all kidding aside».

För den typ av skämttexter som framförs i bunden form fungerar metern och
rimmet som modussignaler. Raskin (s. 175) nämner ryska »chastushkas» och
limerickar som exempel på sådana texter.

Inte bara formen utan även innehållet kan vara en signal om att det inte längre
är fråga om BF-kommunikation. Fónagy (1982:33) beskriver en rolig replik som
en verbal akt vilken omedelbart följs av en invalidering: »Jag menade det inte.
Jag skojar bara». Fónagy betraktar en sådan auto-invalidering som en implicit
»joke mark», dvs. den behöver inte verbaliseras. Detta beror på att yttrandet är så
absurt i relation till kontexten att absurditeten i sig räcker för att klargöra talarens
skämtsamma avsikt. Skämtaren skapar alltså en artificiell konflikt mellan situa-
tionen och sitt yttrande.

Talaren kan också använda icke-lexikala medel för att signalera att det som
sägs inte är allvarligt menat, t.ex. gester, ansiktsuttryck, röstläge, röststyrka.
Gumperz (1982, 1992) diskuterar en lång rad språkliga fenomen på olika
nivåer som fungerar som kontextualiseringssignaler. Det är bl.a. prosodi
(intonation, betoning, röstläge), paralingvistiska medel (bl.a. tempo och
pauser), val av kod eller stil, där även morfosyntaktiska val ingår, och slut-
ligen även val som rör lexikon, idiom och talesätt. De paralingvistiska medlen
kan förstärka skämtet, men fel använda kan de också bidra till att skämtet inte
fungerar (jfr Raskin 1985:18, diskussion av Fry 1963). Skratt används
konventionellt för att signalera att man skämtar, och vidare kan exempelvis en
icke-avsiktlig ordlek uppmärksammas av talaren eller lyssnaren med ett skratt
(Sherzer 1978). Lyssnaren kan använda sig av skratt också för att peka ut
något komiskt i vidare bemärkelse i föregående yttrande, alltså fenomen som
har mer med innehållet än den språkliga formen att göra (jfr Norrick 1993).

Ett nytt bruk av modusmarkörer i skrift utgörs av »smileys», som exempel-
vis �. Det är alltså ansikten som är glada, förvånade, sura etc. De har framför
allt kommit att användas vid elektronisk kommunikation, men sedan spritt sig
till annan informell skriftlig kommunikation. För ett konkret prov, se ex. 3:2
ovan. Kommentaren i detta exempel får en vänligare och mer humoristisk ton
genom tillägget av det glada ansiktet.

20 Detta behandlas även i avsn. 11.4.
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4.3 Kriterier för att identifiera skämt
I framställningen ovan har olika infallsvinklar för att identifiera och definiera
skämt framkommit. För att ge en mer systematisk överblick över de olika till-
vägagångssätten ska jag återge Beckmans (1988:49 f.) sammanfattning av fyra
grupper av kriterier för att identifiera skämt. (Beckman använder dock ordet
humor).

Man kan identifiera skämt utifrån följande kriterier:

– strukturella (»inre egenskaper hos det man finner roligt», t.ex. motstridiga
och överlappande semantiska ramar)

– intentionella (»humor är sådant som avses, presenteras, fattas och brukas
som humor»)

– konventionella (»detta är enligt gällande sed humor, åt detta bör man
skratta, m.fl.»)

– reaktiva (»urskiljer humor genom rolighetsupplevelser, överrasknings-
känslor och skratt och liknande») (Beckman 1988:49).

De olika kriterierna kan vidare analyseras som antingen objektiva eller sub-
jektiva, antingen materiella eller ideella (se figur 4:4). Strukturella och konven-
tionella kriterier är objektiva och kan användas för att urskilja skämt oberoende
av persontycken, medan reaktiva och intentionella kriterier är subjektiva.

De strukturella och reaktiva kriterierna identifierar skämt utifrån egenskaper
som har en materialitet som inte är beroende av föreställningar. Detta skiljer
dem från de konventionella och intentionella kriterierna, vilka utgår från före-
ställningar för att identifiera något som skämt. Den som arbetar med materiella
kriterietyper för att identifiera skämt kan använda sig av mätning eller testning,
medan den som använder sig av ideella kriterietyper i stället får använda sig av
hermeneutiska metoder. Beckman framhåller också likheten med estetiska
frågeställningar – för att besvara frågan »vad är konst?» använder man sig av
motsvarande identifieringskriterier (s. 50).

»Objektiva»

Strukturella Konventionella
kriterier kriterier

»Materiella» »Ideella»

Reaktiva Intentionella
kriterier kriterier

»Subjektiva»

Figur 4:4. Fyra grupper av kriterier för att identifiera skämt. (Ur
Beckman 1988:50.)
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Utifrån Beckmans schema kan Raskins semantiska ramanalys sägas ta fasta på
strukturella egenskaper, och därmed beskrivas som materiell och objektiv.
Den bedömning man gör utifrån sin humorkompetens är reaktiv, vilket inne-
bär att detta kriterium är materiellt och subjektivt. Eftersom båda infalls-
vinklarna är materiella kan de ligga till grund för någon typ av mätning av
egenskapen »rolig».

För att få ett konkret exempel på hur de olika kriterierna kan beskriva en
text kan vi återvända till ex. 4:19, det tvetydiga »a lot to cover». Utifrån
intentionella kriterier var inte yttrandet avsett som skämt. Utifrån strukturella
kriterier framgår det att texten uppfyller Raskins krav på motstridighet mellan
två ramar som överlappar. Reaktionella kriterier visar att både talare och
lyssnare uppmärksammade dubbeltydigheten med att skratta. Sherzer
(1978:344) kommenterar själv exemplet på ett sätt som belyser konventionella
kriterier: när man diskuterar tabuämnen som sex i amerikansk, vit medel-
klasskultur tenderar man att tolka ord och fraser som allusiva ordlekar, även i
sådana fall då samma formulering inte skulle framstå som en ordlek om sam-
talsämnet varit ett annat.

4.3.1 Skratt som modussignal

Inom humorforskningen finns många definitioner av skämt som bygger på
skratt, dvs. mottagarens reaktion – jämför exempelvis NE:s ovan citerade
definition av humor, vilken bygger på såväl intention som reaktion:
»konstprodukter […] vars huvudsyfte är att locka konsumenten till skratt eller
leende». Inom samtalsforskningen har man framhållit att skratt är den respons
som förväntas efter en skämthistorias poäng (Sacks 1974). Skämt och skratt har
beskrivits som ett närhetspar, alltså två repliker som hör ihop på samma sätt
som fråga–svar, hälsning–hälsning (se t.ex. Norrick 1993).

Sambandet mellan skämt och skratt har också problematiserats av ett flertal
forskare. Att förhållandet mellan skratt och skämt inte är symmetriskt enligt
principen »det som är roligt leder till skratt – det som leder till skratt är roligt»
framhålls av Attardo. Ett sådant betraktelsesätt medför att man identifierar ett
mentalt fenomen som humor med en komplex neurofysiologisk manifestation
(skratt) (Attardo 1994:10).

Attardo citerar fem skäl till att det är problematiskt att använda skratt som
kriterium för skämt:

– Man skrattar av andra skäl än en humorupplevelse.
– Skratt har inte alltid samma innebörd. Man kan t.ex. skratta av förlägenhet.
– Skrattet står inte i proportion till humorupplevelsens intensitet. Det finns

stora individuella variationer, vilka även kan ha med ålder och utbildning
att göra.
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– Reaktionen på en humorupplevelse kan vara skratt eller leende.
– Skratt och leende kan inte alltid observeras direkt. Skratt kan också simu-

leras och kan ha olika sociala betydelse. (Attardo 1994:11–12, baserat
främst på Olbrechts-Tyteca 1974, men även Aubouin 1948. Jfr även avsn.
4.2.3.1.)

Även om ett skratt är den respons man förväntar sig efter t.ex. en skämt-
historia, eftersom skrattet kan ses som närhetsparets andra del, så kan skrattet
utebli. Det kan bero på antingen att lyssnaren inte har förstått skämtet eller att
hon/han inte uppskattar det. Det finns också olika konventionaliserade sätt att
signalera att man förstått men inte är särskilt road, t.ex. genom att säga ha ha
ha i stället för att skratta eller, i engelskspråklig tappning, att säga aw (Norrick
1993:8, jfr även Hay 2001).21

Att förstå ett skämt och att visa att man har förstått är alltså två olika saker.
Denna skillnad framhåller Drew (1987) i en analys av retande. Av det faktum
att den som blir retad inte visar att hon/han förstår det skämtsamma inslaget i
retandet kan man inte dra slutsatsen att den retade de facto inte har förstått.

I en samtalssekvens där flera talare skämtar och bygger på varandras
skämtsamma repliker kan det också förekomma mycket skratt. Det är dock
inte lätt, eller ibland inte ens möjligt, att avgöra vem som skrattar åt vilket
skämt i en sådan sekvens (se Norrick 1993:30 för ett autentiskt exempel).

Ett konkret exempel på den tredje punkten ovan, att skrattet inte står i pro-
portion till humorupplevelsens intensitet, återfinns hos Norrick (1993:31).
Han kommenterar på följande sätt en sekvens där två vuxna bröder, Ned och
Brandon, samtalar och skämtar:

It is worthy of comment that Ned freely laughs at Brandon’s lines and even at his
own, while Brandon produces no audible sign of amusement, though he is clearly
involved in the wordplay and enjoying himself. This particular posture represents
Brandon’s individual joking style. (Norrick 1993:31.)

Brandon i detta exempel producerar alltså inga hörbara tecken på att han är
road, medan Ned skrattar åt både sina egna och broderns skämt.

Att skratt kan simuleras och ha olika social betydelse är också viktigt att hålla i
minnet. Här har lyssnarens respons diskuterats. Även för talaren gäller samma
reservationer. Exempelvis framhåller Schegloff (2001) att skämt kan framföras
gravallvarligt och att allvarliga synpunkter kan kamoufleras som skämt.

En alldeles speciell social betydelse har skrattet när en person som berättar om
sina problem rundar av med ett skratt. Då signalerar skrattet att talaren inte tar
sina svårigheter alltför hårt, utan klarar av situationen. Detta har Jefferson
(1984:351) kallat att talaren visar motståndskraft mot problemen (»troubles-
resistance»). Fler exempel på vilken social betydelse skrattet kan signalera och

21 Schegloff (1982) diskuterar också yttrandet av mmhm i stället för skratt.
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att samtalare skrattar av andra skäl än en humorupplevelse, bl.a. förlägenhet,
finns i ett flertal av de samtalsanalytiska verken i litteraturlistan (t.ex. Adelswärd
1989, Jefferson, Sacks & Schegloff 1987, Schenkein 1972 och Norrick 1993).

Sammanfattningsvis kan man säga att skratt fungerar som en modussignal.
Lyssnaren visar genom att skratta att hon eller han har förstått skämtet. Skratt
från talaren signalerar en icke-allvarlig inställning (Adelswärd 1989). Skratt är
dock inte någon entydig modussignal, eftersom skratt kan signalera så mycket
annat än en humorupplevelse.

4.3.2 Olika typer av reaktion på skämt

Skratt kan alltså behandlas som ett reaktivt kriterium, men i autentisk inter-
aktion förekommer flera andra typer av responser som visar att lyssnaren har
förstått och uppskattat skämtet. Hay (2001) framhåller förutom skratt även att
lyssnaren vidareutvecklar skämtet, upprepar poängen eller använder sig av
samtidigt tal för att visa ökat engagemang. När det gäller självnedsättande
skämt är inte skratt den respons som ligger närmast till hands, utan snarare att
visa sympati eller invända mot det självkritiska inslaget. I vissa fall är det inte
heller nödvändigt att lyssnaren ger någon respons alls, t.ex. i fråga om ironiska
yttranden eller vidareutvecklingar av skämt, vilka ju i sig innebär en respons.
Flera av dessa responser på skämt diskuteras även av Norrick (1993), men inte
lika systematiskt som av Hay (2001).

De kriterier för att identifiera skämt som diskuterats här ska jag återkomma
till i metod- och resultatkapitlen (kap. 6–11).



5 Samtalsmaterial

Mitt material har spelats in inom ramen för projektet Talutveckling. Projektet
presenteras i Garme & Thelander 1989. Det består av inspelningar av 23
gruppsamtal med skolelever från skolår 3 och skolår 7. Eleverna arbetar med
samma samtalsuppgift, där de diskuterar i små grupper utan någon vuxen
ledare närvarande. För att kunna studera könsaspekter har vi inom projektet
valt att spela in både enkönade och blandade grupper.

5.1 Samtalsuppgift
Uppgiften handlar om att göra ett urval. Eleverna får föreställa sig att gruppen
ska tillbringa en vecka i skogen på egen hand. De får ta med sig fem saker
hemifrån för att kunna klara sig, och uppgiften är att tillsammans välja ut
dessa saker. Vad gäller kläder får de dock tänka sig att de har allt vad de be-
höver. De måste enas om valet, vilket innebär att uppgiften inte kan lösas in-
dividuellt. Uppgiften är alltså en verklig gruppuppgift, men givetvis kan
någon eller några dominera diskussionen mycket. Arbetet med den här upp-
giften ger eleverna möjlighet att träna olika kommunikativa färdigheter, som
diskussion, argumentering, förhandling och sammanfattning.

I de flesta fall har urvalsdiskussionen följts av en tvärgruppsdiskussion. I
tvärgrupperna har två elever från en grupp diskuterat med två elever från en
annan, för att på nytt enas om fem saker. Tanken med tvärgruppsdiskussionen
är att stimulera eleverna till att reflektera ytterligare och eventuellt revidera
sitt ursprungliga urval. Samtalssituationen blir något annorlunda i tvär-
grupperna. Detta borde ge eleverna tillfälle att använda delvis andra färdig-
heter och det borde också avspegla sig i den språkliga produktionen.

Vid inspelningarna har jag strävat efter att styra diskussionen så lite som
möjligt och att lämna organisationen av arbetet öppen. Därmed har eleverna
själva kunnat välja hur de vill lägga upp och genomföra arbetet. Eleverna har
fått alla instruktioner muntligt. På så sätt har de inte haft något skriftligt
underlag att gå tillbaka till, utan de har blivit tvungna att diskutera och för-
handla med varandra om något har varit oklart. Som hjälpmedel har eleverna
fått papper och penna med instruktionen att de kan skriva om de vill, men det
har inte varit något krav.

En av grundtankarna inom projektet Talutveckling har varit att de samtals-
uppgifter som eleverna fått ska ha anknytning till det ordinarie skolarbetet.
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Urvalsdiskussionen har eleverna i skolår 3 gjort i samband med att de har läst
om stenåldern. I skolår 7 har den gjorts i ämnet svenska i anslutning till att
eleverna har läst Sven Wernströms bok De hemligas ö, som är ett slags Robin-
son Crusoe-berättelse. Eftersom alla elever inte hade läst Wernströms bok,
förberedde vi inspelningarna genom att låta någon eller några elever åter-
berätta bokens handling, och därefter gjorde vi gemensamt jämförelser med
andra böcker och filmer av samma typ som eleverna var bekanta med, exem-
pelvis Defoes Robinson Crusoe och Goldings Flugornas herre.

5.2 Samtal och samtalare
Av de 23 samtal som spelats in är 11 från skolår 3 och 12 från skolår 7. En
översikt över antalet samtal, totalt och för respektive diskussionstyp, samt för-
delningen mellan enkönade och blandade grupper i de olika årskurserna ges i
tabell 5:1. Samtalslängden varierar mellan 5 och 20 minuter och uppgår i
genomsnitt till 11 minuter i år 3 och till 12 minuter i år 7. Den totala inspel-
ningstiden är 4 timmar och 16 minuter.1

Tabell 5:1. Inspelade samtal: samtalstyp, gruppsammansättning och skolår.

Flick- Pojk- Blandad
Samtalstyp grupp grupp grupp Totalt

Skolår 3: urvalsdiskussion 2 2 3 7
tvärgruppsdiskussion – – 4 4
sammanlagt 2 2 7 11

Skolår 7: urvalsdiskussion 2 2 2 6
tvärgruppsdiskussion – – 6 6
sammanlagt 2 2 8 12

De första två grupperna, en flick- och en pojkgrupp i skolår 3, består av fem
samtalare, medan övriga grupper består av fyra. Jag har senare valt grupp-
storleken fyra av två skäl. Dels tror jag att det rent allmänt är en lämpligare
gruppstorlek, eftersom alla lättare kommer till tals (jfr Barnes & Todd 1977).
Dels ville jag komplettera diskussionerna med tvärgruppsdiskussioner och då
var fyra ett lämpligt antal. De första två urvalsdiskussionerna samt ytterligare

1 Vid inspelningen av åtta samtal (sex urvalsdiskussioner och två tvärgruppsdiskussioner) har
eleverna fått en gemensam introduktion. Vid angivandet av materialets totala längd har den
gemensamma introduktionen endast räknats med för en av de båda grupperna. Vid angivandet av
genomsnittlig samtalslängd har dock den gemensamma introduktionen räknats med i båda sam-
talen. I det första fallet är tiden alltså ett mått på hur stort mitt material är, i det andra fallet ett mått
på hur långa samtal varje individ deltagit i. Ur individperspektivet spelar det mindre roll om det är
fyra eller åtta personer som samtalar – den gemensamma introduktionen är ändå en del av samtalet.
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en blandad grupp från skolår 3 följs inte av någon tvärgruppsdiskussion. Vid
inspelningarna i år 7 har däremot alla urvalsdiskussioner kombinerats med
tvärgruppsdiskussioner, och varje informant har alltså deltagit i två diskus-
sioner. Av detta följer att antalet informanter är något högre i skolår 3. I in-
spelningarna från trean har 15 flickor och 15 pojkar deltagit, i sjuan 12 flickor
och 12 pojkar.

Projektet Talutveckling har haft som målsättning att spela in »vanliga» ele-
ver i »vanliga» svenska skolor. Vi är naturligtvis medvetna om att det knap-
past går att uppbringa några sådana, men denna målsättning innebär att vi inte
särskilt har valt ut problemskolor eller mönsterskolor. Sedan är det en annan
sak att elever i »vanliga» klasser sinsemellan är mycket olika, och bland mina
informanter finns stor spridning både vad gäller personlighetstyp och språk-
förmåga. I alla de klasser där vi har gjort inspelningar har det vidare funnits
elever med annat modersmål än svenska. Bland mina informanter finns det
därför ett litet antal andraspråkstalare, som har bott i Sverige under olika lång
tid. Alla pratar dock flytande svenska, om än i något fall med märkbar brytning.

5.3 Inspelning
Det faktum att mitt material har spelats in inom ramen för ett större projekt
innebär att de flesta urvalssamtalen utgör en del av en serie med inspelningar
av olika samtalsuppgifter i respektive klass. När jag i det följande beskriver
inspelningsarbetet, ger jag därför en bild av hur vi har arbetat med hela pro-
jektet, även om jag lägger tonvikten vid urvalssamtalen.

Ser man till hela projektet har vi gjort inspelningar på elva olika skolor
inom Uppsala kommun. Urvalssamtalen har spelats in på fyra skolor under
åren 1988–1994. Samtalen från trean är inspelade i tre skolor, medan samtalen
från sjuan är inspelade i en enda skola.

Projektets första inspelningsserie hade karaktär av förstudie och gjordes
med enbart audioutrustning. Senare skaffade projektet en videokamera, och de
följande inspelningarna har gjorts med både ljud- och videobandspelare. I mitt
material är det två samtal som hör till den första inspelningsserien, och därför
enbart är audioinspelade. Övriga samtal har spelats in med både audio- och
videoutrustning.

Vi valde att göra inspelningar med video för att få mer information om vad
som händer i grupperna och om samspelet mellan de olika talarna. Eftersom
vårt syfte var att spela in elever utan någon vuxen ledare, ville vi inte heller
vara närvarande i rummet som observatörer. Min bedömning är att man kan få
mycket olika intryck av ett samtal om man bara lyssnar på det eller om man
också ser interaktionen. Kanske gäller detta särskilt ungdomssamtal, där tonen
ibland kan verka hård, men där kroppsspråket och leendena visar kamrat-
skapet. Videoinspelningarna underlättar också transkriberingen. Många
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gånger är det lättare att se vem som pratar än att identifiera rösterna, speciellt
för de yngsta informanterna.2

Vi använde oss av en tämligen enkel inspelningsutrustning – videokameror
och intervjubandspelare för kassettband.3 Rent tekniskt har vi därför inte fått
bästa möjliga ljud- och bildkvalitet, men ett antal andra faktorer gjorde att vi
ändå valde denna typ av utrustning. Med en enklare utrustning blev situa-
tionen naturligare genom att vi inte behövde ägna det tekniska så mycket
uppmärksamhet utan framför allt kunde koncentrera oss på informanterna.
Genom att utrustningen var oöm och inte alltför dyrbar kunde vi lämna elev-
erna ensamma med kamera och bandspelare. När vi gjorde våra första video-
inspelningar var en av oss med som kameraman i varje grupp. Vi övergav
detta arbetssätt mycket snart, eftersom vi ansåg att vår blotta närvaro påver-
kade gruppens sätt att både arbeta och tala. Vi bestämde oss för att bara starta
videokameran och sedan låta den sköta sig själv precis som vi tidigare gjort
med ljudbandspelaren. Detta visade sig också fungera förvånansvärt bra.

Ytterligare en faktor som fick oss att välja en enkel utrustning var att vi vid
inspelningen av urvalsamtalen spelade in två grupper samtidigt, för att på ett
smidigt sätt kunna genomföra tvärgruppsdiskussionerna utan alltför långa
väntetider mellan de båda diskussionerna. Vid dessa tillfällen behövde vi
alltså dubbla inspelningsutrustningar. Vi var alltid två som hjälptes åt med
dessa inspelningar. Det ledde till extra arbete för alla inblandade, men min
åsikt är ändå att det var värt besväret. Jag tror även att det är särskilt viktigt att
hålla nere väntetiderna när man spelar in yngre barn. Den tekniska kvaliteten
är, som sagt, inte den bästa tänkbara, men vi har prioriterat vår strävan efter
att åstadkomma en så naturlig och informell inspelningssituation som möjligt.
Enligt min bedömning har vi också i de allra flesta fall lyckats med att få till
stånd ett otvunget samtalsklimat.

Arbetet med inspelningarna var mycket tidskrävande, och en hel del tid gick
även åt till uppspelningar, där eleverna fick titta på de inspelningar de
medverkat i. Vi besökte först klassen för att bekanta oss med eleverna och ge
dem tillfälle att bekanta sig både med oss och med inspelningsutrustningen. Vi
inledde våra inspelningsserier i de olika klasserna med provinspelningar, för att

2 Vid transkriptionen av de två samtal från år 3 som endast är audioinspelade har identifieringen
av talarna varit svår. Jag har dock fått hjälp av klassens lärare som har gått igenom transkrip-
tionerna för att kontrollera talarbeteckningarna.
3 Projektets videokamera är av märket Hitachi VM-1200E. Vid de flesta inspelningarna har den
inbyggda mikrofonen använts, men vid de sista inspelningarna kopplades en extra mikrofon
(AKG D109TV) till videokameran, vilket innebar en väsentlig förbättring av ljudet. När vi har
använt oss av två videokameror har vi lånat en likvärdig kamera. Intervjubandspelarna var av
märket Sony cassette-corder TCM-600B med myggmikrofoner Sony ECM-150. Både mikro-
fonen till kassettbandspelaren och den separata till videon placerades på bordet framför infor-
manterna. Vid dessa inspelningar har alltså två separata ljudupptagningar gjorts, båda i mono.
Vid de inspelningar som enbart gjorts med audioutrustning användes bandspelaren Nagra IV-S
med två mikrofoner av typen Neumann KM84i. Dessa inspelningar har gjorts i stereo.
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eleverna skulle vänja sig vid inspelningssituationen och få se sig själva på film.
Eleverna fick även tillfälle att själva prova på att filma, vilket både avdrama-
tiserade inspelningarna och intresserade många av dem. Enligt min mening
finns det också etiska och praktiska skäl att låta eleverna göra sig förtrogna med
inspelningsutrustningen. De vet vad man ser genom kameran och de kan själva
konstatera att om man filmar en hel grupp vid ett bord och inte har någon
kameraman utan en stationär kamera, då blir det inte några inträngande
närbilder. De vet också hur man stänger av kamera och bandspelare, en möjlig-
het som de skämtar om ibland men inte utnyttjar.

I de flesta fall har alla elever i de olika klasserna deltagit i inspelningarna,
men alla elever har inte gjort alla samtalsuppgifter. Särskilt på lågstadiet har
eleverna varit mycket noga med rättviseaspekten. I några fall har vi också
spelat in fler grupper än vi från början hade tänkt oss, eftersom de elever som
annars inte skulle få vara med blev både ledsna och arga, vilket vi givetvis
ville undvika. Ett litet fåtal elever har sagt att de inte vill vara med i inspel-
ningarna. Detta har vi naturligtvis respekterat. Några av dem har dock valt att
vara med bakom kameran och har på så sätt deltagit i provinspelningarna.

Rent konkret gick inspelningarna till så att vi satte på kameran och band-
spelaren, gav eleverna instruktioner för samtalsuppgiften och bad dem komma
ut och säga till oss när de var färdiga. Sedan lämnade vi eleverna ensamma.
Vid några tillfällen fick vi också ett intressant extramaterial inspelat på detta
sätt. Det var i de fall då eleverna konstaterat att de var klara med uppgiften
och frågade varandra om de skulle gå ut och säga till oss, och sedan bestämde
sig för att inte göra det. I stället satt de kvar och pratade och skämtade mycket
frimodigt.

När eleverna var färdiga med sina uppgifter följde vi upp inspelningen med
några enkla frågor om vad de hade kommit fram till och hur de hade resonerat
om vissa val samt om de tyckte att det var svårt att komma överens. Många
gånger kan det vara intressant att jämföra deras kommentarer med det faktiska
samtalet.

En sådan uppföljning känns naturlig i en skolsituation och över huvud taget
när det är fråga om en kunskapssökande aktivitet. Eftersom vi inte har haft
någon monitor e.d. utanför inspelningsrummet, har vi heller inte vetat vad som
försiggått under inspelningen. Detta är en fördel för samtalet efteråt, eftersom
det blir lättare och naturligare att ställa frågor om diskussionen när eleverna
vet att vi inte känner till vad som sagts under samtalet. Jag tror också att elev-
erna tar större ansvar för genomförandet av uppgiften när de är ensamma. När
det finns en lärare i närheten är eleverna mindre benägna att själva gripa in
med tillsägelser ifall diskussionen tenderar att flyta ut, vilket vi fick erfara när
vi försökte vara neutrala kameramän vid inspelningarna. En nackdel med att
inte avlyssna samtalen under inspelningen är att man inte kan be eleverna
kommentera eller förklara sekvenser i samtalet som man som utanförstående
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analysator kan ha svårt att tolka. Vi hade dock tillfälle att ställa sådana frågor
när vi kom tillbaka för att visa inspelningarna för eleverna.

Audioinspelningarna har senare digitaliserats, och det har underlättat analys-
arbetet väsentligt att ha materialet i digital form.

5.4 Transkription
De 23 samtalen har transkriberats i sin helhet. Vid transkriberingen har talet
överförts till normalt skriftspråk, med undantag för ord som mej, dom, dan
m.fl. I början av transkriberingsarbetet följde vi i stora drag den praxis som
projektet Språk och kön i skolan etablerat (se t.ex. Einarsson 1983). Senare
har jag gjort transkriptionen mer noggrann i några avseenden. Det gäller mät-
ning av pauslängd och synkronisering av samtidiga yttranden samt klamrar
som markerar samtidigt inledda yttranden. Principer för transkriptionen fram-
går av uppställningen nedan.

Några få av dessa principer ska kommenteras närmare här. I det här mate-
rialet förekommer mycket samtidigt tal. Jag har valt att transkribera detta nog-
grant, eftersom jag anser att förekomsten av överlappningar påverkar de sam-
talsfenomen som jag är primärt intresserad av.

Samtidigt tal markeras i transkriptionerna med understrykning av de över-
lappande partierna. Växling mellan enkel och dubbelunderstrykning används
för att markera var ytterligare talare faller in i de samtidiga yttrandena (se ex.
5:1). I något enstaka fall med många samtidiga yttranden används även
prickad understrykning för att markera vad som är samtidigt. Växlingen mel-
lan olika typer av understrykningar används också då det av grafiska skäl
därigenom blir lättare att överblicka vilka partier som överlappar. I exempel-
vis ex. 5:3 finns fyra rader som inleds med samtidigt tal (r. 2–4). Yttrandena
på rad 2 och 3 inleds samtidigt, vilket markeras med klamrar. Överlappning-
arna på rad 4 och 5 utgörs av slutet på ett yttrande och början på nästa. I detta
fall anser jag att växlingen mellan de båda typerna av understrykning under-
lättar läsningen av transkriptionen genom att tydliggöra att inte alla fyra rad-
erna är samtidiga. Ibland kan det vara svårt att synkronisera de överlappande
delarna av yttrandena. I sådana fall låter jag understrykningsstrecken markera
vad som yttras samtidigt (se ex. 5:4 och 5:5).

Halva materialet har transkriberats med noggrann mätning av pauslängd
och halva med grövre angivelser av pauslängd. Hur pauslängd markerats
framgår av uppställningen nedan.

I några avseenden är denna transkription betydligt grövre än traditionell CA-
transkription (se t.ex. Ochs, Schegloff & Thompson 1996:461–465). Framför
allt gäller detta att jag enbart anger emfatisk betoning och inte satsbetoning, att
jag endast markerar kraftig förlängning av ljud och att jag inte markerar
intonation.
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Det mest okonventionella i transkriptionen består i att jag har markerat ytt-
randen eller delar av yttranden som jag tolkar som en fråga med frågetecken,
oavsett om det är intonationen, den syntaktiska formen eller något annat drag
som legat till grund för denna tolkning. Detta har jag gjort för att förenkla läs-
ningen av transkriptionerna. Många yttranden består av enbart ett substantiv.
Det kan vara ett förslag eller en modifiering av ett förslag. En sådan replik
bemöts många gånger med en upprepning, och beroende på intonationen kan
upprepningen antingen vara bifall eller invändning. Av ex. 5:2 framgår att
upprepningen på rad 4 sägs frågande och alltså är en invändning och inte ett
bifall.

Förutom röstförställning markeras också engelskt uttal med stjärnor kring de
aktuella orden och en efterföljande förklaring. Ibland är det nödvändigt för för-
ståelsen, t.ex. när ett yttrande endast består av ordet mine. Andra gånger marke-
ras på detta sätt att ordet uttalas på engelska och inte på svenska, t.ex. excellent.
I vissa fall är markeringen onödig, som när det gäller frasen put it down, men
jag har ändå valt att alltid markera engelskt uttal i konsekvensens namn.

Varje yttrande inleds med versal. Uteslutning av repliker i citerade samtals-
sekvenser markeras med tre streck inom hakparentes. Varje samtalsutdrag
inleds med exempelnummer och sedan en samtalskod. I kodens första position
finns en bokstav som anger skolstadium, i den andra positionen en siffra som
anger skolår, därefter följer ett tresiffrigt löpnummer. För mitt material är följ-
ande beteckningar aktuella: H för högstadium, 7 för skolår 7, L för lågstadium,
3 för skolår 3. Efter löpnumret anges för urvalsdiskussionerna flickgrupp,
pojkgrupp eller blandad grupp. För tvärgruppsdiskussionerna anges enbart
tvärgrupp, eftersom dessa alltid är blandade (se tabell 5:1). I tabeller och dylikt
förkortar jag dessa beteckningar till F, P och B, och placerar förkortningarna i
direkt anslutning till samtalskoden.

Transkriptionsprinciper
(   ) Ohörbart avsnitt med tal (se ex. 5:1).
(ord) Osäker tolkning (se ex. 5:2).
*ord* Förställd röst eller annan ändring av talet, vilken förklaras i en

efterföljande kommentar (se ex. 5:2).
∨ord∨ Tal under skratt/fniss (se ex. 5:5).
ord Emfatisk betoning (se ex. 5:4).
or- Avbrott eller stammande tal (se ex. 5:4).
[ Samtidigt inledda yttranden (se ex. 5:1–5:5).
_____ Understrykning markerar samtidigt tal. Växling mellan enkel
          och dubbel understrykning används för att markera var  ytter-

ligare talare faller in i de samtidiga yttrandena. Växlingen
används också då det av grafiska skäl därigenom blir lättare att
överblicka vilka partier som överlappar. Samtidigt tal synkroni-
seras (ges samma utsträckning) i transkriptionen (se ex. 5:1–5:5).



114

» Replikbrytning vid samtidigt tal markeras med tecknet » i slutet av
den brutna repliken och i början av fortsättningsrepliken (se ex. 5:4).

? Yttrande eller del av yttrande som tolkats som fråga (se ex. 5:2).
[    ] Hakparentes innehåller ordförklaringar, t.ex. ett ords syftning.
BULLER Metakommentarer återges med kapitäler.
SKRATT Kollektivt eller oattribuerat skratt (se ex. 5:1 och 5:2).
SKRATTAR Talaren skrattar.

Pauslängd
Halva materialet har transkriberats med noggrann mätning av pauslängd
(.) Mikropaus, under 0,2 sek.
(0,8) Pauslängd i sekunder.

Halva materialet har transkriberats med grövre angivelser av pauser
(.) Mikropaus, under 0,2 sek.
/ Paus upp t.o.m. 1 sek.
// Paus upp t.o.m. 2 sek.
/// Paus upp t.o.m. 3 sek.
Längre pauser anges med antal sekunder inom parentes.

Exempel 5:1. H7307, flickgrupp, år 7: El = Ella, Le = Lena, Pe = Pernilla, Si = Siri
1. Si: Jaså (.) det hörde jag inte
2. El: Nej vi tar med oss /
3. nä vi har redan tagit fem saker       
4. Pe?: (         )
5. SKRATT   
6. Si: ┌Ja men vi kan ju ändra oss
7. ➤Pe: └P a x  för Johnny Depp
8. SKRATT

Exempel 5:2. H7136, flickgrupp, år 7: An = Anne, Cl = Clara, El = Elisabet, Ir = Irina
1. Ir: Ja och sen så
2. An: O c h  s a l t  (0,9) *är ganska bra att ha med sej* TYST
3. (0,8)
4. Cl: ┌S a l t ?
5. El: └Varför då?
6. SKR              A       T  T, FLERA
7. An: (Tänkte) bara

Exempel 5:3. L3045, tvärgrupp, år 3: Da = Dagrún, Jo = Joel, Lo = Louise, Mi = Mikael
1. (1,3)
2. Da: ┌Vad ska vi ta?
3. Mi: └Men Joel det är inte vinter (.) det är det är temperaturen som det är nu och då (.)
4. (                   )
5. Lo: Nu är det ganska varmt
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Exempel 5:4. L3036, pojkgrupp, år 3: Ma = Magnus, Pa= Patrik, Pe = Per, To = Tomas
1. Pa: Näej (0,7) ja nåt att dricka det räknar man väl som m- m  a  t  ?      
2. To: ┌Ja men du vi har»
3. Pe: └J  a               
4. To: »(0,3) fem redan

Exempel 5:5. L3043, blandad grupp, år 3: Ce = Cecilia, Je = Jens, Lo = Louise, Mi =
Mikael
1. Ce: Förresten vill inte jag sova i samma tält som killarna
2. Je: ┌Det ska inte vara nåt tält
3. └                                F  N  ISS
4. Lo: ∨Vi ska sova under var sin gran∨

Transkriptionerna har genomgående avidentifierats. Alla personnamn har
bytts ut mot fingerade namn. Detta gäller såväl talarna som andra personer
som omnämns i samtalen. Namn på husdjur, gosedjur etc. har också bytts ut.
Geografiska namn som refererar till elevernas närmiljö är utbytta, eftersom de
kan peka ut en viss skola eller ett visst bostadsområde. Andra geografiska
namn är inte utbytta, exempelvis Uppsala, Mälaren och namn på frilufts-
områden.

Före varje citat ur elevsamtal anges samtalskoden och talarbeteckningar.
Som talarbeteckning för eleverna används två bokstäver ur elevens kodnamn,
i allmänhet de två första bokstäverna.4 För oidentifierad flicka eller pojke an-
vänds beteckningarna F respektive P. När talaren är oidentifierad och det inte
heller går att avgöra talarens kön används bara E för elev. Dessa beteckningar
används även för det sällsynta fall då det rör sig om flera oidentifierade
talare.5 De tre inspelningsledarna betecknas med L1, L2 och L3.

Av de 56 talarna är det fem som inte har svenska som modersmål. Jag anser
inte att det är självklart att det alltid är lämpligast att tala om eller genom val
av kodnamn markera vilka elever som har annat modersmål än svenska. Om
man väljer att ange utländsk bakgrund med hjälp av icke-svenska kodnamn,
reser också valet av dessa namn en del frågor att ta ställning till. Efter visst
övervägande har jag dock bestämt mig för att ge de elever som är andra-
språkstalare kodnamn som markerar detta faktum. Eleverna talar alla flytande
svenska, om än i ett fall ibland något trevande, men deras språkbehärskning
har inte nått den nivån att de talar helt felfri och idiomatisk svenska. Elevernas
språkbruk avslöjar alltså deras utländska bakgrund (se exempel nedan). Ville
man dölja denna bakgrund, skulle man tvingas till att antingen göra ingrepp i
transkriptionerna eller avstå från att citera allt som kan visa att talaren inte är
infödd. Min bedömning är att jag gör eleverna störst rättvisa genom att göra

4 I de fall då två talarbeteckningar annars skulle sammanfalla har den ena talarbeteckningen
konstruerats på annat sätt, exempelvis Ma = Martina, Ms = Mats.
5 Flera oidentifierade talare är ovanligt, men det förekommer t.ex. när en pojkgrupp som endast
är audioinspelad gemensamt skanderar »Ut med fröken in med en hösäck».
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det klart för läsaren att de språkfel eller formuleringssvårigheter som vi möter
hos eleverna beror på att de inte har svenska som modersmål. Däremot kan jag
inte se något skäl att ange vilket geografiskt område dessa elever ursprung-
ligen kommer ifrån. I en undersökning med syfte att studera andraspråks-
inlärares språkbruk vore en uppgift om modersmål givetvis relevant. Något
sådant syfte har inte jag och mitt material är alltför begränsat för att lämpa sig
för en sådan studie. Jag har i stället valt att ge andraspråkstalarna namn från
ett och samma språkområde. Min tanke har varit att välja ett område som
ingen av mina informanter kommer ifrån och som jag föreställer mig att de
flesta läsare har en neutral inställning till. Mitt val har då blivit att ge andra-
språkseleverna isländska kodnamn.

Gruppen andraspråkselever består av en flicka i år 3, Dagrún, och tre pojkar
i år 7, Andri, Arnar och Fannar. Den femte eleven har vistats länge i Sverige
och behärskar därmed svenska så väl att det inte finns någon anledning att
särskilja vederbörande från eleverna med svenskt modersmål.

Exempel på avvikande språkbruk hos andraspråkseleverna ges i följande
utdrag. Dagrún begår ett formfel, min papper (se ex. 5:6). Andri väljer fel ord
då han säger skära i stället för exempelvis hugga, när eleverna diskuterar vad
man ska ha en yxa till (ex. 5:7). Arnar, som inte citeras här, talar ibland lång-
samt och trevande.

Exempel 5:6. L3045, tvärgrupp, år 3: Da = Dagrún, Jo = Joel, Lo = Louise, Mi = Mikael
1. Da: └Kan jag ta den här min papper ä  r      s  l  u  t TAR ETT NYTT PAPPER FRÅN
2. BORDET

Exempel 5:7. H7140, blandad grupp, år 7: An = Andri, Ar = Arnar, Li = Linda, Ma =
Martina
1. An: (Ska) man skära ner några träd (då)

Andraspråkelevernas språkbruk kan ibland också vara något mer skriftspråkligt
än modersmålstalarnas, som exempelvis valet av ordet tillaga i följande utdrag.

Exempel 5:8. H7142, tvärgrupp, år 7: An = Andri, Hå = Håkan, Li = Linda, To = Tobias
1. An: Gryta då (.) för att kunna tillaga provianten



6 Metod för samtalsanalys

I de diskussioner som jag spelat in får eleverna i uppgift att komma överens
om fem saker att ta med sig hemifrån. Analysen av samtalsmaterialet syftar
främst till att ur några olika infallsvinklar beskriva hur eleverna utformar för-
slag på sådana saker, modifieringar av dessa förslag och argument för eller
mot förslagen/modifieringarna. Eftersom uppgiften består i att gemensamt
komma fram till en lista på fem föremål, har dessa tre kategorier, förslag,
modifieringar och argument, framstått som naturliga analysenheter för detta
material. Hur dessa kategorier har excerperats och definierats framgår av av-
snitt 6.1.

Förslagen, modifieringarna och argumenten analyseras ur några olika
infallsvinklar, vilka redovisas i kapitel 7–11. Alla de olika delanalyserna rör
dock vad jag kallat modus, dvs. talarens attityd eller hållning till sina förslag,
modifieringar och argument. Talarens förhållningssätt avgör om yttrandet ska
förstås som t.ex. allvarligt, skämtsamt eller ironiskt. För att avgöra yttrandets
modus använder jag mig av ett hermeneutiskt arbetssätt, då denna analys
syftar till att tolka talarens intention. (Jämför avsn. 4.3.) Modus definieras
närmare i avsnitt 6.3.

I min empiriska analys har jag valt att hålla mig till en definition av skämt
som avsiktliga (jfr ovan avsn. 4.2.4). Att sedan yttrandets status som allvar
eller skämt kan bli föremål för förhandling, vara oklar eller missförstås är en
annan fråga (se vidare kap. 8). Jag undersöker även olika typer av oavsiktlig
komik men skiljer sådana fenomen definitionsmässigt från skämt. Sherzer
(1978) diskuterar oavsiktlig komik i termer av ordlekar och Attardo (1994) i
termer av formskämt. Jag har valt att bredda begreppet oavsiktlig komik så att
det inkluderar dels annan formkomik än enbart lexikal, dels även innehålls-
komik. (Se vidare kap. 9.)

I den första delanalysen (kap. 7) undersöker jag huruvida förslagen/modi-
fieringarna är underbyggda med någon typ av argument eller ej. För denna
första del använder jag mig av strukturella kriterier – argumenten analyseras
utifrån grad av explicithet. Argumentunderbyggnaden betraktar jag som ett
slags retorisk struktur, och jag vill undersöka om denna struktur fungerar som
ett kriterium som särskiljer olika modus. Denna delundersökning är kvanti-
tativ. Principerna för kvantifiering framgår av avsnitt 6.2.

I kapitel 8 analyseras skämt i samtalsmaterialet utifrån de infallsvinklar för
lingvistisk humorforskning som presenterats i kapitel 3. De avsiktliga skämten
jämförs med oavsiktlig komik i kapitel 9. Förslag, modifieringar och argument
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som har modus lek redovisas i kapitel 10. Slutligen, i kapitel 11, diskuteras
modusmarkörer.

Framställningen i detta kapitel är således upplagd så att jag först redovisar
hur kategorierna förslag, modifiering och argument har excerperats och defi-
nierats (avsn. 6.1), och sedan hur de har kvantifierats (avsn. 6.2). Därefter pre-
senteras den andra delen av analysen, som innebär att alla excerperade förslag
och modifieringar tolkas med hänsyn till modus. Först definieras fyra olika
modus (avsn. 6.3), och sedan diskuterar jag hur man kan identifiera skämt
(avsn. 6.4). I det sista avsnittet kommer jag in på de medbedömaranalyser som
jag har fått utförda (avsn. 6.5).

6.1 Kategorier för kodning och analys av diskussionen
I detta avsnitt behandlas först excerpering (avsn. 6.1.1), och sedan definierar
och exemplifierar jag hur kategorierna förslag och modifiering har avgränsats
(6.1.2). Därefter behandlas de olika typer av förslag och modifieringar som
jag har identifierat med hänsyn till om de är enkla, dvs. introduceras utan
något argument, eller om de är underbyggda med någon typ av argument
(avsn. 6.1.3). En översikt över de olika typerna av förslag, modifieringar och
argument ges inledningsvis i avsnitt 6.1.3. Sedan följer en noggrannare
genomgång av de olika typerna (avsn. 6.1.3.1–6.1.6). Mycket kortfattat
behandlas också övriga replikkategorier som jag har använt mig av som stöd
för analysen av förslag och modifieringar (avsn. 6.1.7).

6.1.1 Excerpering

I analyserna är det alltså förslagen, modifieringarna och argumenten som är de
primära undersökningsobjekten. Jag har därför excerperat de förslag, modifi-
eringar och argument jag har identifierat i samtalen, för att kunna göra vissa
kvantifieringar. Jag vill dock betona att dessa yttranden knappast kan tolkas
fristående från sin kontext. Varje kodning har föregåtts av ett noggrant stu-
dium av yttrandet och dess kontext.

Vid excerperingen av förslag och modifieringar har två begränsningar in-
förts. Jag excerperar bara ett belägg av varje förslag/modifiering per samtal,
även om vissa förslag/modifieringar upprepas en eller flera gånger. Detta
innebär att det är introduktionen, den första förekomsten, av ett förslag eller
en modifiering som excerperas. Den andra begränsningen är att jag bara tar
hänsyn till förslag och modifieringar som gäller saker som man ska ta med
sig. Alternativa lösningar som handlar om vad man i stället kan hitta ute i
skogen har jag inte beaktat.
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När förslag eller modifieringar upprepas händer det att sådana som först
introducerats utan argument senare kommer att upprepas med ett argument.
Sådana tillagda argument har också excerperats.

6.1.2 Förslag och modifieringar

Förslag definieras i NEO (1995) som »angivande av lämpligt handlingssätt
eller tänkbar möjlighet». I mina samtal förekommer olika typer av förslag. Det
kan t.ex. vara förslag till gemensamt handlande, som att ordna en omröstning
eller att ägna sig åt något (oförargligt) bus under inspelningen. Denna typ av
förslag, som har att göra med organisationen av samarbetet eller någon annan
typ av gemensamt handlande, har jag inte excerperat. Jag har i stället enbart
analyserat förslag som rör ämnesinnehållet, dvs. förslag på saker att ta med.

Jag har definierat förslag på följande sätt:

Ett förslag innebär att talaren anger en tänkbar »sak» att ta med sig ut
i skogen.

Skämtförslag är många gånger absurda så tillvida att den föreslagna saken inte
är möjlig att ta med, exempelvis en hamburgerbar. Det ligger i skämtets natur
att kunna aktualisera situationer som är icke-faktiska eller omöjliga (jfr
Raskins tre basala semantiska oppositioner, avsn. 4.2.3.2.2). För att jag ska
betrakta något som ett förslag räcker det med att det rör sig om »en tänkbar
’sak’» – huruvida det är genomförbart att ta med denna eller inte påverkar inte
yttrandets status som förslag i min analys.

När en talare lanserar ett förslag, en tänkbar sak att ta med, händer det ofta
att de andra gruppmedlemmarna för fram ett näraliggande alternativ till den
föreslagna saken. Detta kan antingen vara ett annat föremål som fyller ungefär
samma funktion eller ett alternativt sätt att klara av något, så att det föreslagna
föremålet blir överflödigt. Ett sådant näraliggande alternativ har jag kallat
modifiering. Eftersom jag har begränsat analysen till att gälla saker att ta med,
har jag inte excerperat den typ av modifieringar som innebär att man avstår
från att ta med något eller för fram tanken att man kan hitta någon förnödenhet
i skogen. Exempel på den typ av modifieringar som excerperats ges i följade
utdrag, där förslaget kniv följs av modifieringarna scoutkniv och fällkniv.

Exempel 6:1. L3043, blandad grupp, år 3: Ce = Cecilia, Je = Jens, Lo = Louise, Mi =
Mikael
1. Je: Kniv
2. Mi: Kniv just det kniv det kom jag också på
3. Lo: J a   men   det
4. FNISS
5. Mi: Kniv bra alla skriver kniv
6. Lo: Vänta en sån där scoutkniv
7. Mi: Jaa bra kniv
8. Je: Vilka tycker att vi-
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9. Ce: F ä l l k n i v kan vi ta med för det / ja- m- min brorsa har
10. en sån där himla / kniv (   ) (.) tandpetare och
11. Mi: Och jag med
12. Lo: Jag vet det har min brorsa också
13. Ce: Flasköppnare   och
14. Mi: Ja vi skriver fällk  n  i  v
15. Lo: Det har min brorsa
16. också / fällkniv /
17. nu har vi e  n     s  a  k    k  v  a  r
18. Ce: Men det- det är samma de- då har vi inte med kniv utan kniv det
19. är som fällkniv då STRYKER PÅ SIN LISTA

Jag har definierat modifiering på följande sätt:

En modifiering innebär att talaren för fram ett näraliggande alternativ
till ett tidigare förslag eller en tidigare modifiering. Också modifi-
eringen ska vara en tänkbar »sak» att ta med sig. Modifieringen kan
dock även innebära ett tillägg av en egenskap eller ett tillbehör till
något som redan föreslagits.

Ett särfall utgörs av vad jag kallat ren modusmodifiering. I detta
fall innebär modifieringen ingen annan förändring av det tidigare
föreslagna än just ett annat modus.

En modifiering ska alltså utgöra »ett näraliggande alternativ». Ett avgörande
kriterium är då att modifieringen ska fylla samma funktion eller tillgodose
samma behov som det ursprungliga förslaget. Det kan vara exempelvis be-
hovet av eld, vilket kan innebära att tändstickor modifieras till tändare, eller
behovet av skydd och värme på natten, då vindskydd kan modifieras till tält,
och filt till sovsäck.

Vad som är en och samma funktion eller behov kan behandlas på olika sätt
av olika grupper. Exempelvis associerar talarna ofta från mat till dryck och
omvänt. Huruvida mat och dryck ska betraktas som ett eller två behov avgörs
av hur samtalsgruppen behandlar frågan. Vissa grupper behandlar det som två
olika behov, medan andra grupper diskuterar proviant, som då ska innefatta
båda. Analysen syftar inte till att beskriva ett semantiskt system som sådant,
utan till att beskriva elevernas diskussion och språkbruk. Därför är det bruket i
den aktuella samtalsgruppen som avgör hur replikerna kodas.

Många samtalssekvenser präglas av vad som förefaller vara snabba asso-
ciationer. En associativ koppling mellan två föreslagna föremål är dock i sig
inte en tillräcklig grund för att det andra ska betraktas som en modifiering –
kravet på att alternativet ska avse samma funktion/behov måste fyllas. I en
pojkgrupp i trean följs konserver av ölburkar och whisky (se exempel 6:21
nedan). Man kan se sambandet mellan konservburk och ölburk, men det är
inte fråga om samma funktion eller behov. Att en modifiering avser samma
funktion eller behov som ursprungsförslaget innebär vidare att modifieringen
kan ses som en bekräftelse av det första förslagets relevans. Denna typ av
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relevansbekräftelse föreligger inte i fråga om konservburk och ölburk. Öl-
burkar och whisky har därför analyserats som nya förslag. Samma resone-
mang gäller för ljudassociationer, som filtar – filmjölk (se exempel nedan,
avsn. 8.2.2.1).

En modifiering kan även innebära ett tillägg av en egenskap eller ett till-
behör till något som redan föreslagits – i nedanstående citat består modifi-
eringen i att Hans lägger till att den bandspelare som Marcus föreslår måste
ha batterier för att fungera.

Exempel 6:2. L3016, pojkgrupp, år 3: Ha = Hans, La = Lars, Ma = Marcus , Ni =
Niklas, Pe = Peter
1. Ma: Vi måste ha lite band med oss och en bandspela  r  e   
2. Ha: Med batterier då /
3. annars går den inte att lyssna på

Repliktypen modifiering kan ses som en kombination av förslag och antingen
bifall eller invändning. Med Linells & Gustavssons (1987) terminologi skulle
man kunna säga att modifieringen har inslag av både initiativ och respons.
Modifieringens inslag av bifall utgörs av den relevansbekräftelse som redan
berörts – den talare som själv föreslår ett näraliggande alternativ bekräftar be-
hovet eller nyttan av det föreslagna (se t.ex. kniv i citatet ovan och tvål i citatet
nedan).1

I följande citat introduceras förslaget tvål som ska användas för sårtvätt,
vilket sedan modifieras till förbandslåda och, av förslagsställaren själv, till
desinfektionsmedel.

Exempel 6:3. H7307, flickgrupp, år 7: El = Ella, Le = Lena, Pe = Pernilla, Si = Siri
1. Pe: Tvål tvål man behöver det ifall man skulle få ett sår då kan man få»
2. Le: J a a
3. Pe: »infektion och allting så där
4. El: Nej f ö r b a n d s l å d a
5. Pe: De- desinfektionsmedel

Modifieringens inslag av invändning kan vara mer eller mindre explicit. I
citatet nedan bemöter Louise Jens tidigare modifiering att behovet av mat kan
lösas genom att man tar med ett vapen för att jaga kaniner. Louises invänd-
ning kommer att fungera som ett argument för hennes egen modifiering att
den mat man ska ta med kan bestå av mackor.2

Exempel 6:4. L3043, blandad grupp, år 3: Ce = Cecilia, Je = Jens, Lo = Louise, Mi =
Mikael
1. Lo: Jag äter ändå inte kanin då dör jag hellre vi kan ju ta / mackor

1 Detta gäller dock inte modus ironi, där modifieringen i stället tar fasta på den bristande rele-
vansen och förlöjligar förslaget.
2 Detta exempel behandlas vidare i avsn. 6.1.3.6.2. Dessa fall är ytterst få.
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Invändningen kan också bestå i att det tidigare förslaget ifrågasätts utan något
explicit argument som i följande fall:

Exempel 6:5. L3016, pojkgrupp, år 3: Ha = Hans, La = Lars, Ma = Marcus , Ni =
Niklas, Pe = Peter
1. La: Tårgas
2. /
3. ➤Ni: Och vad ska vi med tårgas till? (.) pistol så kan vi försvara oss

En modifiering kan också ha inslag av invändning så till vida att modifi-
eringen innebär att det föreslagna inte behöver tas med. Som redan sagts har
jag inte behandlat denna typ av modifiering. För att tydliggöra detta slags av-
gränsning ger jag här nedan två exempel på modifieringar av denna typ.

Exempel 6:6. H7307, flickgrupp, år 7: El = Ella, Le = Lena, Pe = Pernilla, Si = Siri
1. Le: Tält
2. F: Nähä
3. El: Ja men sov- sovsäck och tält (                          )
4. ➤Le: Då- man kan göra vindskydd då behöver»
5. Si: *(So v s ä c k)*
6. ➤Le: »man inte ha nå saker med sej

Exempel 6:7. H7136, flickgrupp, år 7: An = Anne, Cl = Clara, El = Elisabet, Ir = Irina
1. An: Nåt att sova i då? FNISSAR (0,6) alltså inte kläder utan så här
2. Cl: N ä      s o v-
3. (0,5)
4. ➤Cl: Nej då man sover bara under nån (.) nåt träd eller nåt

Ren modusmodifiering föreligger när en talare upprepar ett tidigare förslag/en
modifiering med ett annat modus. Ett exempel på sådan modifiering återfinns
i en tvärgrupp i år 7 där tält skämtsamt modifieras till militärtält, vilket en
annan talare sedan för fram som allvarligt menad modifiering. (Detta behand-
las vidare i avsn. 8.2.6.5.1.)

6.1.2.1 Förslag och modifieringar som följs eller föregås av tillbaka-
dragande eller invalidering

I ett fåtal fall följs allvarliga förslag/modifieringar av ett tillbakadragande,
t.ex. genom formuleringen »nej det är inte så bra» i ex. 6:8 nedan. Ett antal
skämtsamma förslag/modifieringar föregås eller följs av vad jag har kallat
explicit invalidering, dvs. en explicit markering av att yttrandet inte är
allvarligt menat utan ett skämt. Ett exempel på en sådan återfinns i ex. 6:9
nedan, »neejdå (0,2) jag skämtade jag skämtade». Även om dessa båda typer
följs av ett slags tillbakadragande har jag betraktat dem som
förslag/modifieringar, eftersom idéerna trots allt förs fram i gruppen och
ibland också ger upphov till nya modifieringar (t.ex. ex. 6:9, öl – Fanta).
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Exempel 6:8. L3043, blandad grupp, år 3: Ce = Cecilia, Je = Jens, Lo = Louise, Mi =
Mikael
1. Mi: Fiskspö
2. /
3. Je: Fiskespö jaa
4. Lo: Ja men det liksom det kan man fixa med kniven nånting och så
5. Ce: Ja
6. fan det är bara att fixa med lite ∨ tråd och lite∨  FNISSAR
7. Lo: Ja
8. ➤Ce: Vi kan ta med en fiskelina nej det är inte så bra
9. Lo: Mm men hörni vi tar en kvist
10. /
11. Mi: Kastspö
12. Je: Snöre

Exempel 6:9. L3036, pojkgrupp, år 3: Ma = Magnus, Pa= Patrik, Pe = Per, To = Tomas
1. Pa: Överlevnadsbok (.) mat (0,3) och tält LÄSER FRÅN
2. SIN LISTA
3. ➤Ma: Och öl ∨neejdå (0,2) jag skämtade jag skämtade∨ SKRATTAR
4. To: Vad står det? jaha mat (finns) det och s-
5. ┌F     N     I     S     S, FLERA
6. Pa: └ ∨Öl din dummis∨

7. Pe: ∨Fanta∨

6.1.2.2 Förslag och modifieringar som är svåra att förstå eller att
identifiera

I något enstaka fall förstår jag inte riktigt vad förslaget eller modifieringen
innebär, men jag anser det ändå klart att det är fråga om förslag eller modifi-
ering. I följande citat tvekar jag inte att tolka tavelpoesi som ett skämt, även
om jag inte vet vad det är för något. (Formuleringen »vi ska inte ha med oss»
betraktar jag som en explicit invalidering, jfr ovan.)

Exempel 6:10. L3043, blandad grupp, år 3: Ce = Cecilia, Je = Jens, Lo = Louise, Mi =
Mikael
1. ➤Je: Du vi ska inte ha med oss tavelpoesi om du tror det S  K  R  A  T  T  A  R, TILL
2. CECILIA
3. Ce: Näe / har jag sagt det?

I exemplet ovan förstår jag alltså inte riktigt vad förslaget innebär, men jag
anser att det går att identifiera som ett retsamt skämtförslag. I något enstaka
fall är det emellertid svårt att avgöra om repliken över huvud taget är avsedd
som förslag/modifiering. Även i följande citat retas pojkarna skämtsamt med
flickorna genom att föreslå att man ska ta med olika husdjur för att göra ham-
burgare av. I citatets första replik är det fråga om Idas katt. Jens fortsätter med
att säga att de ska göra »BB». Det är möjligt att detta är en fortsättning på
skämtsekvensen om att göra olika typer av »burgare». Både medbedömaren
av detta samtal och jag själv har tolkat Jens repliker som skämt. I detta fall
anser jag dock att det inte går att tolka replikerna i termer av modifiering eller
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förslag. Förutom att jag inte förstår vad som avses med »BB», så kan jag alltså
inte heller avgöra om det är fråga om förslag/modifiering eller ej.

Exempel 6:11. L3046, tvärgrupp, år 3: Ce = Cecilia, He = Henrik, Id = Ida, Je = Jens
1. He: Och så er lilla k a t t    o c k s å
2. ➤Je: Du vet du vad vi kommer att göra
3. JENS RESER SIG, BÖJER SIG I RIKTNING MOT IDA OCH PEKAR PÅ HENNE
4. Id: *Nej*
5. GÄLLT
6. S    K      R      A      T      T          
7. ➤Je: Nej vi kommer att göra BB vi kommer att göra B-
8. Id: *Näej* PIPIGT
9. Ce: Ida dom kommer (att) gå
10. med det här himla (.) dom (                    )
11. ➤Je: Vi kommer att göra- / vi kommer att göra BB (   )
12. Id: Jag vet
13. ➤Je ┌Vi kommer att göra BB av det vet du vad B är- (.) B är? det är e h
14. Ce: └ (                                      )
15. He: BB det är
16. sånt som man föder barn på SKRATTAR
17. Je: N e j  d e t
18. S  K  R  A  T  T
19. Je: ∨Nej Henrik∨

20. SKR   A   T   T     
21. Je: Det det (.) ja d e t  /  d e t  e h
22. Ce: (   ) Dagrún (   )
23. Je: ┌Nä vad säjer jag SÄTTER SIG NER
24. E: └E h      
25. He: (Eh du Ida) (                     )
26. Je: Det var (nån annan)
27. Id: *Kannibal* HÖGT

Kontentan av dessa två exempel blir att det förslag som jag inte riktigt förstår
men ändå anser mig kunna identifiera som förslag också har excerperats. I det
andra fallet, där det rör sig om en replik som kanske är ett förslag eller en
modifiering, men där tanken inte formuleras tillräckligt explicit för att det ska
framgå vad som avses, anser jag mig inte ha något annat val än att betrakta
repliken som otolkbar och därmed inte heller aktuell för excerpering.

6.1.2.3 Kannibalskämt – ett särfall

Vid analysen har jag som sagt avgränsat materialet till att gälla de förslag och
modifieringar som avser saker man ska ta med. Förslag och modifieringar som
gäller vad man kan hitta i skogen har jag inte excerperat. Ett särfall utgörs av
de skämt som handlar om att man kan äta upp varandra om maten skulle tryta.
De andra gruppmedlemmarna kan ju varken definieras som någon av de saker
man tar med eller som något man hittar i skogen. För denna begränsade grupp
av skämt uppstår då frågan om de ska excerperas eller ej. Jag har valt att låta
dem ingå i min excerptsamling.
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I följande samtalsutdrag diskuterar eleverna vad man behöver ta med sig att
äta och vad man kan hitta i skogen. Deras diskussion kommer också in på vad
de läst i olika böcker. Andris replik »man har ju varandra» har jag tolkat som
en modifiering på temat mat. Tolkningen stöds av Lindas skratt och
kommentaren »Kannibal». Tolkningen får också stöd av att Andri senare
skämtar om att äta »varandra och bär», vilket bemöts på samma sätt av Linda.3

Exempel 6:12. H7140, blandad grupp, år 7: An = Andri/Addi, Ar = Arnar, Li = Linda,
Ma = Martina
1. Li: Men (.) dom (.) första två veckorna levde dom bara på blåbär och»
2. E: (        )
3. Li: »hassel∨nötter∨ (0,5) FNISSAR (0,6) dom första två veckorna så det går ju att
4. överleva (0,4) nä men
5. An: (K-) man har ju varandra
6. Li: SKRATTAR
7. Ar: Sen kan man ju- (.) sen kan man ju (0,4) ta och
8. E: (                                                  )
9. Li: S K R A T T A R Kannibal
10. [---]
11. ➤Li: Där åt dom blåbärssy l t    o c h   (.) fisk (.) och det tyckte dom var gott
12. An: Trägudars land
13. Ma: Åh (.) suveränt
14. (0,2)
15. An: Det gör inte vi
16. (0,4)
17. Li: Näej men man vet ju aldrig när man blir hungriga så kan man ju tycka
18. massor med saker ä r  g o t t
19. ➤An: Kan man ju tycka om (0,4) ∨ varandra och∨  bär
20. Li: Ja ∨men∨

21. SKRATT, FLERA
22. Li: Kannibal

Ett par bidragande skäl till att jag valt att excerpera kannibalskämten är dels
att jag har velat bortdefiniera så få kategorier som möjligt, dels att det kan
vara intressant att jämföra dessa »äkta» kannibalskämt med en grupp skämt
som eleverna själva uppfattar som kannibalistiska, nämligen skämt om att äta
vissa typer av djur (jfr ex. 6:11 ovan).

6.1.3 Enkla och underbyggda förslag och modifieringar

Såväl förslag som modifieringar kan underbyggas med mer eller mindre
explicita argument. För att beskriva detta har jag klassificerat förslagen, modi-
fieringarna och argumenten i olika grupper, vilka beskrivs i avsnitt 6.1.3–
6.1.4. För att underlätta läsningen ska jag först ge en kort översikt över de
olika kategorierna.

3 Modifieringen varandra och bär har jag inte excerperat, i enlighet med min princip att inte
excerpera kombinationer av redan introducerade förslag/modifieringar. (Detta behandlas i avsn.
6.2.1.)
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Förslag och modifieringar som introduceras utan något argument kallar jag
enkla. De förslag/modifieringar som förs fram med en vag hänvisning till att de
är bra att ha utan att detta preciseras närmare kallas expanderade. Jag särskiljer
två underkategorier av dessa. Argumenten benämns vaga. Vissa förslag/modi-
fieringar introduceras som enkla, men genom att de matchar en invändning i en
föregående replik kan de betraktas som kontextuellt underbyggda. Slutligen
urskiljer jag en kategori förslag/modifieringar som introduceras med argument
som uttryckligen anger vad det föreslagna ska användas till eller varför det är
bra att ha. Dessa förslag och modifieringar benämns explicit underbyggda och
argumenten explicita.

Som redan framhållits inledningsvis undersöker jag också tillägg av argu-
ment till sådana förslag/modifieringar som första gången förs fram som enkla
eller som expanderade. Denna kategori kallar jag tillagda explicita argument.

I diskussionerna förekommer också att eleverna formulerar ett problem
utan att samtidigt låta det resultera i något förslag, vilket då har benämnts
problemformulering. Detta kan beskrivas som ett argument utan förslag eller
modifiering.

Hur inslagen av förslag/modifiering förhåller sig till inslagen av argument i
de olika replikkategorierna sammanfattas i tablå 6:1.

Tablå 6:1. Inslag av förslag/modifiering och argument i de olika replik-
kategorierna.

Kontextuellt Explicit Tillagda 
under- under- explicita Problem-

Enkla Expanderade byggda byggda argument formuleringar

Förslag* X X X X (X) –
Argument – z (Z) Z Z Z
* Förslag eller modifiering (i tablån förkortat av utrymmesskäl).
X = förslag eller modifiering finns i den kodade repliken
(X) = förslag eller modifiering introduceras i en föregående replik, upprepas ev. också

i denna replik
z = vagt argument finns i den kodade repliken
Z = explicit argument finns i den kodade repliken
(Z) = explicit argument finns i en föregående replik

För de kategorier som har ett streck i den ena positionen gäller förstås att
argument respektive förslag/modifiering kan komma att läggas till i den fort-
satta diskussionen. Ett enkelt förslag kan – men behöver inte – följas av ett
tillagt argument. På samma sätt kan en problemformulering följas av för-
slag/modifiering, men det är inte nödvändigt.
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6.1.3.1 Enkla förslag och modifieringar

Som enkla klassas sådana förslag och modifieringar som inte är underbyggda
med något argument.

Exempel 6:13. L3043, blandad grupp, år 3: Ce = Cecilia, Je = Jens, Lo = Louise, Mi =
Mikael
1. Mi: Tändstickor ljus
2. Lo?: Ja tändstic k o r
3. Je: Nu måste nu tyst tyst vad vi vad vi skriver nu
4. Mi: Nej nej tändare tändare

Enkla förslag och modifieringar kan formuleras som:

– enordsförslag resp. enordsmodifieringar (tändstickor och ljus i exemplet
ovan, r. 1) samt förslag och modifieringar som formuleras som fraser (exem-
pelvis hårt bröd, mat för ett år, Fia med knuff)

– förslag eller modifieringar som föregås eller följs av enstaka ord eller kort
fras men inte innehåller något argument (exempelvis obestämd artikel, nån
etc., ja, nej, men, ja men etc., du vet, alltså, just det, eller nånting, i så fall,
ba, då, så där, vänta, annan talares namn. För ett exempel i kontext, se
»Nej nej tändare tändare» i ex. 6:13, r. 4)

– allvarliga förslag eller modifieringar som följs av tillbakadragande (»Spik
(0,6) nej »)

– skämtsamma förslag eller modifieringar som föregås av eller följs av
explicit invalidering (»Tonfisk nejdå FNISSAR»)

6.1.3.2 Expanderade förslag och modifieringar

Som expanderade betraktas förslag och modifieringar som introduceras med
någon formulering som innebär en generell hänvisning till behov eller nytta.
Det kan t.ex. vara en fras som »vi måste ha». Dessa fraser innehåller inte
någon precisering av varför det är bra att ta med ett visst föremål eller hur det
ska användas. I vissa fall kan det röra sig om de mest grundläggande behoven,
som mat i utdraget nedan, i andra fall kan även skämtförslag introduceras med
en sådan här fras, som golfgrejer i det andra utdraget nedan.

Exempel 6:14. L3016, pojkgrupp, år 3: Ha = Hans, La = Lars, Ma = Marcus , Ni =
Niklas, Pe = Peter
1. Ha: Ja men vi måste ha mat med oss

Exempel 6:15. L3043, blandad grupp, år 3: Ce = Cecilia, Je = Jens, Lo = Louise, Mi =
Mikael
1. Je: Då måste jag ha med mej mina golfgrejer
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Jag har särskiljt två undergrupper av denna kategori, vilka jag kallat typ A och
typ B. Till typ A förs förslag och modifieringar där den generella hänvisningen
till behovet eller nyttan uttrycks genom en verbfras eller adverbfras. Till typ B
förs förslag/modifieringar där den generella hänvisningen får formen av
kopula med predikativ (t.ex. »är ganska bra», »är nästan bättre»).

Ytterligare exempel på typ A där ett förslag eller en modifiering intro-
duceras med adverb återfinns i följande citat:

Exempel 6:16. H7137, blandad grupp, år 7: An = Anders, Ka= Kajsa, Ma= Marie, St =
Stefan
1. St: Ja men skriv till på kniven att det ska vara finnas massa med grejor på den
2. (0,4)
3. ┌S K R A T T ,  KAJSA OCH MARIE
4. An: └Kompass måste v i  h a
5. ➤Ma: Gärna en k o r k * s k r u v  o c k s å* FNISSAR, LUTAR SIG
6. FRAM ÖVER BORDET, MOT STEFAN

Till typ A har alla förslag och modifieringar förts som är expanderade med en
verbfras eller adverbfras, men inte har något explicit argument. De allra flesta
av dessa fraser innebär en vag hänvisning till att det föreslagna behövs. Här-
vidlag används fraser som: X måste vi ha, X borde vi ha, X ska vi ha, X skulle
vi ha, X skulle vi behöva etc. I ett fåtal fall förekommer verbfraser vars hän-
visning till behovet av det föreslagna är svagare, t.ex. fraser som X skriver vi
och jag tar med mig X. Jag har dock valt att föra alla förslag och modifieringar
som är expanderade med verbfraser till denna kategori av två skäl. Dels är det
jämförelsevis få verbfraser som har en svagare hänvisning till behov, dels har
jag svårt hitta en hållbar semantisk grund för en finare indelning av dessa
fraser.

Typ B exemplifieras i nedanstående utdrag, där det allvarliga förslaget såg
introduceras med frasen »är ganska bra» (ex. 6:17). Till denna grupp förs
också formuleringar om att man är dum som inte redan har tänkt på ett visst
föremål (ex. 6:18).

Exempel 6:17. L3037, tvärgrupp, år 3: Em = Emma, No = Nora, Pa = Patrik, To = Tomas
1. Pa: Såg är ganska bra

Exempel 6:18. H7306, pojkgrupp, år 7: Be = Bengt, Ga = Gabriel, In = Ingemar, Kr =
Krister
1. Kr: Kompass va fan vad dumma vi är kompass

6.1.3.4 Kontextuellt underbyggda förslag och modifieringar

Som kontextuellt underbyggda har jag kodat förslag eller modifieringar som
tar hänsyn till ett föregående yttrande på ett sådant sätt att detta kommer att
fungera som argument för efterföljande förslag eller modifiering. I detta fall
finns alltså ett argument i en annan replik, vilken så gott som alltid yttras av
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en annan talare. Till största delen utgörs kontextuella argument av invänd-
ningar. Vidare kan problemformuleringar fungera som kontextuella argument,
även om problemformuleringar i sig är sällsynta i detta material. I ett fåtal fall
har jag också betraktat ett föregående förslag som ett kontextuellt argument.

I följande exempel (ex. 6:19) modifieras mat till burkmat och konserver
efter invändningen att mat bara håller sig i en dag.

Exempel 6:19. H7141, pojkgrupp, år 7: Fa = Fannar, Hå = Håkan, Ms = Mats, To = Tobias
1. ➤Ms: Ja men mat s  å    h  ä  r  (0,2) det håller sej ju det håller sej bara»
2. Fa: ┌Ja det är det
3. P: └* N a d s - *  VISKANDE [medan han skriver överlevnadskniv]
4. P: (           )
5. ➤Ms: »en dag hur länge ska man (vara där)?
6. (0,4)
7. Fa: Men vi tar hur mycket som helst
8. To: E n   v e c k a
9. Ms: (En) vecka
10. ➤Hå: Burkmat
11. ➤To: SKRATTAR Konserver
12. ➤Hå: Konserver

I citatet nedan (ex. 6:20) har jag analyserat den första repliken (r. 1) som en
problemformulering och den efterföljande som ett förslag som innebär att man
kan lösa problemet på platsen utan att ta med något särskilt (r. 3). Därefter
föreslås saker att ta med: såg (r. 5) och kläder (r. 8). Dessa båda repliker har
jag analyserat som kontextuellt underbyggda.

Exempel 6:20. H7136, flickgrupp, år 7: An = Anne, Cl = Clara, El = Elisabet, Ir = Irina
1. An: Om det regnar då (.) kan man ju bli blöt
2. (1,1)
3. Ir: Jo men det kan man ju ta en gren och täcka ∨ över sej∨

4. An: J a
5. Cl: Ja (0,3) eller en *så(g)*
6. TYST
7. (0,6)
8. F: *Kläder* TYST
9. (0,5)
10. Ir: Tänk om man skulle bli utsatt (0,4) för att vara borta (nu) en vecka så här

I ett fåtal fall har jag alltså betraktat andra förslag/modifieringar som ett kon-
textuellt argument för en efterföljande modifiering. I utdraget nedan har jag
bedömt den skämtsamma modifieringen en ärta som kontextuellt underbyggd;
den föregående replikens likaledes skämtsamma förslag att man kan banta
utgör grunden för att man skulle kunna nöja sig med en enda ärta.4

4 Förslaget att man kan banta har jag inte excerperat, eftersom det inte rör sig om någon »sak»
som man ska ta med.
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Exempel 6:21. L3016, pojkgrupp, år 3: Ha = Hans, La = Lars, Ma = Marcus, Ni =
Niklas, Pe = Peter
1. Ha: Ja konserver
2. /
3. P: Konserv(   ) ja det finns överlevnadskniven
4. La: Lite ölburkar ölburkar och whisky HÖGT
5. Ha: Nä men fan skärp dej
6. SKRATT
7. Ni: Man kan panta kommer du väl sen med ha ha ha
8. IRONISKT TONFALL
9. ➤Ma: Man kan
10. banta i stället
11. ➤La: Ja just det / en ärta
12. Ha: Konserver skriv konserver

6.1.3.5 Explicit underbyggda förslag och modifieringar

Till kategorin explicit underbyggda förs de förslag och modifieringar som
introduceras tillsammans med ett explicit argument för vad det föreslagna ska
användas till eller varför det är bra att ha. I ex. 6:22 visas ett allvarligt förslag,
i ex. 6:23 ett skämtsamt.

Exempel 6:22. L3036, pojkgrupp, år 3: Ma = Magnus, Pa= Patrik, Pe = Per, To = Tomas
1. ➤Ma: Vi kan ju ta m e d oss överlevnadshandboken (.) där står det allting om»
2. P: (Vänta)
3. To: E h    
4. ➤Ma: »fällor och (0,5) *vad man kan g ö r a    f ö r   n å t* TYST

Exempel 6:23. H7306, pojkgrupp, år 7: Be = Bengt, Ga = Gabriel, In = Ingemar, Kr =
Krister
1. Kr: Yuppienalle vi kan ri- med gratis abonnemang kan vi ringa noll ∨sju ett-»
2. Ga: Okej
3. Kr: »nummer∨ SKRATTAR och då är vi ö v e r e n s

6.1.3.5.1 Olika typer av explicita argument
Vid analysen av explicit underbyggda förslag och modifieringar har jag identi-
fierat tre huvudkategorier av argument. De två första kategorierna täcker så
gott som alla argument. Dessa argument anger antingen vad det föreslagna ska
användas till (avsikt) eller varför det är bra att ha (orsak). För de här kategori-
erna har jag också identifierat några underkategorier. Vissa av underkategori-
erna innehåller bara något enstaka belägg, varför jag väljer att inte redovisa
alla här. Den tredje huvudkategorin är mycket ovanlig och består av ett par
fall av vad som närmast kan beskrivas som anti-argument. I stället för att tala
om varför något är bra att ha med lyfter talaren fram förslagets bristande rele-
vans. Dessa argument, som jag kallar poängterad icke-nytta, förekommer av
naturliga skäl enbart i kombination med skämtförslag.

Följande kategorier av argument har identifierats i materialet:
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A. Avsikt: Talaren anger vad saken ska användas till (för att …)
B. Orsak: Talaren anger varför något är bra att ha (därför att …)

B.1. Inkludering: Saken är bra att ha därför att den inkluderar ytterligare
en sak/fyller ytterligare en funktion
B.2. Specifikation: Talaren specificerar vad som finns på/i saken

C. Poängterad icke-nytta (= modus skämt): Talaren poängterar förslagets
bristande relevans

De båda underkategorierna inkludering och specifikation ligger innehålls-
mässigt nära varandra men har olika ytspråklig utformning. Nedan exempli-
fieras de olika kategorierna, först med allvarliga exempel sedan med skämt-
samma.

A. Avsikt: Talaren anger vad saken ska användas till (för att …)
Här exemplifieras först den allvarliga modifieringen gryta och därefter den
skämtsamma alarm.

Exempel 6:24.
H7142, tvärgrupp, år 7: An = Andri, Hå = Håkan, Li = Linda, To = Tobias
1. An: Gryta då (.) för att kunna tillaga provianten
L3044, blandad grupp, år 3: Da = Dagrún, He = Henrik, Id = Ida, Jo = Joel
1. He: Men det  är en vakthund al a rm / måste man ju ha med sej *alarm* HÖGT
2. Jo: (Titta) (men) (fast) nej  men  (titta) titta
3. titt a  v i  kan  vä l  t a  s å  hä r
4. He: Så det kommer inte in nån tjuv

B. Orsak: Talaren anger varför något är bra att ha (därför att …)
Först exemplifieras det allvarliga förslaget och modifieringen förbandslåda
och plåster, och därefter den skämtsamma modifieringen baddräkt.

Exempel 6:25.
H7136, flickgrupp, år 7: An = Anne, Cl = Clara, El = Elisabet, Ir = Irina
1. Ir: ∨Jaha∨ FNISSAR (2,7) nej vad behövs mer? (2,5)
2. tja man borde ju egentligen ha med sej (0,6) förbandslåda eller nåra plåster
3. (för) man kan göra illa sej
L3046, tvärgrupp, år 3: Ce = Cecilia, He = Henrik, Id = Ida, Je = Jens
1. Ce: (Vi) kan ta med bad∨dräkt∨

2. F       N       I       S       S,  FLERA
3. Ce: Om vi ska bada så är det ju (inte så roligt att) bada ∨näck∨

B.1. Inkludering: Saken är bra att ha därför att den inkluderar ytterligare en
sak/en funktion
I det första exemplet förekommer den allvarliga modifieringen fiskeutrustning
som inkluderar en liten kniv och yxgrejsa. Det andra exemplet visar ett skämt-
samt tillagt explicit argument. När problemet med toalettpapper diskuteras
menar talaren att om man tar med ombyteskläder så kan de gamla kalsongerna
användas som toalettpapper.
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Exempel 6:26.
L3044, blandad grupp, år 3: Da = Dagrún, He = Henrik, Id = Ida, Jo = Joel
1. Id: Nä men ta med det där fiskeutrustning då måste det väl finnas en liten kniv i
2. / det yxgrejsa
H7306, pojkgrupp, år 7: Be = Bengt, Ga = Gabriel/Gabbe, In = Ingemar, Kr = Krister
1. Kr: Nej (.) nä men det (f-) / ja hallå va fan dumma i huvet är vi ombyteskläder
2. [---]
3. Be: Va fan ska vi torka oss med då blad eller?
4. Ga: Ja men det följer ju med man»
5. In: B a r k
6. Ga: »torkar sej med gamla kalsongerna

B.2. Specifikation: Talaren specificerar vad som finns på/i saken
Först exemplifieras den allvarliga modifieringarna fällkniv, därefter skämt-
förslaget huset.

Exempel 6:27.
L3043, blandad grupp, år 3: Ce = Cecilia, Je = Jens, Lo = Louise, Mi = Mikael
1. Ce: F ä l l k n i v kan vi ta med för det / ja- m- min brorsa har
2. en sån där himla / kniv (...) (.) tandpetare och
3. Mi: Och jag med
4. Lo: Jag vet det har min brorsa också
5. Ce: Flasköppnare och
L3044, blandad grupp, år 3: Da = Dagrún, He = Henrik, Id = Ida, Jo = Joel
1. He: VÄNDER SIG MOT L1 OCH PEKAR PÅ HENNE Man kan ju ta med sej huset där
2. finns det ju massor med grejer i så då slipper man ta med sej massor med
3. grejer

C. Poängterad icke-nytta (= modus skämt): Talaren poängterar förslagets brist-
ande relevans
Här poängteras det absurda i att ta med sig rena underkläder, underförstått
framför något som är mer centralt för överlevnaden.

Exempel 6:28. H7137, blandad grupp, år 7: An = Anders, Ka= Kajsa, Ma= Marie, St =
Stefan
1. Ma: Eh ta med sej ut i skogen (.) rena under∨kläder∨ SKRATTAR

6.1.3.5.2 Svårbegripliga argument
I något enstaka fall förstår jag inte innebörden av argumentet, men jag anser
att yttrandet ändå är möjligt att identifiera som ett förslag eller en modifiering
som följs av ett argument. I dessa fall är det inte heller någon av samtalarna
som ber om ett förtydligande.

I ex. 6:29 modifieras förslaget proviant till mat för ett år och mat för tre
dar. Den sista modifieringen upprepas med ett argument, vilket inte är helt
begripligt för mig (r. 9).

Exempel 6:29. H7306, pojkgrupp, år 7: Be = Bengt, Ga = Gabriel, In = Ingemar, Kr =
Krister
1. Be: Proviant
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2. Kr: M a t  jaa mat för ett år
3. Be: Nej mat  f ö r-
4. In: Mat för ett år?
5. Be: ┌Mat f ö r  t r e  d a r
6. Ga: └Vadå ska du bära det eller?
7. /
8. Kr: ┌ Ja men (.) dom dom
9. Be: └Mat- (.) mat för tre dar för då kan vi snacka om om vi skulle dela upp
10. maten

I detta fall har jag alltså valt att excerpera yttrandet som en explicit under-
byggd modifiering. Detta kan jämföras med diskussionen ovan om förslag och
modifieringar som är svåra att förstå (avsn. 6.1.2.2).

6.1.3.5.3 Icke-lexikala argument
Ett krav jag har infört för att något ska betraktas som ett argument är att det
måste vara verbaliserat. Detta innebär att exempelvis illustrerande ljud och
gester inte räknas som argument även om de beskriver hur något ska använ-
das. I det första utdraget nedan introducerar Arnar idén att ta med en spegel.
Jag har analyserat Arnars replik på rad 3–4 som att han underbygger förslaget
med ett argument, dvs. att spegeln ska användas för att signalera med. Efter en
invändning förtydligar han sin tanke ytterligare (r. 8–9). Arnars förslag tycks
inte förstås riktigt av de övriga samtalarna. Min tolkning är att Arnar menar att
spegeln ska användas för kommunikation inom gruppen, medan de övriga tol-
kar det som att spegeln ska användas för att signalera efter hjälp. Arnar gör
dock inget försök att rätta till missförståndet.

Exempel 6:30. H7140, blandad grupp, år 7: An = Andri/Addi, Ar = Arnar, Li = Linda,
Ma = Martina
1. ➤Ar: Spegel
2. Li: Ja men jag vet
3. Ar: S p e g el så kanske man- (.) mask- (.) liksom s- (0,4) signalerar
4. nånting så
5. (0,4)
6. Li: Ja men det ska varf- vad ska man göra det för?
7. (0,7)
8. ➤Ar: Ja om du ser nånting så vill du kanske att hon- (0,2) ja hon är lite
9. längre bort hon kan inte höra då kan ju
10. An: N ä   m e n   a l l t s å   vi  vi vi  dom vet att vi är här (0,2) tror jag
11. Li: Jaa det vet dom (0,3) och liksom (.) vi vill inte bli räddade därifrån utan vi»
12. Ma: J  a  a
13. Li: » ska v a r a   d ä r
14. An: Vi vill gärna vara ute i naturen och leva livet
15. Li: ┌ Ja (precis)
16. An: └J a g   vet (.) sovsäckar LER

I den efterföljande tvärgruppsdiskussionen upprepar Arnar återigen förslaget
spegel. Denna gång åtföljs inte förslaget av något verbalt argument, i stället
mimar Arnar att han håller i en spegel och vickar på den för att åstadkomma
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olika signaler. Mimandet ackompanjeras av ett illustrerande ljud. Han får dock
ingen direkt respons på detta inlägg. Den här typen av icke-lexikala illustra-
tioner har jag inte kodat som argument.

Exempel 6:31. H7143, tvärgrupp, år 7: Ar = Arnar, Fa = Fannar, Ma = Martina, Ms = Mats
1. Ma: Nä men nu skärper vi oss / kom på nåt
2. /
3. Fa: (   ) dej själv / ja just det (   ) själv
4. ➤Ar: Spegel
5. /
6. Ma: (   )
7. /
8. ➤Ar: Fitch fitch fitch [illustrerande ljud] MIMAR ATT HAN SIGNALERAR MED EN
9. SPEGEL
10. /
11. FNISS

6.1.3.6 Distinktioner mellan kategorierna

6.1.3.6.1 Expanderade eller explicit underbyggda förslag och modifieringar
Den avgörande skillnaden mellan kategorierna expanderade respektive expli-
cit underbyggda förslag och modifieringar är just graden av explicithet vad
gäller behovet eller nyttan av det föreslagna. I följande exempel introduceras
salt med det vaga argumentet »är ganska bra att ha med sej», medan Coca-
Cola motiveras explicit med att »det är gott».

Exempel 6:32. H7136, flickgrupp, år 7: An = Anne, Cl = Clara, El = Elisabet, Ir = Irina
1. An: O c h  s a l t  (0,9) *är ganska bra att ha med sej* TYST
2. (0,8)
3. Cl: ┌S a l t ?
4. El: └Varför då?
5. SKR              A       T  T, FLERA
6. An: (Tänkte) bara

Exempel 6:33. L3044, blandad grupp, år 3: Da = Dagrún, He = Henrik, Id = Ida, Jo = Joel
1. He: Nej Coca-Cola
2. Jo: Det är bara att  ta
3. He: Det är gott

Argumentens skillnad i explicithet återspeglas i hur övriga talare formulerar
motfrågor när de inte förstår nyttan eller behovet av det föreslagna. Förslaget
salt (ex. 6:32) möts av frågor från de övriga gruppmedlemmarna som inte för-
står vad saltet kan användas till. Enkla och expanderade förslag och modifi-
eringar kan bemötas med frågan »varför då?» (ex. 6:32, r. 4) eller »vad ska
man ha det till», som förslaget spik i ex. 6:34 nedan. Ett explicit underbyggt
förslag som »Coca-Cola är gott» bemöts däremot inte med »varför då?» De
explicit underbyggda förslagen bemöts med en mer explicit motfråga, vilket vi
kan se i ex. 6:35 nedan, där förslaget spegel motiveras med att denna kan
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användas till signalering.5 Den gruppmedlem som inte förstår nyttan med för-
slaget frågar inte vad spegeln ska användas till, utan varför man ska signalera
(r. 6).

Exempel 6:34. L3037, tvärgrupp, år 3: Em = Emma, No = Nora, Pa = Patrik, To = Tomas
1. No: *     S     p    i    k* HÖGT
2. (0,6)
3. To: Ja men vad ska man ha det till? TILL NORA (0,3) vad ska du ha det till då?
4. Pa?: (           )
5. No: J  o  o TILL TOMAS
6. No: Jo man kan spika koja LER

Exempel 6:35. H7140, blandad grupp, år 7: An = Andri, Ar = Arnar, Li = Linda, Ma =
Martina
1. ➤Ar: Spegel
2. Li: Ja men jag vet
3. Ar: S p e g el så kanske man- (.) mask- (.) liksom s- (0,4) signalerar
4. nånting så
5. (0,4)
6. ➤Li: Ja men det ska varf- vad ska man göra det för?

6.1.3.6.2 Kontextuellt eller explicit underbyggda förslag och modifieringar
Om förslag/modifieringar kan ses som både kontextuellt och explicit under-
byggda, så har jag följt principen att de analyseras som explicit underbyggda. I
det samtal som följande utdrag hämtats från har eleverna diskuterat huruvida
man måste ha ett tält eller om man i stället kan sova under en gran. Sedan fort-
sätter diskussionen med en sekvens om att det kan räcka med enbart sovsäck:

Exempel 6:36. L3045, tvärgrupp, år 3: Da = Dagrún, Jo = Joel, Lo = Louise, Mi = Mikael
1. Mi: V a d å de- vem jag har sovit ute så där utan
2. att ha nån (.) gran eller nåt att s o v a    under
3. Lo: Jag har sovit ute bara i sovsäck en (0,3)
4. sommar
5. Mi: ┌ J a   j a g   m e d
6. Da: └ (Det har jag också)
7. Lo: Utan gran men det blåste rakt i h u v u det
8. Mi: Och det är så varmt här liksom
9. Jo: Mm
10. Mi: Det blir varmt (.) det är skitvarmt på k v ä  llen
11. Jo: Och du
12. Da: Hallå n u   får vi bestämma
13. ➤Jo: Ja (.) du På
14. ➤ kvällen (0,4) då då kan det vara minusgrader
15. (0,3)
16. Mi: ┌ (                                              )
17. Da: └Kan jag ta den här min papper ä  r      s  l  u  t TAR ETT NYTT PAPPER FRÅN BORDET
18. Jo: På sommaren
19. (0,4)
20. ➤Mi: Ja men (.) om man har dunsäck
21. (0,3)

5 Detta exempel har diskuterats i avsn. 6.1.3.5.3.
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22. Jo: Ja ja
23. ➤Mi: Man- man svettas i (0,7) tio minusgrader

Mikaels modifiering dunsäck (r. 20) kan ses som kontextuellt underbyggd,
eftersom den matchar Joels invändning (r. 13–14) att det kan vara minus-
grader på kvällen. Mikael lägger dock till ett explicit argument i den sista
repliken (r. 23).6 I fall som detta, när förslag/modifieringar kan ses som både
kontextuellt och explicit underbyggda, kodas de alltså som explicit under-
byggda.

I det föregående har kontextuellt underbyggda förslag/modifieringar defini-
erats som sådana som tar hänsyn till en invändning i en föregående replik. I
något enstaka fall förekommer en invändning och ett förslag eller en modi-
fiering som matchar denna i samma replik. Då analyseras förslagen/modifi-
eringarna som explicit underbyggda. I följande samtalssekvens har eleverna
diskuterat om man ska ha mat med sig. Jens föreslår att man kan jaga kaniner.
Han vet förstås att Cecilia har en kanin som husdjur, och hans förslag möts av
ett antal protester. Louises modifiering av mat, nämligen att man kan ta
mackor, föregås av invändningen att hon hellre dör än äter kanin.

Exempel 6:37. L3043, blandad grupp, år 3: Ce = Cecilia, Je = Jens, Lo = Louise, Mi =
Mikael
1. Je: Nä vi kan
2. skjuta kaniner vi kan ha vapen     (med   oss)
3. Mi:  Det smakar jätteilla
4. Ce: J  ä  v  l  a
5. /
6. Lo: Ja men
7. Mi: J a g har smakat det på Gotland
8. ➤Lo: Jag äter ändå inte kanin då dör jag hellre vi kan ju ta / mackor

6.1.3.7 Samordnade förslag/modifieringar

I ett litet antal fall samordnas flera förslag/modifieringar i samma replik på ett
sådant sätt att den första enheten formuleras som expanderad typ A och den
eller de följande hakas på. I dessa fall har jag klassat samtliga förslag/modifi-
eringar som expanderade typ A. I följande exempel gäller det alltså modi-
fieringen en vagn med mat samt förslagen tv och el.

Exempel 6:38. H7138, tvärgrupp, år 7: An = Anne, Ir = Irina, Ka = Kajsa, St = Stefan
1. St: └ (                      ) vi tar ju med oss en vagn med mat i stället det är en sak
2. (0,3) och sen (.) tv och el och så FNISS  A  R

6 Här ges modifieringen och argumentet i olika repliker. Ett sådant kort uppehåll mellan för-
slag/modifiering och argument diskuteras i avsn. 6.1.6.
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6.1.4 Tillagda explicita argument samt problemformuleringar

6.1.4.1 Tillagt explicit argument

Förslag och modifieringar som introduceras utan argument kan sedan upp-
repas med explicita argument på olika sätt, exempelvis efter en frågande
invändning som i ex. 6:39.

Exempel 6:39. L3038, tvärgrupp, år 3: Jo = Josefin, Ma = Magnus, Pa = Paula, Pe = Per
1. Ma: Vi har tä- tändstickor pistol (0,6) eh överlevnadshandboken mat och tält
2. LÄSER FRÅN SITT PAPPER
3. (1,3)
4. ➤Jo: Överlevnadshandboken?
5. Pe:  Ja  d  e  t    ä  r
6. ➤Ma: Det står allting om alla fällor och allting man kan
7. ➤ sätta ut för djur (0,4) då behöver man inte gevär eller pistol menar jag (0,4)
8. ➤ då kan man ba ha kniv (0,4) om den sitter så här nere så kastar man kniven ba

I tillagda argument kan talaren antingen förtydliga själva grundfunktionen hos
förslaget/modifieringen eller framhålla någon ytterligare funktion eller möjligt
användningsområde hos samma föremål. Ett exempel på det förstnämnda
finns i ex. 6:39, där talaren förklarar vad överlevnadshandboken är för någon-
ting (r. 6–8). (Fler belägg av denna typ finns i bl.a. ex. 6:34, 6:36 och 6:46.)
Ett annat exempel kan hämtas från en flickgrupp i år 7, där eleverna går
igenom de saker de valt för att försäkra sig om att de inte har missat något
som kunde vara bättre att ta med. De har bestämt sig för att ta med tändstickor
för att kunna göra upp eld för att laga eller värma mat. När de sedan diskuterar
vilken nytta de har av de saker de valt, framhåller en flicka att elden inte bara
är för matlagning – den kan också fylla funktionen att hålla undan djur.

6.1.4.2 Problemformulering

I en diskussion utgår inte all argumentering från konkreta förslag – och resul-
terar inte heller nödvändigtvis i förslag. Den kategori jag har kallat problem-
formulering kan beskrivas som argument utan förslag. I ex. 6:20 ovan tar en
av talarna upp behovet av regnskydd med repliken: »Om det regnar då (.) kan
man ju bli blöt». I ex. 6:40 nedan ställer Lena frågan om det är saltvatten eller
sötvatten runt den ö hon föreställer sig att de ska befinna sig på.

Exempel 6:40. H7307, flickgrupp, år 7: El = Ella, Le = Lena, Pe = Pernilla, Si = Siri
1. Pe: Så här vakuumtorkat det är jättebra det kan man
2. ➤Le: Ä r  d e t - Ä r  d e t  s a l t v a t ten man? är det-
3. [---]
4. ➤Le: Men hörni
5. Si: Ja just det
6. El: Men då kan man lika gärna skriva vindskydd i stället för yxa
7. ➤Le: H a l l å    
8. El: Jaa LUTAR SIG FRAM MOT LENA
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9. /
10. ➤Le: Är- är liksom (.) ska det vara saltvatten  runt  omkring på ön eller ska det»
11. Si: Vi kanske (skulle) (   )
12. ➤Le: »vara sötvat t e n ?
13. Pe: Det ska inte ö väl det skulle vara en skog
14. El: (                                          )
15. Le: ┌(Skulle det vara) en skog?
16. Si: └Det  skulle vara en liten skog (.) det finns säkert k ä l l o r  med»
17. Pe: Jag vet inte
18. Le: Då finn-
19. Si: »va t t e n  i  s k o g e n
20. Le: Då finns det nå bäckar
21. /
22. Si: Jaa som man kan dricka kanske vatten behöver inte med
23. Le?: ( E n  s ån  d ä r a )
24. El: U h               [uttrycker avsmak] RYNKAR
25. NÄSAN

6.1.5 Distinktion mellan kategorierna modifiering och tillagt
explicit argument

En avgörande skillnad mellan vad jag har analyserat som modifiering och tillagt
argument är om det tidigare förslaget/modifieringen förändras på något sätt eller
ej. En modifiering innebär en förändring av tidigare förslag/modifieringar, medan
tillägg av argument innebär ett förtydligande av grundfunktionen eller
framhävande av någon ytterligare funktion eller möjligt användningsområde hos
förslaget/modifieringen.

I följande sekvens från år 7 introduceras först förslaget schweizisk armé-
kniv, sedan följer en rad modifieringar. I detta fall är det fråga om förändring
av det föremål som ska tas med. Därför har kniv, machete, superrambokniv
och motorsåg analyserats som modifieringar av det ursprungliga förslaget.
Vilken funktion de olika modifieringarna ska fylla diskuteras emellertid inte.

Exempel 6:41. H7306, pojkgrupp, år 7: Be = Bengt, Ga = Gabriel, In = Ingemar, Kr =
Krister
1. ➤In: Schweizisk armékniv
2. SKRATT
3. BENGT SÄTTER UPP TVÅ VINKANDE FINGRAR BAKOM GABRIELS HUVUD
4. Ga: Näej
5. ➤Kr: Ja men kniv en kniv skulle man ha med sej
6. Ga: Ja kanske
7. ➤Ga: En machete
8. ➤Kr: (   ) så här superrambokniv vet du tre meter lång SKRATTAR, VISAR MED
9. HÄNDERNA
10. ➤Be: *M o t o r s å g *
11. GESTIKULERAR, TILLGJORT UTTAL

I följande sekvens från år 3 är det det omvända som gäller. I det här samtalet
har eleverna redan bestämt sig för att ta med sig kniv när Jens senare i
samtalet återintroducerar kniv, denna gång med ett skämtsamt argument.
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Henrik i sin tur bidrar också med två skämtsamma argument. Genom dessa
argument framhålls olika användningsområden för kniven. Däremot föreslås
inga förändringar av kniven som sådan.

Exempel 6:42. L3046, tvärgrupp, år 3: Ce = Cecilia, He = Henrik, Id = Ida, Je = Jens
1. Id: E  t  t       s k e pp eller?
2. ➤Je: E- kniv så vi kan stycka Ida
3. He: Okej
4. /
5. ➤He: SKRATTAR ∨Kniv∨ så vi kan fånga kaniner
6. Id?: Näej
7. Id: Jaa
8. [---]
9. He: Kniv skulle vi skriva dum  m  e  r         TILL JENS
10. JENS GRIMASERAR
11. Id: *Ja men det har vi skrivit  j u * SNABBT
12. ➤He: Kan vi stycka
13. k  a  n  i  n  e  r         
14. Ce: Ja men det har inte jag

Ytterligare exempel på denna princip finns såväl ovan som nedan i detta
kapitel. Ett sådant utgörs av ex. 6:70, där Henrik först hävdar att hans hund
måste med, och sedan upprepar detta förslag med tillägget »så man kan jaga».
I detta fall har den andra repliken analyserats som ett tillagt argument och inte
som en modifiering. Samma sak gäller när Gabriel säger att om man tar med
sig ombyteskläder kan man torka sig med de gamla kalsongerna. Eftersom det
är samma kalsonger men med nytt användningsområde betraktar jag yttrandet
som ett tillagt argument (se ex. 6:26).

Att en modifiering också kan introduceras som explicit underbyggd fram-
går av några av exemplen ovan: ex. 6:3, 6:4 och 6:5. En explicit underbyggd
modifiering som rör samma sfär som ex. 6:41 och ex. 6:42 finns i följande
utdrag, ex. 6:43. Här för Fannar fram modifieringen att man ska ta en rambo-
kniv i stället för en överlevnadskniv med argumentet att det i den förstnämnda
också finns kompass och tändstickor (r. 3–4).

Exempel 6:43. H7143, tvärgrupp, år 7: Ar = Arnar, Fa = Fannar, Ma = Martina, Ms = Mats
1. Ar: Nej men vi ska ju bara vara där en vecka sen ska dom komma och ta oss
2. /
3. ➤Fa: Nej (.) i stället för överlevnadskniv så tar vi rambokniv där finns kompass
4. ➤ och tändstickor
5. /
6. Ms: Ja just det

6.1.6 Kort uppehåll mellan förslaget/modifieringen och
argumentet

Kodningen av vissa kategorier påverkas av huruvida förslaget/modifieringen
och argumentet förekommer i samma replik eller ej. Det gäller när explicit



140

underbyggda förslag och modifieringar ska skiljas från såväl kontextuellt
underbyggda förslag och modifieringar som tillagda explicita argument. Att
det uppstår ett kort uppehåll mellan förslag/modifieringar och argument beror
främst på samtidigt tal. Samtalens problemlösande karaktär leder till att flera
talare för fram sina idéer på samma gång – det är inte ovanligt att två personer
talar samtidigt om olika saker. Norrick (1993) har framhållit att avbrott är
vanligare vid skämtsekvenser, då en andra talare oftare kan bryta in med en
skämtsam kommentar. Kanske kan alltså även det idoga skämtandet i vissa
samtal bidra till att det blir mer samtidigt tal.

När jag har analyserat samtalen har min riktlinje varit att följa det intryck
jag fått vid avlyssningen. Om jag har uppfattat förslaget/modifieringen och
argumentet som en sammanhängande enhet har jag tolkat de förstnämnda som
explicit underbyggda. Jag har sedan i efterhand kontrollerat hur stort avstånd
jag har tillåtit mellan replikens båda delar. Det största avståndet mellan de
båda delarna av vad jag analyserat som förslag med explicit argument finns i
följande citat (r. 1 och 5). Här kommer en överlappande replik, en kort paus
samt ytterligare en replik mellan förslaget och argumentet. I transkriptionen
kan detta se ut som ett glapp, men vid avlyssningen uppfattar jag det ändå som
en enhet.

Exempel 6:44. H7140, blandad grupp, år 7: An = Andri, Ar = Arnar, Li = Linda, Ma =
Martina
1. ➤Li: Ja (.) sån här överlevnadskniv för där finns det ju så hära
2. Ar: M a n   k a n   t a   r e g n- k- l ä-   r e g n k l ä d e r
3. (0,2)
4. E: Jaa
5. ➤Li: Eh krokar och sånt o c  k  s  å

Här har jag alltså nöjt mig med att fastslå att jag förutom en kort paus (högst
en sekund) och samtidigt tal tillåter en replik mellan förslag/modifiering och
argument. Jag vill alltså inte stipulera något slags gräns som skulle ha giltighet
utanför mitt material utan enbart beskriva var gränsen går för vad jag har upp-
fattat som en enhet. Tilläggas bör att man givetvis måste ta hänsyn till vilken
typ av replik som kommer mellan förslaget/modifieringen och argumentet,
dvs. framför allt om den mellanliggande repliken är relaterad till för-
slaget/modifieringen. I de fall då ett förslag eller en modifiering följs av en
invändning har jag analyserat det efterföljande argumentet som ett tillagt
argument. I nedanstående exempel följs förslaget rep (r. 1) av en invändning
(r. 3) och därefter följer ett tillagt argument (r. 5). Här bidrar också pauserna
till att jag inte har uppfattat förslaget och argumentet som en enhet.

Exempel 6:45. H7141, pojkgrupp, år 7: Fa = Fannar, Hå = Håkan, Ms = Mats, To = Tobias
1. To: R  ep
2. (1,3)
3. Hå: Vad fan ska du med ett rep till?
4. (0,5)
5. ➤To: Göra en koja
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Eftersom det enligt min bedömning inte har uppstått några svåra gräns-
dragningsfall har jag inte sett något skäl att problematisera det maximalt
tillåtna avståndet mellan förslag/modifieringar och argument närmare.

Samma maximalt tillåtna avstånd fungerar även vid åtskiljandet av explicit
underbyggda förslag och modifieringar från kontextuellt underbyggda. I normal-
fallet är det olika talare som yttrar invändningen och den matchade modifi-
eringen. I följande sekvens diskuterar en pojkgrupp i år 3 vilket vapen som kunde
vara lämpligt att ta med. Patrik invänder att ett gevär är för stort (r. 3), men
modifierar sedan gevär till ett litet gevär (r. 6). Här uppfattar jag vid avlyssningen
invändningen och modifieringen som en enhet, varför modifieringen har klassats
som explicit underbyggd. De därefter följande modifieringarna som tar hänsyn
till att vapnet ska vara mindre än ett gevär, pistol (r. 7) och luftpistol (10), har
klassats som kontextuellt underbyggda.

Exempel 6:46. L3036, pojkgrupp, år 3: Ma = Magnus, Pa= Patrik, Pe = Per, To = Tomas
1. Ma: Ta med ett gevär i stället
2. To: Nae
3. ➤Pa: Nej det är för stort eh (0,9) man skulle ha
4. (0,6)
5. Pe: Ja men om man tar med
6. ➤Pa: E t t    l  i  t   e  t   g e v ä r
7. ➤Ma: Ja  men en pistol
8. (1,1)
9. Pe: ∨ En pist-∨

10. ➤To: Luftpistol (.) en luftpistol

Ett exempel på det motsatta förhållandet, att avståndet mellan en invändning
som fungerar som ett argument och en matchande modifiering är så stort att
replikerna inte uppfattas som en enhet, ges i följande utdrag. Här läggs för-
slaget ris fram som ett alternativ som är bättre än apelsiner. Den första
invändningen mot de föreslagna apelsinerna yttrar Anita (r. 1). Denna
invändning får bifall (r. 2), varefter Anita föreslår ris eller nåt sånt (r. 8),
vilket sedan modifieras till potatis (r. 9). I detta fall är pausen på rad 3 så lång
att man vid avlyssningen av samtalet inte uppfattar Anitas båda repliker som
en enhet. Här är det också fråga om två repliker mellan Anitas invändning och
hennes efterföljande modifiering, förutom den överlappande repliken på rad 2.
Både ris och potatis har därför analyserats som kontextuellt underbyggda.

Exempel 6:47. L3015, flickgrupp, år 3: An = Anita, Ev = Eva, Ha = Hanna, Ka =
Katrin, Ås = Åsa
1. ➤An: Vi kan ju in- / vi kan ju inte bara äta kyckling (.) kyckling och apelsiner till mat
2. F: N ä 
3. ///
4. ➤Ås: (Nä) jag tror nästan vi behöver (nåt) bättre än apelsiner
5. HOSTNING
6. Ka: Jaa
7. ➤An: Ris eller nåt sånt
8. Ka: Det tycker jag
9. ➤Ås: Potatis
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6.1.7 Övriga replikkategorier

Min analys koncentreras på hur förslag och modifieringar introduceras och
motiveras i samtalen. Det är därför naturligt att de ovan presenterade replik-
kategorierna är centrala i min analys. Om man kodade varje replik i samtalen
skulle det krävas betydligt fler kategorier, t.ex. bifall, invändning, samman-
fattning, strukturering, kommentar, berättelse, reparation, otolkbar resp. ohör-
bar replik. Här ska jag endast ge definitioner för de övriga replikkategorier
som kommer att beröras i den fortsatta framställningen.

Jag har definierat kategorierna bifall, invändning, sammanfattning, repara-
tion och otolkbar resp. ohörbar replik på följande sätt:

Ett bifall innebär en positiv respons på en tidigare replik, t.ex. ett för-
slag/en modifiering.

En invändning innebär en negativ eller ifrågasättande respons. Den
kan också vara rent frågande utan något direkt negativt inslag – den
andra talaren frågar därför att hon/han inte förstår förslaget.

En invändning kan också vara en tillrättavisning, vilket innebär att
talaren inte ger en respons på sakinnehållet i den tidigare repliken,
utan i stället påpekar det olämpliga i att överhuvudtaget fälla ett
sådant yttrande.

En sammanfattning är en replik eller en sekvens av repliker där en
eller flera talare sammanfattar vad gruppen har kommit överens om
genom att de olika förslagen räknas upp.

En reparation är en repliksekvens där en talare frågar om form eller
innebörd i en föregående replik som han/hon inte har uppfattat och
nästa talare upprepar sin tidigare replik.7

En otolkbar replik framstår som innehållsligt otolkbar för analysatorn.
Dock kan den vara möjlig att identifiera som en svårbegriplig typ av
förslag, modifiering eller argument.8 (Jfr avsn. 6.1.2.2 och 6.1.3.5.2.)

En ohörbar replik är en replik som inte kan uppfattas vid avlyss-
ningen, men som mycket väl kan ha uppfattats av samtalarna. Ana-
lysatorn har emellertid inget annat val än att avföra repliken.9

Såväl bifall, invändning, sammanfattning som reparation är replikkategorier
som kan vara enkla eller underbyggda med argument.

7 Termen reparation har hämtats från Linell & Gustavsson (1987:114) och kategorin motsvarar
vad de kallar reparationsspel med en uppskjutande fråga följd av en respons.
8 Definitionen anknyter till en av flera punkter som Linell & Gustavsson (1987:179) diskuterar,
men motsvarar inte deras definition av replikförsök.
9 Definitionen av kategorin har hämtats från Linell & Gustavsson (1987:94).
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6.1.8 Delvis ohörbara repliker

Repliker som är delvis ohörbara har kodats i den mån det har varit möjligt att
avgöra typ av replik. Några olika fall föreligger, vilka ska exemplifieras här.

I ett fall har jag excerperat en replik som förslag, trots att nyckelordet är
ohörbart. Detta har varit möjligt då det framgår klart av kontexten vilket
nyckelordet är. I utdraget nedan mimar Fannar själva förslaget (r. 3). Håkan
som inte har uppfattat förslaget tar först initiativ till reparation (r. 6) och vän-
der sig därefter till Mats med en direkt fråga om vad Fannar sa (r. 11). Mats
upprepar skrattande förslaget tjejer (r. 13).

Exempel 6:48. H7141, pojkgrupp, år 7: Fa = Fannar, Hå = Håkan, Ms = Mats, To = Tobias
1. Hå: Jag ska ta med mej (0,2) lite kaffe skulle
2. (0,5)
3. ➤Fa: Jag skulle ta med mej MIMAR NÅGOT
4. To: En portabel t(v eller nåt)
5. S K R  A TT
6. ➤Hå: Vad sa du?
7. (0,5)
8. FNISS
9. ➤Fa: Nä jag skämtade (0,4) eh (.) okej då aha a  h  a
10. Ms: ┌S  K  R  A  T   T    A    R
11. ➤Hå: └Vad sa han? TILL MATS
12. Fa: Vad ska vi?
13. ➤Ms: ∨Tjejer∨

14. SKRATT, FLERA, TOBIAS SKRIVER NÅGOT PÅ PAPPERET [tjejer?] OCH VISAR
15. FÖR HÅKAN SOM INTE HÖRT
16. P: Eh ja
17. Hå: En kudde

I nästa exempel är modifieringen ohörbar men argumentet hörbart. I detta
redan citerade samtal skämtar pojkarna om att göra hamburgare av flickornas
husdjur. Cecilia ger tillbaka genom att skämta om att göra hamburgare av
något som tillhör Jens »så blir det järnburgare» (r. 4). Poängen verkar vara att
välja ut ett föremål som ligger Jens varmt om hjärtat – jämför skämtet om
hans golfklubbor, av vilka man kan göra golfklubburgare (r. 8, 14), mosade
golfklubbor (r. 14) och golfklubbsmacka (r. 19). På rad 4 verkar det inte vara
tal om golfklubba, utan snarare ett tvåstavigt ord. Detta har jag excerperat som
Jens X att göra järnburgare av.

Exempel 6:49. L3046, tvärgrupp, år 3: Ce = Cecilia, He = Henrik, Id = Ida, Je = Jens
1. Je: Ja (.) och sen en kanin så blir det kaninburgare
2. SKRATT, ALLA
3. Id: *Näej (oj oj oj o j )  *  GÄLLT
4. ➤Ce: Och så din (    ) så blir det (.) järnburgare
5. He: Blandat så här liksom SKRATTAR [häst- och kaninkött]
6. [---]
7. He: Åh jag svär för mycket nu
8. ➤Ce: (För) vi kan ha (en) golfklubburgare
9. Id: (                                               )
10. He: Hej hej VINKAR TILL KAMERAN
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11. Je: Ja golf- / golf- /
12. klubbor
13. He: ┌* N   ä   e   j* HÖGT OCH UTDRAGET
14. ➤Ce: └Golfklubburgare (.) mosade golfklubbor
15. Id: E n   s a k   till
16. /
17. Je: Ja jag tror inte det är så gott faktiskt men (ändå) man kan ju alltid pröva
18. Id: En- en sak till en- en- en sak till
19. ➤He: G o l fklubbs- / mac k a

I ett fall har jag tolkat en replik som förslag eller modifiering, men inte kunnat
klassificera den till typ därför att repliken delvis är ohörbar. I det samtal som
följande utdrag hämtats från har eleverna redan kommit fram till att man
måste ha vatten med sig och kniv har också föreslagits. I citatets första replik
bekräftar Mats nyttan av dessa förslag. På rad 4 säger Mats »en dunk», vilket
sedan följs av något ohörbart. Längre ner (r. 8) säger Håkan »en dunk vatten».
Jag har tolkat detta som att modifieringen en dunk vatten först introduceras av
Mats och sedan upprepas av Håkan. Jag har excerperat Mats replik (r. 4) som
modifiering, men avstått från att koda den beträffande typ.

Exempel 6:50. H7141, pojkgrupp, år 7: Fa = Fannar, Hå = Håkan, Ms = Mats, To = Tobias
1. ➤Ms: Vatten och en kniv det behöver ma n
2. Fa: (Det här) (.) mat? dumma
3. (                ) GESTIKULERAR, VÄNDER SIG SEDAN MOT KAMERAN
4. ➤Ms: En (.) dunk (           )                 
5. Fa: Oj (vad bra det)
6. (0,6)
7. P: (D u m ma \ Tunna)
8. ➤Hå: En dunk vatten
9. Fa: Vi b- borde censurera
10. To: En kniv borde man också ha

I ett annat fall, exemplet nedan, har jag däremot bedömt det som möjligt att
koda en delvis ohörbar replik, därför att den ohörbara delen av yttrandet är
ytterst kort (r. 6). Det som sägs där kan alltså inte förändra repliken i det avse-
ende som är aktuellt här.

Exempel 6:51. H7136, flickgrupp, år 7: An = Anne, Cl = Clara, El = Elisabet, Ir = Irina
1. El: Tråd
2. (0,7)
3. Cl: Jaa
4. F: Ja
5. F: Ja
6. ➤Ir: Eller rep (   )
7. El: Ja
8. F: ┌ J a  
9. An: └Och sen ska man ju helst (0,3) ha en krok   också
10. Ir: (Eller en) lina

Det finns också några fall där jag har kodat delvis ohörbara repliker som under-
byggda med argument, därför att jag har gjort bedömningen att man kan urskilja
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både ett förslag/en modifiering och ett argument. I utdraget nedan har jag
analyserat lite blockchoklad (r. 9) som en skämtsam modifiering av godis (r. 4).
Argumentet består i att användningen av chokladen preciseras: man kan göra
»vildmarksgodis» genom att smälta chokladen och doppa myror i (r. 9, 11).

Exempel 6:52. L3046, tvärgrupp, år 3: Ce = Cecilia, He = Henrik, Id = Ida, Je = Jens
1. He: Vadå vi- nu ska vi komma överens eh / tillsammans vi fyra nu *nu ska  vi»
2. Id: M  m  ja nu tar vi det allra»
3. He: »l  i  k  s  o  m* sätta ihop våra  till  nåt bra HÖGT
4. ➤Id: »nödvändigaste Du godis (är-)
5. Ce: ┌Gosedjur är väldigt nödvändigt
6. Id: └ (            )
7. Je: (   ) (jag) behöver / penna
8. /
9. ➤Ce: Ja man kan ju ta med li te blockchoklad så kan man smälta lite»
10. Id: Gosedjur räknas till personligheter PUFFAR PÅ CECILIAS ARM
11. ➤Ce: »choklad och / doppa myror i (                           )

6.2 Kvantifiering av förslag och modifieringar
Vid analysen av samtalen har jag räknat antal förslag och modifieringar av
olika typer i varje samtal. Grundprincipen för kvantifieringen har varit att
varje enskild »sak» som föreslås räknas som en enhet. Eftersom det är intro-
duktionen av förslag och modifieringar som jag analyserar, så räknas varje sak
första gången den nämns. I följande citat ger eleverna skämtsamma modifi-
eringar av vad som ska ingå i den proviant som de redan beslutat att ta med. I
den första repliken räknas chips och godis som var sin enhet, och i nästa replik
räknas pizza som en enhet. I den sista repliken räknas piroger och ham-
burgare som var sin enhet – pizzor räknas dock inte här, eftersom pizza redan
har introducerats av en annan talare. Växlingen mellan singular och plural
form betraktar jag inte som en modifiering så länge båda har generisk syft-
ning.

Exempel 6:53. H7142, tvärgrupp, år 7: An = Andri, Hå = Håkan, Li = Linda, To = Tobias
1. An: Chips och godis och
2. Hå: P i zza  och
3. (0,4)
4. E: (Ha)
5. An: Piroger pizzor och hamburgare

Om talaren upprepar sitt förslag en eller flera gånger räknas det som en sak så
länge det är oförändrat:

Exempel 6:54. L3046, tvärgrupp, år 3: Ce = Cecilia, He = Henrik, Id = Ida, Je = Jens
1. Ce: *B ö c k e r   böcker böcker* HÖGT, VIFTAR MED HÄNDERNA OCH
2. GÖR V-TECKEN
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Då tidigare förslag eller modifieringar förs fram i förändrad form räknas detta
som en ny modifiering. I de fall då förslaget/modifieringen upprepas genom
en synonym har det synonyma uttrycket räknats som en modifiering, exem-
pelvis hagelbössa – hagelgevär i följande citat (ex. 6:55).

Exempel 6:55. H7137, blandad grupp, år 7: An = Anders, Ka= Kajsa, Ma= Marie, St =
Stefan
1. St: Hagelbössa SKRATTAR
2. An: SKRATTAR Det är inte det nödvändigaste
3. Ka: H a g e l b ö s s a men
4. SKRATT, FLERA
5. St: Hagelgevär måste vi ha med (tysch) [illustrerande ljud]

Huvudord med bestämning räknas som en enhet. En sådan bestämning kan
bestå av ett adjektiv, ett prepositionsuttryck eller en som-sats.

Exempel 6:56. H7143, tvärgrupp, år 7: Ar = Arnar, Fa = Fannar, Ma = Martina, Ms = Mats
1. Fa: En sladdlös telefon

Exempel 6:57. L3016, pojkgrupp, år 3: Ha = Hans, La = Lars, Ma = Marcus , Ni =
Niklas, Pe = Peter
1. Ma:└Kulspruta med / med
2. La: Nej det har vi inte råd med
3. Ma: Magasin

Exempel 6:58. H7309, tvärgrupp, år 7: Ga = Gabriel, In = Ingemar, Le = Lena, Pe =
Pernilla
1. Ga: Då är det ju bättre med en sån dära / stor kniv som allting får plats i
2. handtaget

Vid talarväxling räknas dock ett sådant kvalificerade tillägg som en ny enhet
(dvs. som en modifiering). I följande exempel har bärbar tv räknats som ett
förslag, och med inbyggd video som en modifiering.

Exempel 6:59. H7137, blandad grupp, år 7: An = Anders, Ka= Kajsa, Ma= Marie, St =
Stefan
1. An: Bärbar tv
2. Ka: SKRATTAR
3. Ma: S     K     R      A   T     T    A    R           
4. St: Nej (0,4) med inbyggd video i så fall

I ett par fall har ett förslag eller en modifiering konstruerats gemensamt på så
sätt att den ena talaren hjälper den andra med själva formuleringen. I följande
exempel hittar inte Louise ordet och får hjälp av Jens. Detta har räknats som
en enda enhet.

Exempel 6:60. L3043, blandad grupp, år 3: Ce = Cecilia, Je = Jens, Lo = Louise, Mi =
Mikael
1. Lo: Men hörni vi måste ju ha nånting som man lägger över elden    s å n   d ä r»
2. Ce: Hörru om man
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3. Lo: » /  FNISSAR KORT / (som) man brukar h a 
4. Je: Fnöske
5. Lo: FNISSAR Nej / men alltså så man kan grilla saker
6. Je: Galler?
7. Lo: Ja galler

En konklusion av de båda sista exemplen blir alltså följande: När en annan
talare gör ett tillägg av något slag till ett förslag eller en modifiering räknas
detta tillägg som en ny modifiering. Om en annan talare hjälper den första
talaren med en formulering därför att hon eller han inte hittar rätt ord eller
dylikt räknas den gemensamma konstruktionen som en enda enhet.

6.2.1 Undantag från grundprincipen

Här exemplifieras ett antal undantag från eller förtydliganden av grund-
principen att varje föreslagen sak räknas som en enhet. Först behandlas sex
typer av tillägg som inte räknas som ytterligare en enhet. Därefter behandlas
ren modusmodifiering, som utgör ett fall då förslaget/modifieringen räknas två
gånger, dvs. en gång inom varje modus.

Följande typer av tillägg räknas inte som ny enhet:

– tillägg av vaga uttryck
– självkorrigering av formen
– tillägg av kvalificerande adjektiv eller precisering/angivande av kvantitet
– kombination av två tidigare förslag/modifieringar
– två begrepp som hör ihop som en fras
– possessiv deixis.

Tillägg av vaga uttryck av typen eller nåt sånt räknas inte som ny enhet.

Exempel 6:61. L3044, blandad grupp, år 3: Da = Dagrún, He = Henrik, Id = Ida, Jo = Joel
1. He: Och så får man ta med sej tv och allting sånt   där

Självkorrigering av formen räknas inte som ny enhet.

Exempel 6:62. L3036, pojkgrupp, år 3: Ma = Magnus, Pa= Patrik, Pe = Per, To = Tomas
1. Pa: Nej nej nej nej nu vet jag handbok (0,5) handböcker

Tillägg av kvalificerande adjektiv eller precisering av kvantitet räknas inte
som ny enhet, när det som i följande fall hakas på omedelbart i samma replik.

Exempel 6:63. H7141, pojkgrupp, år 7: Fa = Fannar, Hå = Håkan, Ms = Mats, To = Tobias
1. Ms: Kläder varma kläder

Exempel 6:64. H7136, flickgrupp, år 7: An = Anne, Cl = Clara, El = Elisabet, Ir = Irina
1. Cl: Burkmat massor med burkar
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I dessa exempel betraktas »varma kläder» och »massor med [konserv]burkar»
som förslaget/modifieringen. I andra fall, när en angivelse av mängd inte
kommer i omedelbar anslutning till förslaget/modifieringen betraktas den för-
ändrade mängden som en modifiering. I nedanstående utdrag är tändare ett
förslag som sedan modifieras till tändstickor och därefter till tonförpackning,
dvs. en förpackning som rymmer ett ton.

Exempel 6:65. H7141, pojkgrupp, år 7: Fa = Fannar, Hå = Håkan, Ms = Mats, To = Tobias
1. ➤To: └Jag vet (.) (vi) måste ha tändare tändare»
2. Hå: E n   yxa
3. To: »(   )
4. ➤Hå: ┌T ä n dare (.) tändstickor
5. Ms: └Ja just det
6. (3,2)
7. ➤Fa: Tonförpackning

När eleverna föreslår flera exemplar av samma sak räknar jag det som en en-
het, som när Krister i citatet nedan föreslår sovsäckar. Förslaget modifieras
efter en invändning till att alla ska tryckas ihop i ett fodral och sedan till två
sovsäckar. Dessa förändringar av förpackning respektive kvantitet har räknats
som modifieringar.

Exempel 6:66. H7306, pojkgrupp, år 7: Be = Bengt, Ga = Gabriel, In = Ingemar, Kr =
Krister
1. ➤Kr: (Hallå vänta) sovsäckar
2. /
3. Ga: Men kom i g e n     
4. In: Men det blir ju skitmånga det blir ju fyra då
5. Be: Sovsäckar ska vi ha med oss TILL MIKROFONEN
6. /
7. ➤Kr: Ja men det hon sa en sak sovsäckar man kan ju trycka ihop allt i ett
8 .  ∨ f o d r a l ∨

9. ➤Be: Två sovsäck-
10. två sovsäckar kan man ju ha LER TILLGJORT
11. Ga: Nej men man kan ta
12. In: Okej sovsäckar

Modifiering genom att två tidigare förslag/modifieringar kombineras har inte
räknats som ny modifiering. I exemplet nedan har förslagen potatis och kyck-
ling redan förts fram var för sig.

Exempel 6:67. L3015, flickgrupp, år 3: An = Anita, Ev = Eva, Ha = Hanna, Ka =
Katrin, Ås = Åsa
1. Ev: Men då kan vi ju ta potatis och kyckling (.) liksom eller

Undantag från denna regel är det enda fall då modifieringen innebär att två
tidigare modifieringar ska blandas så att något nytt uppstår. I detta fall skämtar
pojkarna i gruppen om att ta med sådana husdjur som flickorna i gruppen har
för att göra hamburgare av – först en häst och sedan en kanin. Som ytterligare



149

en modifiering av skämtet dyker tanken upp att blanda häst- och kaninkött.
Denna blandning har räknats som en ny modifiering.

Exempel 6:68. L3046, tvärgrupp, år 3: Ce = Cecilia, He = Henrik, Id = Ida, Je = Jens
1. He: └Man skulle ha hamburga r e  nä / nä man kan ta med sej en häst och så kan»
2. Id?: (All-)
3. He: »man göra hamburgare
4. [---]
5. Je: Ja (.) och sen en kanin så blir det kaninburgare
6. [---]
7. ➤He: Blandat så här liksom SKRATTAR [häst- och kaninkött]

Då två begrepp hör ihop som en fras har denna fras räknats som en enhet. Jag
har varit mycket restriktiv med en sådan tolkning och endast tillämpat den i
två fall – saft och bulla samt mamma och pappa har jag tolkat som fraser.

Exempel 6:69. L3016, pojkgrupp, år 3: Ha = Hans, La = Lars, Ma = Marcus , Ni =
Niklas, Pe = Peter
1. Ni: *Saft saft och bulla* HÖGT

Ibland omtalas samma referent på olika sätt beroende på ett ägarförhållande
(possessiv deixis). I nedanstående utdrag menar Henrik att Alfred måste tas
med (r. 1), min hund (r. 7). När Ida sedan upprepar Henriks förslag med frasen
Henriks hund betraktar jag inte detta som en modifiering. Detta är en variation
som är pragmatiskt ofrånkomlig.

Exempel 6:70. L3044, blandad grupp, år 3: Da = Dagrún, He = Henrik, Id = Ida, Jo = Joel
1. ➤He: Och så Al- Alfred måste man ha med sej
2. Lo: T a n d b o r s t e  o c h  t a n d k r ä m  SKR   A  T  T  A  R
3. Je: Ja nödvändigt
4. L1: Ja det får ni fundera över om ni behöver tandborste och tand-
5. He: Alfred måste  m a n  ha med sej /»
6. Lo: Godis
7. ➤He: »min hund  måste man ha med så man kan jaga
8. [---]
9. Id: Vi får ta
10. ➤ med Henriks hund NUDDAR HENRIKS HAND MED SITT PAPPER

I ett fåtal fall förekommer ren modusmodifiering, vilket innebär att ett
förslag/en modifiering först introduceras som skämt och senare upprepas som
allvarligt förslag eller vice versa. I dessa fall har förslaget/modifieringen
räknats två gånger, dvs. en gång som allvarligt förslag och en gång som
skämt. Ett par exempel på sådan modifiering är förslagen armétält och
motorsåg, som är skämt i den första urvalsgruppen och sedan omförhandlas
till allvarliga förslag i den efterföljande tvärgruppen. (För exempel se avsn.
8.2.6.5.) Jag exemplifierar inte kategorin här, eftersom det är svårt att ge korta
exempel på ren modusmodifiering.
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6.2.2 Gemensam samtalsintroduktion

I de flesta fall har två grupper spelats in samtidigt i två olika rum (se kap. 5).
Vid tre tillfällen har först diskussionsuppgiften introducerats för de båda
grupperna gemensamt, varefter grupperna har delats för att genomföra diskus-
sionen. Vid det tredje tillfället började eleverna genast föra fram en strid ström
av förslag, innan introduktionen var avslutad (se ex. 6:71). Dessa båda
grupper fick också en mycket kort gemensam introduktion (ca en minut) till
tvärgruppsdiskussionen. De båda inspelningsledarna försökte vid båda till-
fällena förmå eleverna att vänta med förslagen tills introduktionen var av-
slutad, men eleverna lät sig inte hejdas så lätt (se ex. 6:72).

Exempel 6:71. Gemensam introduktion L3043 och L3044, blandade grupper, år 3: Da =
Dagrún, He = Henrik, Id = Ida, Jo = Joel, Ce = Cecilia, Je = Jens, Lo = Louise, Mi =
Mikael, L1 = inspelningsledare 1, L3 = inspelningsledare 3
1. L1: Kan ni tänka er det att ni fyra får vara ute i skogen en hel vecka
2. Da: Oj
3. L1: Och det är ingen vuxen med er / och ni ska klara er i skogen en hel vecka
4. He: Och så får man ta med sej tv och allting sånt där
5. L1: Man får ta med sej fem saker /
6. hemifrån / n i  f å r tänka er att ni har kläder precis vad ni behöver så nåt»
7. Je: (En bok)
8. L1: »sånt behöver ni inte ha med e r  
9. He: Och så Al- Alfred måste man ha med sej
10. Lo: T a n d b o r s t e  o c h  t a n d k r ä m  SKR   A  T  T  A  R
11. Je: Ja nödvändigt
12. L1: Ja det får ni fundera över om ni behöver tandborste och tand-
13. He: Alfred måste man ha med sej /»
14. Lo: Godis
15. He: »min hund  måste man ha med så man kan jaga
16. F?: *Godis* TYST
17. Ce: (                          ) sova där TILL L1
18. L1: (   )
19. Ce?: Orvar kanin
20. L3: Vänta ni får inte prata
21. E?: Hys c h
22. L3: Ni får inte prata om allting nu för det- det ska vi ju ska vi ju spela in er på
23. sen

Exempel 6:72. Gemensam introduktion L3045 och L3046, blandade tvärgrupper, år 3:
Da = Dagrún, He = Henrik, Id = Ida, Jo = Joel, Ce = Cecilia, Je = Jens, Lo = Louise, Mi
= Mikael, L1 = inspelningsledare 1
1. Lo: Kan vi inte tala om vad vi har tagit nu?
2. L1: Nä det får ni göra sen när vi delar upp er
3. / behöver ni inte göra nu
4. /
5. Lo: Jo snälla
6. L1: Men då ska vi se vilka vi ska skicka tillbaka in i det rummet då»
7. Lo: Sovsäck  t ända re  ma t»
8. L1: »(.) då kan väl ni två (.) gå tillbaka PEKAR UT LOUISE OCH MIKAEL
9. Lo: »f ä l l k n i v  g o d i s
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Att vissa förslag förs fram för första gången redan vid den gemensamma
introduktionen får vissa konsekvenser för excerperingen av förslagen. På rad
14 i ex. 6:71 ovan introducerar exempelvis Louise godis, ett förslag som sedan
kommer att upprepas i båda grupperna. Jag anser att man inte kan bortse från
att det är här förslaget dyker upp första gången – i och med att förslaget har
lagts fram så är det något som alla talare har hört när de senare sätter igång
med den egentliga gruppdiskussionen. Jag har därför excerperat denna replik
som introduktion av godis i båda samtalen.

På rad 10 för Louise fram förslagen tandborste och tandkräm. Dessa för-
slag upprepas inte i de följande urvalsdiskussionerna. Därför har jag bara
excerperat de här förslagen i det samtal som Louise sedan deltar i (L3043). På
motsvarande sätt har Henriks skämt om att ta med sig sin hund enbart excer-
perats i det samtal som han därefter deltar i (L3044), eftersom idén av för-
klarliga skäl inte upprepas i den andra gruppen.

6.3 Modus hos förslag och modifieringar
Ett yttrande kan ofta tolkas på olika sätt. En talare kan också avsiktligt ge sitt
yttrande en annan betydelse än den rent bokstavliga. Om någon säger »Vilken
bra idé» kan detta vara ett ärligt uttalande av en åsikt, men i kombination med
ett ironiskt tonfall betyder yttrandet det rakt motsatta. Det är talarens förhåll-
ningssätt till repliken som avgör vad den betyder. Att ironisera eller skämta
innebär alltså att man intar en viss attityd eller hållning, och denna talarens
attityd avgör vad jag kallat yttrandets modus. Detta har behandlats i avsnitt
4.2.4.2.

De modus som är aktuella i mitt material är förutom ALLVAR också SKÄMT,
IRONI och LEK. Min syn på modus LEK stämmer överens med Millars och
Batesons beskrivningar (avsn. 4.2.4.2.1). Ett lekförslag liksom ett skämt-
förslag skiljer sig från allvarliga förslag genom talarens attityd. Varje för-
slag/modifiering som excerperats kodas med avseende på denna variabel. Ett
första steg i modusanalysen är att avgöra om förslagen/modifieringarna är
avsedda att ingå i gruppens slutliga urval eller ej. Utifrån detta kriterium har
jag grupperat modustyperna två och två (se figur 6:1).

Förslag/modifieringar
┌────────────┴────────────┐

Avsedda för gruppens slutgiltiga lista Ej avsedda för gruppens slutgiltiga lista
 ┌──┴──┐                                                      ┌──┴──┐

Modus ALLVAR LEK SKÄMT IRONI
(konserver) (pistol) (mattant) (biograf)

Figur 6:1. Översikt över modus hos förslag och modifieringar.
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Modus ALLVAR innebär dels att förslagen/modifieringarna är avsedda att
hamna på gruppens slutgiltiga lista över saker att ta med sig, dels att förslaget,
till skillnad från ett lekförslag, hör hemma i verkligheten i den meningen att
användandet av det föreslagna föremålet är möjligt för förslagsställaren eller
gruppen. Det kan vara förslag som exempelvis konserver, vattendunk och
tändstickor. Modus ALLVAR är normalfallet. Modus LEK innebär att för-
slagen/modifieringarna är avsedda att hamna på gruppens slutgiltiga lista,
samtidigt som de hör hemma i en fantasivärld i den meningen att användandet
av det föreslagna föremålet inte är möjligt för förslagsställaren eller gruppen.
Exempel på modus LEK är förslagen bil och pistol. När 10-åringar diskuterar
om de behöver en bil eller ej betraktar jag alltså det som LEK.

Modus SKÄMT innebär dels att förslagen/modifieringarna inte är avsedda att
hamna på gruppens slutgiltiga lista över saker att ta med sig, dels att för-
slagen/modifieringarna främst är avsedda att roa. Ett skratt är en fullt till-
räcklig respons på ett skämtförslag, vilket inte gäller för förslag med andra
modus. Exempel på skämtförslag är mattant, luft och lyxswimmingpool.

I samtalen förekommer en hel del ironi. Det är dock ytterst ovanligt att ironin
kommer till uttryck i termer av förslag eller modifieringar – jag har bara funnit
ett enda fall. Detta exempel återfinns i ett av de två samtal som endast är audio-
inspelade. Jag har därför kunnat konstatera att ironin signaleras genom röst-
förställning, däremot har jag inte haft möjlighet att studera minspel, vilket även
kan användas för att signalera ironi. Eftersom ironi endast berör ett belägg ska
jag inte uppehålla mig mer vid företeelsen här. Vid redovisningen av den
kvantitativa undersökningen har jag fört ihop det ironiska belägget med skämten.

6.4 Att identifiera skämt
Jag arbetar utifrån en definition av skämt som avsiktliga. Det innebär att jag
tolkar talarens intention. En sådan tolkning kan vara problematisk (jfr Tannen
1993:166). Man kan inte göra helt objektiva bedömningar och ett fåtal repliker
måste kanske lämnas okodade. Trots dessa svårigheter är det enligt en sådan
metod många forskare som studerar skämt i samtal har arbetat (se t.ex. Hay
2000:715, Mulkay 1988, Mulkay, Clark & Pinch 1993, Pizzini 1991). Hay
(2000) framhåller att hon valt att ta fasta på sin tolkning av talarens intention,
vilket har inneburit att även skämt som inte har fått någon explicit reaktion
från övriga samtalsdeltagare har inkluderats i materialet. Tillvägagångssättet
kan jämföras med Raskins begrepp humorkompetens (jfr avsn. 3.3).10

10 Det kan också relateras till vad Berger & Luckmann (1979) kallar »common sense». Med detta
menas att vi som medlemmar i en språkgemenskap har en delad kunskapsbas och referensram. Vi
har förmågan att tolka samtal eftersom vi har en gemensam utgångspunkt. I annat fall skulle det vara
en omöjlighet att kommunicera med andra människor och att uppfatta vad de menar.
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Valet av metod avgörs av syftet med undersökningen. Norrick (1993) har
valt att endast analysera sådana skämt som tydligt uppskattas eller får något
slags respons. Norricks undersökning syftar dock till att åstadkomma en kva-
litativ beskrivning av olika typer av kontextbundna skämt, och då är kvant-
itativa aspekter inte relevanta. Andra forskare, som Hay och Pizzini, vill där-
emot undersöka kvantitativa skillnader i olika gruppers språkbruk (se avsn.
3.6). För studier med det syftet blir det relevant att undersöka både upp-
skattade och icke-uppskattade skämt och därmed också centralt för forskaren
att fokusera på talarens intention.

Hay (2000) anför ett antal ledtrådar för tolkningen: kontexten, dvs.
samtalet som helhet, lyssnarnas reaktioner, talarens röstmodifieringar, t.ex.
plötsliga förändringar av tonläge och tempo, en leende eller skrattande röst,
och slutligen något oklart »other verbal clues». Hon har vidare använt sin
bakgrundskunskap, om talarna, gruppen och samtalet som helhet, som stöd
för sin tolkning.

Eftersom jag har velat göra en kvantitativ jämförelse mellan förslag och
modifieringar med olika modus har jag valt att försöka tolka talarens avsikt.
Jag har försökt verifiera min tolkning på flera olika sätt, vilket kan jämföras
med den metod Hay beskriver. Här ska jag dock sätta mitt tillvägagångssätt i
relation till de fyra ovan diskuterade kriterierna för att identifiera skämt
(Beckman 1988, se avsn. 4.3) och till Raskins (1985) teori.

6.4.1 Talarens intention

Det första steget i min analys har varit att gå igenom samtliga samtal och mar-
kera vad jag tolkar som avsiktliga skämt, vilket alltså är ett intentionellt krite-
rium för att identifiera ett skämt. Utifrån Raskins (1985) teori använder man
sig av sin humorkompetens (se avsn. 3.3). Med Austins termer kan det be-
skrivas som en fråga om att avgöra textens perlokuta mål (se avsn. 3.3). Vid
tolkningen har jag tagit fasta på replikernas innehåll liksom även hur
replikerna sägs – jämför ovan vad Hay (2000) har framhållit som talarens
röstmodifieringar (tonläge, tempo, en leende eller skrattande röst). Vidare ger
talarna ibland explicita upplysningar om yttrandets modus.11 Under analysen
har jag identifierat ett antal olika typer av vad jag kallat modusmarkörer. En
typ av modusmarkör utgörs av explicita invalideringar (för exempel se avsn.
6.1.2.1 ovan och för fler typer se vidare kapitel 11). Vidare kan talaren genom
direkta kommentarer tydliggöra sin attityd till förslaget/modifieringen. Sådana
kommentarer exemplifieras i följade utdrag, vilket kräver några kommentarer.

Eleverna har redan enats om fem saker och diskuterar vad som kan ingå i
proviant. Andri framhåller piroger, pizzor och hamburgare (r. 1). Hamburgare

11 Detta kan vara en del av vad Hay (2000) har benämnt »other verbal clues».
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modifieras av Håkan till djupfrysta såna här Quickburger (r. 7). Det här säger
Håkan i en neutral ton och med en neutral min. Det är svårt att få en upp-
fattning om Håkans inställning till dessa hamburgare. Yttrandet får inte heller
någon respons från de övriga förrän Linda på rad 12 börjar berätta om sin
mammas dåliga erfarenhet av en quickburger. När Håkan flikar in sina kom-
mentarer om att burgaren smakar gris och brödet är stenhårt blir det dock klart
att detta inte är något som Håkan på allvar skulle vilja ta med sig.12

Exempel 6:73. H7142, tvärgrupp, år 7: An = Andri, Hå = Håkan, Li = Linda, To = Tobias
1. ➤An: Piroger pizzor och hamburgare
2. (0,7)
3. Li: (   )
4. (0,5)
5. TOBIAS GÄSPAR
6. An?: Ok  e  j
7. ➤Hå: Det finns djupfrysta såna här Quickburger
8. Li: (                   )
9. To: (       )
10. An: Det är precis så här man ska klara sej SLÅR MED PENNAN I BORDET
11. To: Mikro
12. Li: Och du vet du mam- apropå det mamma köpte en sån dära i en
13. a f f ä r
14. ➤Hå: Det smakade gris
15. Li: Ja och så stoppa dom in den vet du var den så här (.) djupfryst det var en»
16. ➤Hå: (Jag lovar)
17. Li: »sån hära ostburgare stoppa dom in den så hära
18. (0,2)
19. ➤Hå: Mm och så sen brö- brödet är så där
20. Li: I en mikrougn Och sen så när hon fick det liksom»
21. ➤Hå: S t e n h å r t
22. Li: »osten låg som liksom en (0,4) som plast va på där (0,3) och (.)
23. o c h  d e t  g i c k  inte att äta och så kom mamma lite försynt bara (0,3)»
24. To: Det är ju gott ju

En komplikation för den som vill tolka talarens attityd till sitt förslag eller sin
modifiering är att det i samtal av den typ som undersöks här inte är säkert att
talaren alltid har en klar avsikt vad gäller yttrandets modus. Samtalen har
ibland karaktär av brainstorming, vilket innebär att flödet av idéer är mycket
snabbt.

Detta kan leda till flera möjligheter:

– talaren har en klar avsikt beträffande yttrandets modus (normalfallet),
– talaren associerar snabbt och har inte en alldeles klar avsikt beträffande

yttrandets modus (ovanligt men möjligt),13

12 Lindas berättelse diskuteras vidare i avsn. 8.6.
13 Nordberg (1995) anför ett autentiskt samtalsexempel med en talare som yttrar en replik som
kan tolkas på olika sätt. Talaren uppger själv att han inte hade helt klart för sig vilken av de båda
möjliga preciseringarna av repliken han avsåg när han fällde yttrandet. I detta fall är det alltså
fråga om en precisering och inte om modus.
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– talaren har en klar avsikt beträffande yttrandets modus, men detta miss-
förstås och talaren väljer att acceptera omtolkningen utan kommentarer,
varför missförståndet inte formuleras explicit i samtalet (ovanligt men
möjligt).

Möjligheten finns också att lyssnaren avsiktligt missförstår yttrandets modus,
vilket man kan misstänka vara fallet i följande sekvens från år 3. Pojkarna
räknar upp alla redskap som finns på en överlevnadskniv (r. 1–4, 7, 10, 12).
Niklas flikar in ett skämt, saft (r. 8), vilket Peter behandlar som ett hörfel från
Niklas sida och inte som ett skämt (r. 10).

Exempel 6:74. L3016, pojkgrupp, år 3: Ha = Hans, La = Lars, Ma = Marcus , Ni =
Niklas, Pe = Peter
1. Ha: Ö v e r l e v n a dskniv för de- på såna sitter ju tandpetare och allt
2. möjligt
3. Ma: Jaa det finns (     )
4. ➤Pe: Syl och så finns det sax såg
5. P: (     )
6. P: (   )
7. Ha: Jaa det är skitmyc k e t
8. ➤Ni: *Saft saft och bulla*
9. HÖGT
10. ➤Pe: Sax sa jag och sen såg och
11. P: (           )
12. Pe: Gaffel och

6.4.2 Yttrandets semantiska struktur

Enligt Raskin ska en tillämpning av de krav som formuleras i SSTH:s huvud-
hypotes sammanfalla med den tolkning en infödd talare gör på basis av sin
humorkompetens. Jag har också granskat samtalen i ljuset av SSTH:s huvud-
hypotes, vilket innebär en tillämpning av semantiska strukturella kriterier.
Detta steg har inneburit att jag markerat fler repliker än dem som jag tolkat
som avsiktliga skämt. Den oavsiktliga komiken består ju ofta i att något for-
muleras så att det kommer att fungera i enlighet med SSTH:s krav på över-
lappande och motstridiga ramar (se avsn. 4.2.4.1 samt kap. 9).

Min tillämpning av SSTH på mitt samtalsmaterial innebär att jag betraktar
samtalsuppgiften som den första semantiska ramen. Ett skämtsamt förslag
eller en modifiering innebär en växling till en annan, oväntad ram. För-
slagen/modifieringarna är inkongruenta med samtalsuppgiften. Raskin räknar
med tre basala semantiska oppositioner mellan de »verkliga» och »overkliga»
situationer som skämten aktualiserar (huvudhypotesens andra villkor, se avsn.
4.2.3.2.2). Jag ska här ge exempel på förslag/modifieringar som illustrerar de
tre basoppositionerna.
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Oppositionen faktisk–icke-faktisk eller icke-existerande: tre meter lång super-
rambokniv.

Exempel 6:75. H7306, pojkgrupp, år 7: Be = Bengt, Ga = Gabriel, In = Ingemar, Kr =
Krister
1. Kr: Ja men kniv en kniv skulle man ha med sej
2. Ga: Ja kanske
3. Ga: En machete
4. ➤Kr: (   ) så här superrambokniv vet du tre meter lång SKRATTAR, VISAR MED
5. HÄNDERNA

Oppositionen normal–onormal eller icke-förväntad: killar.

Exempel 6:76. H7307, flickgrupp, år 7: El = Ella, Le = Lena, Pe = Pernilla, Si = Siri
1. El: Fyra stycken killar nej men
2. /
3. S                  K                  R                  A                 T                 T, ALLA
4. ELLA SÄTTER HANDEN FÖR MUNNEN

Oppositionen möjlig–omöjlig: korvkiosk, hamburgerbar, McDonald’s

Exempel 6:77. L3016, pojkgrupp, år 3: Ha = Hans, La = Lars, Ma = Marcus , Ni =
Niklas, Pe = Peter
1. ➤Ni: Korvkiosk
2. [---]
3. Ha: Ja men nu skärper (vi oss)
4. ➤Ni: Korv∨ kiosk∨

5. /
6. La: Ja men nu får (vi) se
7. ➤Pe: Hamburgerbar
8. [---]
9. ➤La: *Jag vet vad vi ska ha* / McDonald’s HÖGT

6.4.3 Lyssnarnas reaktioner

Många gånger ger de övriga gruppmedlemmarnas reaktion på förslaget/modifi-
eringen en vägledning för tolkningen. Det är dock en hel del förslag/modi-
fieringar som inte får någon respons alls från övriga samtalare. De reaktiva
kriterier jag använt mig av är skratt och andra responser som yttrandet fått samt
kommentarer från de övriga talarna som fällts under samtalet.14 Vanliga sätt att
visa att man uppskattar ett skämt är att upprepa det eller att bygga vidare på det
(jfr Hay 2001, Norrick 1993).

Ett exempel på ett lyckat skämt, där samtligas gemensamma skratt ger en
tydlig indikation på förslagets/modifieringens modus är förslaget killar som
citerats ovan (ex. 6:76). Andra responser kan vara tillrättavisningar, exempelvis

14 Även kommentarer från lyssnarna kan tänkas vara vad Hay (2000) kallat »other verbal clues».
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tillsägelser om skärpning från någon samtalsdeltagare som anser att diskus-
sionen blivit för tramsig (se t.ex. reaktionen på korvkiosk ovan).

Ytterligare en källa för att verifiera mina tolkningar har jag ibland funnit i
samtalarnas egna direkta kommentarer, som kan vara antingen kommentarer
om skämten som skämt eller om samtalssituationen, t.ex. att man påminner de
övriga om att samtalet spelas in. Denna sorts inlägg visar hur talaren har tolkat
den föregående interaktionen och är då en typ av reaktivt kriterium. Med Ochs
terminologi (1992:245 f.) kan sådana kommentarer sägas rekontextualisera en
tidigare handling, t.ex. som något roligt eller något klandervärt.

I följande utdrag blir Henrik plötsligt medveten om kameran, och kom-
menterar att de har pratat om ett skämtförslag som han har introducerat, att ta
med Henriks hund Alfred (r. 1, 3–4). Vad han menar med »vad jag gjorde mot
Joel» har jag inte kunnat sluta mig till utifrån inspelningarna. Ida tycks dock
förstå det, eftersom hon fyller på med »mot Dagrún då». I detta fall handlar
det om att Henrik uppmärksammade en oavsiktlig dubbeltydighet i Dagrúns
replik, vilken behandlas i avsnitt 9.2.1.1.

Exempel 6:78. L3046, tvärgrupp, år 3: Ce = Cecilia, He = Henrik, Id = Ida, Je = Jens
1. ➤He: Fan den där / ja just det kameran är på
2. Id: Ja men vi kanske    (                     )
3. ➤He: Det hade jag glömt bort och vi hå- håller på och pratar om
4. Alfred och ∨ massa sånt här∨

5. S   K   R   A    T    T
6. Je: Ja okej ja nu måste vi (säja)
7. Ce: Ja men du det där kommer med på
8. kameran (nu)
9. ➤He: Hörru  du  skulle ha sett vad jag gjorde mot Joel    SKRATTAR
10. Id: SKRATTAR
11. ➤Id: Ja men mot Dagrún då mot Dagrún då det är ju vi- / äckligt skulle jag vilja
12. säja

Även i de båda följande utdragen kan man få en uppfattning om talarens in-
ställning till den föregående interaktionen genom hans kommentarer om den
pågående inspelningen. I ex. 6:79 påminner Tomas i allvarlig ton Per om att
de blir inspelade, med anledning av att Per har sagt ett fult ord (se avsn. 8.4). I
ex. 6:80 säger en pojke retsamt att hela klassen ska få se på inspelningen av
deras samtal, vilket skulle vara pinsamt med tanke på de skämt som föregått
kommentaren.

Exempel 6:79. L3036, pojkgrupp, år 3: Ma = Magnus, Pa= Patrik, Pe = Per, To = Tomas
1. To: *Per kom ihåg att vi spelar in* LÅNGSAMT OCH ALLVARLIGT

Exempel 6:80. H7306, pojkgrupp, år 7: Be = Bengt, Ga = Gabriel, In = Ingemar, Kr =
Krister
1. Ga: Hörru hela klassen ska titta på det här
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I det följande citeras direkta kommentarer som visar talarens inställning till de
föregående skämten. I det första kommenterar en flicka gruppens skämt med
»fan vad sjuka vi är». I det andra citatet fäller en flicka skrattande en vänligt
ironisk kommentar om de föregående talarnas påståenden att de inte skulle
klara sig utan sina husdjur.

Exempel 6:81. H7307, flickgrupp, år 7: El = Ella, Le = Lena, Pe = Pernilla, Si = Siri
1. Pe: Fan va sjuka vi ∨ är∨

Exempel 6:82. H7136, flickgrupp, år 7: An = Anne, Cl = Clara, El = Elisabet, Ir = Irina
1. Cl: Jag skulle aldrig klara mig utan hunden
2. F: ┌Näej
3. └FNISS, FLERA
4. (1,3)
5. An: Jag skulle inte klara mig utan hästen
6. (1,0)
7. ➤Ir: ∨ En hel vecka∨  FNISSAR

Man får dock inte acceptera samtalarnas egna kommentarer okritiskt. Dels kan
olika gruppmedlemmar tolka olika förslag på olika sätt, dels stämmer inte alla
kommentarer överens med vad som faktiskt framgår av inspelningarna. I
följande utdrag från en pojkgrupp i trean (ex. 6:83) visar det sig att alla i
gruppen inte har förstått förslagen på samma sätt. Kniv är ett förslag som
dyker upp i de flesta samtalen och hamnar på den slutliga listan hos två
tredjedelar av grupperna. Lars i denna grupp invänder att de måste ta med »nå
vettigare saker än pistol och kniv» (r. 1). De övriga samtalarna ger ingående
beskrivningar av allt som finns på en överlevnadskniv, men detta tycks inte
övertyga Lars, som även efter att gruppen avslutat sin diskussion upprepar att
man kunde ha behövt något vettigare.

När Lars klagar över att han inte får något gehör för sin idé att hamburgare
ska ingå i mat (r. 3–4) möts han med ironi och kritik (r. 5–6, 9–11, 14).
Gruppen har redan diskuterat behovet av att ta med mat som inte behöver för-
varas i kylskåp, vilket kan vara ett skäl till Niklas ironiska låtsashärmande av
Lars. Niklas kritiserar Lars för hans oseriösa förslag – men bio som Niklas
kritiskt framhåller (r. 6) har Lars aldrig föreslagit. Niklas menar kanske inte
sin kritik så bokstavligt utan använder sig bara av bio som ett typexempel på
ett omöjligt förslag. Lars försvarar sig med att han sa att han skojade (r. 12–
13), vilket han faktiskt inte har gjort.

Exempel 6:83. L3016, pojkgrupp, år 3: Ha = Hans, La = Lars, Ma = Marcus , Ni =
Niklas, Pe = Peter
1. La: Men hörni vi måste hitta på nå vettigare saker än pistol och kniv (och så där)
2. [---]
3. La: Men jag skrev hamburgare inom paren(tes) / vad ska vi / men jag har inte
4. fått vara med och bestämma nånting alltså det är bara ni s o m  (    )
5. Ni: Nej men du säjer
6. (.) *jag vill ta med en bio* HÖGT, IRONISKT TONFALL
7. P: *Då kommer han* TYST
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8. La: Nä men det (är bättre) (   )
9. Ni: * J a  ( v i  tar ja)*
10. HÖGT (.) *det blir nog bra (.) hamburgare det går säkert b r a  ( d å )  *
11. IRONISKT TONFALL, LÅTSASHÄRMAR LARS
12. La: Ja men jag sa ju att
13. jag skojade
14. Ni: Du löjlar ju dej hela tiden

I utdraget nedan berättar Louise, med understöd av Mikael, i en tvärgrupp om
Cecilias skämt i den föregående gruppen. Hon har bl.a. skämtat om grill och
gosedjur. Däremot var inte tält Cecilias förslag som Louise påstår – det var
Louise själv som föreslog detta. Cecilia har dock skämtat om att hon inte vill
sova i samma tält som pojkarna. Genom Louises och Mikaels kommentarer
här får man alltså en uppfattning om hur de har tolkat grill och gosedjur. Sär-
skilt det senare är svårtolkat i dessa samtal, eftersom vissa talare betraktar det
som skämt och andra som allvar. Oklarheten kring förslaget tält visar likväl
att man inte helt kan lita på den här typen av kommentarer.

Exempel 6:84. L3045, tvärgrupp, år 3: Da = Dagrún, Jo = Joel, Lo = Louise, Mi = Mikael
1. Lo: Cecilia höll på där (.) ska vi ha grill med oss ska vi (ett) gosedjur och»
2. Mi: Gose∨djur∨»
3. Lo: »s å  e t t  tält
4. Mi »FNISSAR

6.4.4 Konventionen

Till de konventionella kriterier som kan vägas in i tolkningen räknar jag min
kännedom om vad eleverna ofta skämtar om. Även detta kriterium måste
tillämpas kritiskt, eftersom det som är allvar i en grupp kan vara skämt i en
annan (se vidare avsn. 8.2.6; för exempel se analyserna i kap. 8 och 9.) Även
annan information, t.ex. uppgifter om vad den yngsta åldersgruppen leker, ger
en bild av konventionella förhållanden. Av ett associationstest med elever i
skolår 1 (Käller 1990) framkom att både flickor och pojkar förknippade
aktiviteter som att leka militär och låtsas kriga med pojkar.

6.4.5 Svårbedömda passager

Mitt tillvägagångssätt kan jämföras med hur andra forskare arbetat med skämt-
sekvenser i inspelat material. Mulkay (1988:50–51) beskriver hur de tre
forskarna först gick igenom materialet var och en för sig för att identifiera vad de
ansåg vara »humorous passages». Det visade sig att deras bedömningar främst
skilde sig åt vad gäller precis var vissa längre, skämtsamma avsnitt började. De
fann också ett litet antal korta repliker som inte kunde kategoriseras med säker-
het. Mulkay kommenterar detta med att dessa typer av svårigheter kan förväntas,
eftersom skämtande signaleras indirekt och genom anspelningar.
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Jag har också fått några samtal medbedömda av andra forskare, vilket pre-
senteras i nästa avsnitt. Att flera bedömare tolkar ett yttrande på samma sätt är
inte någon garanti för att man har förstått talarens intention, men det är ändå
ett sätt att få en uppfattning om den använda metodens reliabilitet. De fall där
bedömningarna går isär är också intressanta att studera – vad är det som gör
att just dessa repliker kan tolkas olika? Finns det t.ex. några mönster när det
gäller vilka semantiska oppositioner som är lättare eller svårare att bedöma?
Dessa frågor diskuteras i avsnitt 8.2.5.3.

6.5 Medbedömaranalys
Tolkningen av förslagens och modifieringarnas modus i fyra urvals-
diskussioner har jag fått medbedömd av tre andra forskare. Avvikelserna i be-
dömning är intressanta att studera närmare, eftersom de ger besked om vilka
förslag som är svårtolkade för en utanförstående analysator. En del av dessa
förslag förefaller även vara svåra att tolka för samtalarna själva, då
responserna går isär vad gäller modus. De svårtolkade passagerna kan också
vara sådana där talarna själva förhandlar sig fram till vilket modus som ska
gälla. Eller med andra ord: det finns skäl att tro att gränsen mellan allvar och
skämt är flytande och oklar även för samtalsdeltagarna i vissa sekvenser.

Medbedömarna, nedan kallade bedömare A, B och C, är mina kolleger. Två
av dem är vana att analysera muntligt material. Den tredje bedömaren har inte
ägnat sig åt talspråksforskning men har desto längre erfarenhet av arbete med
ungdomar. Jag har valt att anlita personer som har erfarenhet av barn och ung-
domar i samma ålder som informanterna, antingen genom arbete som lärare
eller av egna barn eller båda delarna.

För bedömningen har jag valt ut vad jag själv betraktar som samtal av vari-
erande svårighetsgrad. Utfallet av medbedömningen redovisas i tabell 6:1.
Bedömare A har analyserat två flickgruppers samtal (L3035F och H7136F).
Båda dessa har jag bedömt som lättanalyserade, eftersom diskussionerna till
största del är allvarliga med mycket få skämtförslag. Bedömare B har ana-
lyserat ett samtal från en blandad grupp, vilket jag har bedömt som medelsvårt
(H7137B). Den sista medbedömningen avser ett pojkgruppsamtal (H7306P).
Detta samtal har jag uppfattat som ett av de absolut svåraste att bedöma, efter-
som växlingen mellan skämt och allvar är snabb och i vissa sekvenser med
modifieringar finns en glidning från skämt till allvar och tvärtom. Som också
framgår av tabellen samvarierar det totala antalet förslag i samtalen med min
uppskattning av svårighetsgraden. I de samtal som har ett högt antal förslag
finns det också många skämt – antalet rimliga förslag på saker att ta med är ju
mer begränsat än antalet möjliga skämtförslag.

Utfallet av medbedömningen kräver några kommentarer. I tabell 6:1 redovisas
endast kodningen av förslag och modifieringar. Bedömarna har analyserat alla
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repliker i diskussionerna. Om jag redovisade bedömningen av samtliga repliker
skulle överensstämmelsen bli avsevärt högre. I det följande kommer jag även
att kommentera hur responser på vissa förslag och modifieringar har bedömts.

Tabell 6:1. Utfall av medbedömning av modus för förslag och modifieringar.

L3035F H7136F H7137B H7306P
bedömare A bedömare A bedömare B bedömare C
N % N % N % N %

Lika 7 88 27 96 29 94 59 84
Avvikelse 1 12 – – 2 6 8 11
Blankt – – 1 4 – – 3 4
Totalt 8 100 28 100 31 100 70 99

Av tabellen framgår att överensstämmelsen i bedömning varierar mellan 84 %
och 96 %. I ett samtal med mycket få förslag, som L3035, får man dock notera
att en enda avvikande kodning ger ett relativt högt procentuellt utslag.

Vad gäller det första samtalet, L3035, är det bedömningen av en modifi-
ering som går isär. När flickorna har enats om mat ställs frågan vilken sorts
mat man ska ta. En av flickorna svarar med en enordsmodifiering, ham-
burgare, och ler glatt. Medbedömaren har tolkat detta som skämt, själv har jag
tolkat modifieringen som allvarlig. Min tolkning är att eleven ler förtjust vid
tanken på hamburgare, men att det snarare är fråga om en glädjeyttring än ett
skämt. (Jfr vad som sagts ovan, avsn. 4.3.1, om att det inte alltid är en humor-
upplevelse som orsakar skratt, eller, som i det här fallet, det glada leendet.)

I nästa flicksamtal, H7136F, har medbedömaren lämnat ett förslag blankt,
nämligen kol (se ex. 6:85). Vi har dock båda kodat de efterföljande tre
replikerna som allvarliga. Jag har även tolkat förslaget som allvarligt menat.
Kanske har medbedömaren tvekat eftersom slutet av repliken sägs fnissande.
Innehållsmässigt ligger också förslaget nära en typ av skämt som förekommer
i några andra samtal, skämt som handlar om att släpa med sig onödiga saker,
exempelvis sådant som redan finns i skogen. (Denna sekvens behandlas vidare
i avsn. 9.3.1.)

Exempel 6:85. H7136, flickgrupp, år 7: An = Anne, Cl = Clara, El = Elisabet, Ir = Irina
1. Ir: Och du- ja man skulle behöva ∨ kol också för att tända på elden∨

2. An: Fast det f i n n s  j u  p i n n a r
3. Cl: Ja men det kan man ju ta nå pinnar och nåt (0,2) kvistar
4. Ir: Men det finns ju pinnar

I samtalet H7137B avviker kodningen av förslaget hagelbössa och samma
talares modifiering hagelgevär. Däremot överensstämmer bedömningen av
responserna. Förslagen bemöts både med allvarliga invändningar och med



162

skratt och svar som tyder på att denna andra talare betraktar förslaget som
skämt.

Vid bedömningen av samtalet H7306P förekommer det fler avvikelser.
Dels avviker kodningen av ett par enkla förslag (tvål och telefon). Dels av-
viker kodningen vid några längre sekvenser, där båda analyserna visar en
växling mellan allvar och skämt, men där gränsdragningen varierar något. När
pojkarna diskuterar förslaget schweizisk armékniv uppstår det en kedja av
modifieringar: kniv, machete, tre meter lång superrambokniv och slutligen
motorsåg (se ex. 6:41). Jag har bedömt de två första som allvar (schweizisk
armékniv och kniv) och de tre sista som skämt. Medbedömaren har kodat de
tre första som allvar, machete dock som »allvar?», och de två sista som skämt.
På motsvarande sätt går bedömningarna något isär när eleverna diskuterar
mobiltelefon och mat, och det uppkommer en kedja av modifieringar, där all-
var och skämt blandas. I dessa tre sekvenser återfinns hälften av de avvikande
kodningarna. Detta utfall kan jämföras med Mulkays (1988) resultat av med-
bedömningar (se referat ovan).

Eleverna diskuterar också toalettpapper, vilket vid båda analyserna har tol-
kats som allvar, samtidigt som förslaget i sig är sådant att det leder till skratt.
Modifieringarna av detta förslag har lämnats blanka av medbedömaren.

Sammanfattningsvis visar medbedömningarna att det främst är bedöm-
ningen av enordsförslag och -modifieringar som är svåra samt bedömningen
av exakt var en växling mellan allvar och skämt sker i en kedja av modifi-
eringar. För min analys anser jag dock att det är värdefullt i sig att få bekräftat
att även medbedömaren anser att det inom en viss sekvens finns en blandning
av skämt och allvar.

Förutom dessa fyra urvalsdiskussioner har bedömare B även utfört en med-
bedömning av en tvärgruppsdiskussion (L3046B). Överensstämmelsen mellan
denna medbedömning och min analys blev mindre god. Av totalt 52 förslag och
modifieringar bedömdes 41 (79 %) lika, 9 (17 %) olika och 2 (4 %) dubbel-
kodades som »skämt/allvar?», vilket jag har betraktat som att de lämnats
blanka. Av de tio förslag och modifieringar som tolkats olika var sex stycken
enkla. I några fall har medbedömaren kodat som allvar sådana förslag som i
föregående samtal redan förekommit som relativt tydligt markerade skämt. När
sådana skämt sedan upprepas som enkla förslag/modifieringar är de mycket
svåra att tolka. Dessa fall ser jag som en indikation på att det är mindre lyckat
att få en tvärgruppsdiskussion medbedömd om inte bedömaren också går
igenom de föregående samtalen noga.

Också vid denna medbedömning har det dock visat sig att medbedömaren
är överens med mig om en sekvens med glidning mellan skämt och allvar,
även om den exakta gränsdragningen inte sammanfaller.



7 Argumentunderbyggnad och modus

I mitt samtalsmaterial lägger talarna fram förslag och modifieringar som
antingen enkla eller underbyggda med argument med varierande grad av
explicithet. I den kvantitativa delstudie som presenteras här undersöker jag om
argumentunderbyggnad kan betraktas som ett strukturellt kriterium för att sär-
skilja olika modus. Det är i detta fall fråga om vilken retorisk struktur talaren
ger sitt yttrande. Hur kategorierna definierats och hur excerperingen gått till
framgår av kapitel 6. Här redovisas fördelningen över modus för de fyra olika
retoriska kategorierna: enkla, expanderade (med underkategorierna A och B,
se avsn. 6.1.3.2), kontextuellt underbyggda samt explicit underbyggda förslag
och modifieringar.

I diskussionen nedan ska jag först redovisa hur de olika kategorierna av
argumentunderbyggnad är fördelade över modus. Därefter diskuterar jag i vil-
ken mån argumentunderbyggnad kan ses som ett strukturellt kriterium för att
särskilja olika modus. Modus allvar kontra skämt behandlas i avsnitt 7.1, och
modus allvar kontra lek i avsnitt 7.2. Enkla förslag och modifieringar kontra
underbyggda diskuteras i avsnitt 7.3 och de expanderade i avsnitt 7.4. I avsnitt
7.5 behandlas variation över ålder och i avsnitt 7.6 återfinns en avslutande
diskussion.

I tabell 7:1 redovisas för varje modus fördelningen av de olika kategorierna
totalt för år 3 och år 7. Av denna tabell kan vissa tendenser utläsas. Innan jag
diskuterar dem ska jag redovisa motsvarande siffror för enbart urvals-
diskussionerna (tabell 7:2). Varför jag har gjort denna uppdelning diskuteras
nedan. För samtliga tabeller gäller att den siffra som anger procentuell andel
har rundats till heltal. I det fall då andelen understiger 0,5 % anges den följ-
aktligen som 0 %.

Tabell 7:1. De retoriska kategoriernas fördelning inom resp. modus. Totalt
år 3 och år 7.

Expanderade            Kontext. Explicit Ej
Enkla A B underb. underb. klassif. Totalt

Modus N % N % N % N % N % N % N %

Allvar 166 42 148 37 14 4 23 6 47 12 1 0 399 101
Lek 4 25 4 25 2 12 2 12 4 25 – – 16 99
Skämt 155 55 77 27 5 2 13 5 34 12 – – 284 101
Ej klassif. 1 100 – – – – – – – – – – 1 100
Totalt 326 47 229 33 21 3 38 5 85 12 1 0 700 100
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Tabell 7:2. De retoriska kategoriernas fördelning inom resp. modus.
Urvalsdiskussioner år 3 och år 7.

Expanderade            Kontext. Explicit Ej
Enkla A B underb. underb. klassif. Totalt

Modus N % N % N % N % N % N % N %

Allvar 106 43 88 36 8 3 15 6 29 12 1 0 247 100
Lek 4 31 1 8 2 15 2 15 4 31 – – 13 100
Skämt 109 61 44 24 1 1 8 4 18 10 – – 180 100
Ej klassif. – – – – – – – – – – – – – –
Totalt 219 50 133 30 11 2 25 6 51 12 1 0 440 100

Att jag väljer att också redovisa urvalsdiskussionerna för sig har sin grund i att
introduceringen av förslag i tvärgruppsdiskussionerna domineras av kate-
gorierna enkla och expanderade förslag. Detta beror på att tvärgrupps-
diskussionerna inleds med att eleverna berättar för varandra vad de kommit
fram till i den föregående diskussionen. Denna redovisning får i allmänhet
formen av att talarna antingen enbart räknar upp vad den föregående gruppen
bestämt som en rad enkla förslag (se ex. 7:1) eller introducerar dem i expan-
derad form med en fras av typen ja vi har tagit (se ex. 7:2). Av detta skäl
kommer dessa båda kategorier att väga tyngre i tvärgruppsdiskussionerna än i
urvalsdiskussionerna. Det här innebär att vi kan iaktta samma tendenser i
tabell 7:1 och tabell 7:2, men i den sistnämnda är tendenserna starkare. I dis-
kussionen nedan kommer jag i första hand att hänvisa till tabell 7:2.

Exempel 7:1. H7138, tvärgrupp, år 7: An = Anne, Ir = Irina, Ka = Kajsa, St = Stefan
1. Ka: Vad har ni fått för nånting?
2. (0,6)
3. Ir: Tändstickor vatten kniv burkmat förbandslåda FNISSAR

Exempel 7:2. L3037, tvärgrupp, år 3: Em = Emma, No = Nora, Pa = Patrik, To = Tomas
1. To: Ja vi har tagit tändstickor vapen
2. Pa: Tändstickor vapen (0,2) överlevnadsbok e n  mat  och   tält»
3. To: Boken mat och tält
4. Pa: » (0,5) fem saker vad har ni?

7.1 Modus allvar kontra skämt
Introduceras allvarliga och skämtsamma förslag på olika sätt vad gäller argu-
mentunderbyggnad? Några tendenser framgår av tabell 7:2. Fler skämtsamma
förslag och modifieringar introduceras som enkla, 61 % av de skämtsamma
mot 43 % av de allvarliga, en skillnad på 18 procentenheter. Däremot är det
inte någon nämnvärd skillnad mellan dessa modus vad gäller kontextuell och
explicit argumentunderbyggnad. De allvarliga förslagen och modifieringarna
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är underbyggda med dessa typer av argument i något högre grad men skill-
naderna är små.

Den näst största skillnaden mellan allvar och skämt återfinns bland de
expanderade förslagen och modifieringarna, där en större andel av de allvar-
liga har denna struktur. Om man sammanför typerna A och B blir resultatet att
39 % av de allvarliga förslagen och modifieringarna är expanderade mot 25 %
för de skämtsamma, en skillnad på 14 procentenheter.

De största skillnaderna mellan å ena sidan allvarliga och å andra sidan
skämtsamma förslag och modifieringar består alltså i att fler skämtsamma är
enkla medan fler allvarliga är expanderade.

7.2 Modus allvar kontra lek
Den största skillnaden mellan modus allvar och lek består i att fler lekförslag
introduceras underbyggda med explicita argument. Lekförslagen är vidare de
som i lägst utsträckning introduceras som enkla.

7.3 Enkla förslag och modifieringar kontra underbyggda
I de analyserade samtalen har eleverna en förelagd uppgift att lösa till-
sammans. Samtalsuppgiften är det givna samtalsämnet och den kommer att
fungera som en ram för elevernas diskussion. Detta medför att elevernas för-
slag kan utformas kortfattat, med några få ord eller bara som ett enordsförslag
– det kan alltså räcka att exempelvis bara säga kniv. Även skämtsamma för-
slag kan utformas som enordsförslag, t.ex. mattant i nedanstående samtals-
utdrag från en pojkgrupp i år 3 (ex. 7:3).

Exempel 7:3. L3016, pojkgrupp, år 3: Ha = Hans, La = Lars, Ma = Marcus, Ni = Niklas,
Pe = Peter
1. Ni: (Nej men) mat skriver jag
2. Ha: Ja men mat ruttnar ju vi ska vara där en hel
3. vecka utan kylskåp
4. FNISS
5. La: Du
6. Pe: Men du det finns mat som man inte behöver ha i kylskåp
7. Ha: Ja konserver
8. /
9. P: Konserv(   ) ja det finns överlevnadskniven
10. La: *Lite ölburkar ölburkar och whisky*
11. SKRIKANDE
12. Ha: Nä men fan skärp dej
13. SKRATT
14. Ni: *Man kan panta kommer du väl sen med ha ha ha*
15. IRONISKT TONFALL
16. Ma: Man kan
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17. banta i stället
18. La: Ja just det / en ärta
19. Ha: Konserver skriv konserver
20. ➤La: Mattant
21. Pe: Nej fan nu har vi alla fem då / nej men vi tar
22. Ni: En två / en  t v å  t r e  f y r
23. Pe: Vi måste ju ha en bil
24. sen när vi slu- när veckan är slut eller kommer dom och hämtar oss

Generellt sett är det relativt ovanligt att förslag byggs under med argument när
de introduceras första gången. En intressant fråga blir då om man kan urskilja
några tendenser beträffande vilka förslag och modifieringar som byggs under
med argument. Här ska jag först diskutera modus allvar, därefter lek och skämt.

För såväl det totala materialet (tabell 7:1) som urvalsdiskussionerna för båda
åldersgrupperna sammanlagt (tabell 7:2) gäller att 12 % av de allvarliga
förslagen och modifieringarna introduceras explicit underbyggda. Att allvarliga
förslag oftast inte är underbyggda beror förmodligen främst på att förslagen i
första hand rör basala överlevnadsbehov. I dessa fall är nyttan eller behovet
uppenbart – man behöver knappast lägga fram något argument för behovet av
mat eller vatten. Jämför också Grices maximer för vad Raskin kallar BF-
kommunikation, där det bl.a. fastslås att man ska ge precis så mycket
information som behövs och uttrycka sig koncist (ovan avsn. 4.2.4.3). Däremot
kan typen av mat eller dryck diskuteras och då kan olika alternativ motiveras.

Allvarliga förslag introduceras alltså med explicita argument främst i de fall
då det inte är en självklarhet hur det föreslagna ska användas eller varför det
är bra att ha. Exempel på detta ges i följande utdrag, förslagen tvål (ex. 7:4)
och spegel (ex. 7:5). (För mer samtalskontext se avsn. 6.1.2 och 6.1.3.5.3.)

Exempel 7:4. H7307, flickgrupp, år 7: El = Ella, Le = Lena, Pe = Pernilla, Si = Siri
1. Pe: Tvål tvål man behöver det ifall man skulle få ett sår då kan man få»
2. Le: J a a
3. Pe: »infektion och allting så där

Exempel 7:5. H7140, blandad grupp, år 7: An = Andri, Ar = Arnar, Li = Linda, Ma =
Martina
1. Ar: Spegel
2. Li: Ja men jag vet
3. Ar: S p e g el så kanske man- (.) mask- (.) liksom s- (0,4) signalerar
4. nånting så

Ett mera ovanligt fall är att explicita argument förekommer vid ren modus-
modifiering. När en talare vill omförhandla något till allvar som först har
introducerats som skämt, så förses ofta det modusmodifierade allvarligt menade
alternativet med ett explicit argument. Detta behandlas i avsnitt 8.2.6.5.

Allvarliga förslag och modifieringar som introducerats som enkla kan moti-
veras med tillagda explicita argument när det visar sig att det behövs av
kommunikativa skäl, dvs. om någon ifrågasätter förslaget eller inte alls förstår
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meningen med förslaget. Vidare läggs explicita argument till om talaren vill
framhålla ytterligare någon funktion hos det man valt. Detta kan exemplifieras
med följande yttrande från en flicka i sjuan som framhåller att tändstickor/eld
inte bara behövs för att värma mat: »Och elden är viktigt för det kan man ju ta
bort djur med också».

Lekförslagen är ytterst få, varför diskussionen av dem endast kan bli ten-
tativ. Vid den första introduktionen är dock dessa förslag underbyggda med
explicita argument. Eller kanske man ska säga: genom att förslaget byggs
under blir det möjligt för de andra i gruppen att identifiera förslaget som lek-
förslag, avsett att skrivas ner på listan. Förslagsställaren ger på detta sätt för-
slaget mera tyngd och markerar att det inte är menat att bara skrattas bort. Det
krävs alltså ett visst mått av retoriskt arbete från den talare som vill etablera en
lek och därmed lansera en alternativ röd tråd för samtalet. Ett exempel finns i
ex. 7:3, där lekförslaget bil motiveras med att den behövs när veckan är slut (r.
23–24).1 För att initiativet ska lyckas krävs samarbete och en gemensam vilja
att införa en lek. När ett lekförslag väl är introducerat kan modifieringarna få
vilken retorisk struktur som helst, och därvidlag är det svårt att se någon skill-
nad mellan modifieringar med modus allvar och lek. Samtalsexempel på
modus lek ges i kapitel 10.

För skämtförslag däremot tror jag att variationen i argumentunderbyggnad är
mera slumpmässig – de underbyggs med argument när talaren råkar komma på
något roligt eller absurt argument, vilket givetvis kan inträffa vid varierande
tillfällen i samtalen. Skämtförslag och deras argument diskuteras i avsnitt 8.2.2.2.

7.4 Expanderade förslag och modifieringar
Att det är färre skämtsamma förslag och modifieringar som utformas som
expanderade framgår alltså av tabell 7:1 och tabell 7:2. Frågan är då om det
finns några tänkbara förklaringar till denna tendens. En möjlig förklaring är att
enkla förslag och modifieringar är kortare och snabbare och därför också
tydligare och mera överrumplande. Detta kan jämföras med Raskins maximer
för NBF-kommunikationen: man ska ge exakt så mycket information som är
nödvändig för skämtet, bara säga sådant som är relevant för skämtet och
berätta skämtet effektivt (se avsn. 4.2.4.3). Ytterligare en bidragande faktor
kan vara att ett skämtsamt argument är roligt i sig, medan det förmodligen är
svårare att utforma den expanderade formen så att den blir rolig.

Expanderade förslag och modifieringar av typ B är över huvud taget en låg-
frekvent kategori, vilket i sig är ett intressant utfall.2 Det är alltså mycket

1 Yttrandet är inte den första introduceringen av förslaget bil utan en repetition, se vidare kap. 10.
2 Jämför diskussionen i Nordberg 1985 och Wolf 1995 om värderingar och värderingsargument
i barns och ungdomars språk.
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ovanligt att förslag och modifieringar introduceras med argument av typen X är
bra att ha, X är mycket bättre. Endast mycket få skämtsamma yttranden ges
denna form, varför det knappast går att göra några generaliseringar utifrån detta
lilla antal belägg. Jag ska trots denna begränsning lyfta fram ett möjligt särdrag
för allvarliga förslag och modifieringar av denna retoriska typ och ett för skämt.

Låt oss först se på ett par exempel där samma talare introducerar samma
skämt med snarlika formuleringar i först urvalsgruppen (ex. 7:6) och därefter
tvärgruppen (ex. 7:7). Här introducerar Cecilia sitt skämt om gosedjur. I
urvalsgruppen för hon fram detta redan under introduktionen med inspel-
ningsledarna. Formuleringarna är likartade, men det är också intressant att se
hur talaren anpassar upprepningen av skämtet till den aktuella kontexten. Efter
Idas yttrande »nu tar vi det allra nödvändigaste» (r. 2, 4 ex. 7:7) hakar Cecilia
på med att gosedjur »är väldigt nödvändigt».

Exempel 7:6. L3043, blandad grupp, år 3: Ce = Cecilia, Je = Jens, Lo = Louise, Mi =
Mikael
1. L1: Och så säjer ni till när ni är färdiga bar a
2. L3: ┌Jaa
3. Ce: └G o sedjur är livs v i k t i g t

Exempel 7:7. L3046, tvärgrupp, år 3: Ce = Cecilia, He = Henrik, Id = Ida, Je = Jens
1. He: Vadå vi- nu ska vi komma överens eh / tillsammans vi fyra nu *nu ska  vi»
2. Id: M  m  ja nu tar vi det allra»
3. He: »l  i  k  s  o  m* sätta ihop våra  till  nåt bra HÖGT
4. Id: »nödvändigaste Du godis (är-)
5. ➤Ce: ┌Gosedjur är väldigt nödvändigt

När Cecilia skämtar om att ta med gosedjur tar hon till starka värderande ut-
tryck som livsviktigt och väldigt nödvändigt. Även förslag och modifieringar
med modus allvar och lek kan förses med starka värderande uttryck. Däremot
tycks endast allvarliga förslag och modifieringar läggas fram med svagare
värderande och nyanserande uttryck som i de följande exemplen:

Exempel 7:8. (Ur olika samtal.)
1. An: O c h  s a l t  (0,9) *är ganska bra att ha med sej* TYST [H7136F]
1. Pa: Näej fil- (.) men tjock filt är (0,3) nästan bättre att använda [L3037Bt]
1. Pa: Såg är ganska bra [L3037Bt]
1. Ås: Jag tror nog att det blir ganska bra om man tar med en gryta [L3015F]3

Av detta mycket begränsade material att döma kombineras alltså svagare vär-
derande och nyanserande uttryck som ganska bra bara med modus allvar. Ett
skämt formuleras således inte på följande mera mångordiga sätt: »Jag tror nog
att det blir ganska bra om man tar med ett gosedjur». Att skämt inte får denna

3 Detta yttrande är inte en första introduktion och ingår därför inte bland excerperingarna.
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form är knappast för att den inte kan vara rolig, utan snarare för att skämtet
förlorar i tydlighet, i alla fall i den kontext som är aktuell i mitt material.

Det möjliga särdraget för expanderade förslag och modifieringar med modus
skämt består i att fraser som vi måste ha [med] X och X ska vi ha [med]
förekommer tillsammans med både modus allvar och skämt, medan dessa fraser
med jag som subjekt nästan alltid kombineras med modus skämt (tablå 7:1).
Som redan framhållits är dessa belägg mycket få och resultatet får närmast ses
som en indikation på något som kan vara värt att studera i ett större material.

Tablå 7:1. Modus och subjekt i fraser som vi/jag måste ha [med] X och
X ska vi/jag ha [med].

Modus Exempel (ur olika samtal)

Allvar Vi- vi måste ju vi måste ju ha flera bägare med mat [L3044B]
Skämt Okej nu har vi (tagit) (   ) vi måste ta med oss video [L3016P]

Då måste jag ha med mej mina golfgrejer [L3043B]
Allvar Rep rep ska vi också ha [H7137B]
Skämt Men det är klart att vi ska ha chips med oss [H7306P]

Jag tror jag ska ta ett ton Coca-Cola [H7141P]
Jag skulle ta med mej MIMAR NÅGOT [tjejer] [H7141P]

7.5 Variation över ålder
Skolelevers kognitiva och språkliga förmåga utvecklas starkt mellan skolår 3
och 7. Man frågar sig då om denna åldersskillnad även avspeglas i hur
eleverna utformar förslagens och modifieringarnas retoriska struktur. Intro-
duktionen av förslag och modifieringar i urvalsgrupperna i respektive ålders-
grupp framgår av tabell 7:3 och tabell 7:4. Dessa tabeller motsvarar alltså
tabell 7:2 uppdelad i två åldersgrupper.

Den största åldersbetingade variationen består i att andelen expanderade för-
slag och modifieringar är mindre i år 7. Detta gäller såväl allvarliga som skämt-
samma yttranden. Totalt utgör de expanderade 26 % av förslagen och modifie-
ringarna i år 7 (tabell 7:4) mot 35 % i år 3 (tabell 7:3), en skillnad på 9 procent-
enheter. Om man jämför de allvarliga respektive skämtsamma yttrandena i de
båda ålderskategorierna är differensen i samma storleksordning, dvs. ca 10
procentenheter.

I stället är andelen explicit underbyggda förslag och modifieringar större i
år 7, vilket också gäller både allvar och skämt. I detta avseende finns det dock
en viss skillnad om man beaktar samtliga förslag och modifieringar i mate-
rialet och inte enbart urvalsdiskussionerna i tabell 7:3 och tabell 7:4. För år 3
gäller att andelen explicit underbyggda skämt är högre i det totala materialet
och utgör 11 % av skämten. I fråga om explicit underbyggda skämt är alltså
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skillnaden mellan de båda åldersgrupperna betydligt mindre i det totala mate-
rialet, nämligen 2 procentenheter. (De båda sistnämnda sifferuppgifterna som
avser en sammanslagning av urvalsdiskussioner och tvärgruppsdiskussioner i
år 3 redovisas ej i någon tabell.) Att variationen är större för just explicit
underbyggda skämt förefaller mig vara ett rimligt utfall, då jag tror att varia-
tionen för denna kategori är mera slumpmässig (jfr vad som sagts ovan).

Tabell 7:3. De retoriska kategoriernas fördelning inom resp. modus.
Urvalsdiskussioner år 3.

Expanderade            Kontext. Explicit Ej
Enkla A B underb. underb. klassif. Totalt

Modus N % N % N % N % N % N % N %

Allvar 50 42 48 41 3 3 7 6 10 8 – – 118 100
Lek 4 31 1 8 2 15 2 15 4 31 – – 13 100
Skämt 39 59 20 30 1 2 2 3 4 6 – – 66 100
Totalt 93 47 69 35 6 3 11 6 18 9 – – 197 100

Tabell 7:4. De retoriska kategoriernas fördelning inom resp. modus.
Urvalsdiskussioner år 7.

Expanderade            Kontext. Explicit Ej
Enkla A     B     underb. underb. klassif. Totalt

Modus N % N % N % N % N % N % N %

Allvar 56 43 40 31 5 4 8 6 19 15 1 1 129 100
Lek – – – – – – – – – – – – – –
Skämt 70 61 24 21 – – 6 5 14 12 – – 114 99
Totalt 126 52 64 26 5 2 14 6 33 14 1 0 243 100

7.6 Diskussion
Fungerar den retoriska strukturen som ett kriterium för att särskilja de olika
modusen? Svaret måste bli att så är fallet endast i fråga om modus lek, men att
man kan se några tendenser till skillnader i den relativa fördelningen av modus
mellan de olika retoriska kategorierna. I tabell 7:5 nedan återges samma data
som i tabell 7:1, men här anges de relativa frekvenserna för respektive modus
över retorisk kategori. Eller med andra ord: den procentuella fördelningen
anges per kolumn i stället för rad.
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Tabell 7:5. Fördelningen av modus mellan de olika retoriska kategorierna.
Totalt år 3 och år 7.

Expanderade            Kontext. Explicit Ej
Enkla A B underb. underb. klassif. Totalt

Modus N % N % N % N % N % N % N %

Allvar 166 51 148 65 14 67 23 61 47 55 1 0 399 57
Lek 4 1 4 2 2 10 2 5 4 5 – – 16 2
Skämt 155 48 77 34 5 24 13 34 34 40 – – 284 41
Ej klassif. 1 0 – – – – – – – – – – 1 0
Totalt 326 100 229 101 21 101 38 100 85 100 1 0 700 100

Av de totalt 700 förslag och modifieringar som har analyserats utgörs 57 % av
modus allvar, 2 % av lek och 41 % av skämt. Dessa siffror kan användas som
utgångspunkt för en jämförelse med respektive retorisk kategori. Om vi jäm-
för fördelningen av enkla förslag över modus finner vi att allvarliga och
skämtsamma förslag är ganska jämnt fördelade. Modus lek är däremot ovan-
ligt i kategorin enkla, och, som redan sagts ovan, verkar det vara svårt att
introducera ett nytt lekförslag som enkelt – det kräver en utförligare form.
Däremot kan modifieringar inom modus lek vara enkla.

För att avgöra om ett enkelt förslag eller modifiering är allvar eller skämt
måste man alltså gå vidare i analysen och söka efter andra kriterier. I kapitel 4
diskuterade jag fyra grupper av kriterier för att identifiera skämt. Det andra
strukturella kriteriet jag använder mig av är semantiskt, och jag tror att
semantiken kan belysa väsentliga skillnader mellan olika modus. Dock kvarstår
alltid det faktum att vad som är skämt i en viss grupp kan vara allvar i en annan
(se vidare avsn. 8.2.6). Allvarliga förslag utformas som enkla när behovet eller
nyttan av det föreslagna framstår som självklar – i alla fall för talaren själv. Enkla
skämtförslag fungerar enligt principen om auto-invalidering och består då av
något uppenbart absurt, också i detta fall med reservationen att det åtminstone är
så för talaren själv. Skämtförslagens semantiska egenskaper diskuteras vidare i
avsnitt 8.2.5.3. Vid tolkningen av vad som är allvar eller skämt är den som utför
analysen, liksom samtalarna själva, hänvisad till sin humorkompetens.

När det gäller expanderade och kontextuellt underbyggda förslag och modifi-
eringar är de allvarliga överrepresenterade och de skämtsamma i motsvarande
grad underrepresenterade jämfört med deras andel totalt. Fördelningen av explicit
underbyggda förslag och modifieringar ligger däremot nära den totala fördel-
ningen. Det är nog det resultat här som förvånat mig mest, nämligen att skämt-
samma förslag och modifieringar tycks byggas under med argument i så pass hög
omfattning.



8 Skämt och modusväxling

Skämt måste tolkas i sin kontext. Det gäller i mycket hög grad mitt material,
där de flesta skämt är starkt kontextbundna och betingade av samtalsupp-
giften. Vad som är skämt är inte heller lätt att avgöra i förväg. Det som är ett
skämtsamt förslag i en grupp kan vara allvar i en annan, och dessutom kan
förslagens och modifieringarnas modus omförhandlas under ett samtal. Modus
är alltså en föränderlig egenskap.

Hur ett skämt utvecklas i ett samtal beror bl.a. på hur samtalarna ser på den
aktuella interaktionen, sin relation till varandra och på det aktuella samtals-
ämnet (Norrick 1993). Genom att undersöka skämt i en konkret interaktion
kan man nå en större förståelse av kontextens betydelse:

Whether or not joking may occur, and if so what types of joking, how far joking may
digress from the current topic and for how many consecutive turns before returning
to serious topical talk are a measure of how participants see their interaction in terms
of solemnity, business versus pleasure, goal-directed versus for its own sake, and so
on. Joking serves as a barometer for participants in an interaction, and for the analyst
who approaches it from outside as well. (Norrick 1993:137.)

Detta kapitel inleds med en översiktlig karakteristik av skämten (avsn. 8.1).
Analysens tyngdpunkt ligger på skämt som är avsiktliga och kontextbundna
(avsn. 8.2). Kontextbundna skämt har hög frekvens i detta samtalsmaterial, även
om de är ojämnt fördelade mellan olika grupper. Kontextfria skämt är däremot
mycket ovanliga, men det fåtal som förekommer behandlas i avsnitt 8.6.

Vid analysen av de kontextbundna skämten skiljer jag först mellan inne-
hållsskämt (avsn. 8.2) och formskämt (avsn. 8.3). Två centrala teman för
innehållsskämt presenteras i avsnitt 8.2.1. Därefter diskuteras modusrelationen
allvar–skämt dels hos förslag kontra modifieringar, dels hos förslag och modi-
fieringar kontra argument (avsn. 8.2.2).

I avsnitt 8.2.3 behandlar jag en vanlig form av reaktion på skämt, nämligen
att vidareutveckla varandras skämt. Motsatsen, vilka skämt som inte vidare-
utvecklas, tas upp i det därpå följande avsnittet (avsn. 8.2.4). Semantiska bas-
oppositioner hos förslag och modifieringar inom de båda centrala temana och
hos de förslag som medbedömaren tolkat på annat sätt än jag granskas i av-
snitt 8.2.5. Nästa infallsvinkel är vilka förslag som kan ha två modus, dvs. kan
vara antingen skämt eller allvar i olika sammanhang (avsn. 8.2.6). Det faktum
att inte bara kontextfria skämt utan även kontextbundna kan återanvändas
behandlas i avsnitt 8.2.7.
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Gränserna för tillämpningen av den analysmodell jag valt undersöks i
avsnitt 8.4, där ett exempel på skämt som inte uppfyller de semantiska kriteri-
erna i SSTH ges. Ett sådant avvikande fall belyser ytterligare de ovan presen-
terade lingvistiska humormodellerna. Skämt som en manlig könskonstituent
behandlas i avsnitt 8.5, där den kvantitativa fördelningen av skämtande mellan
flickor och pojkar undersöks. Kapitlet avslutas med en diskussion och sam-
manfattning (avsn. 8.7).

8.1 En översiktlig karakteristik av skämten

8.1.1 Skämt på flera olika nivåer

Den här analysen av skämt ska koncentreras på skämtsamma förslag, modifi-
eringar och argument. Det förekommer givetvis också andra typer av skämt i
samtalen. Dessa är dock jämförelsevis få, men jag ska ändå exemplifiera
några av dem.

Eleverna skämtar också genom att retas och driva med varandra. Dessutom
skämtar och driver de med samtalsuppgiften. I ett fall tolkar jag elevernas
slutliga val av fem saker att ta med sig ut i skogen som att en punkt på deras
lista snarast är ett nedskrivet skämt (se avsn. 8.2.6.6).

Eleverna kan också mera direkt skämta med inspelningsledarna genom att
hitta på bus som riktas mot inspelningsledaren eller inspelningen som sådan.
Det rör sig om oförargligt bus som initieras av pojkar. Exempelvis kommer en
pojkgrupp i trean överens om att ta emot inspelningsledaren med en talkör:
»Du / alla skriker vi alla skriker bara / *ut med fröken in med en hösäck*
VISKANDE». När efterdiskussionen med inspelningsledaren är slut avslutas
inspelningen med att pojkarna högt skanderar »Ut med fröken in med en hö-
säck».

Den andra pojkgruppen i trean hittar också på bus efter att de har enats om
fem saker. Eleverna kommer viskande överens om att mima en diskussion
framför kameran, så att det ska se ut som att inspelningen inte har fungerat.
Och de spelar upp en stum men mycket livfull diskussion.

Exempel 8:1. L3036, pojkgrupp, år 3: Ma = Magnus, Pa= Patrik, Pe = Per, To = Tomas
1. Pe: *Vi- vi sätter oss alldeles (0,3) tysta * VISKANDE
2. (2,5)
3. Pa: Lägg av med dom
4. Ma: *Vi säjer  ingenting* VISKANDE, PETAR PÅ PATRIK, SÄTTER FINGRET FÖR MUNNEN
5. P: Ja men
6. (2,7)
7. To: Jag får (   )
8. Pe: Vänta vänta vet du nånting vet du vad vi gör vi låtsas att prata (0,2) och så»
9. To: Te- te-
10. Pe: »tror dom att det har ∨blivit fel på bandet∨ VISKAR
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11. P: *Ja* TYST
12. LÅNG PAUS (ca 37), ALLA MIMAR OCH LÅTSAS SKRIVA OCH DISKUTERA
13. IVRIGT. PATRIK VISKAR NÅGOT TILL PER. MAGNUS LÅTSAS VISKA NÅGOT TILL
14. TOMAS
15. P: Mm
16. Pe: Ja HARKLAR SIG
17. P: Mm
18. Ma: Ja (0,7) vad ska vi göra nu (.) (   ) nej vi har tagit klart

Även i en blandad grupp i sjuan dyker samma idé upp efter att eleverna har
avslutat diskussionen. De sitter kvar och pratar, och börjar sedan viska till
varandra. Därefter börjar en av pojkarna låtsasprata långsamt och förvrängt
för att ge ett intryck av en inspelning på fel hastighet.

8.1.2 Samtalsuppgiften som ram för skämtet

Den aktuella samtalssituationen är strukturerad i den meningen att eleverna
gemensamt ska lösa en bestämd uppgift. Som redan framhållits ovan kommer
därför uppgiften att fungera som en ram för elevernas diskussion, och det är
både möjligt och mycket vanligt att förslag och modifieringar formuleras kort-
fattat, kanske bara med ett ord.1 I utdraget nedan (ex. 8:2) förekommer både
enordsförslag, som tändstickor (r. 2), expanderade förslag, som lite band och en
bandspelare (r. 16) och en explicit motiverad modifiering, batterier (r. 17–18).

I exemplet finns också ett antal skämtsamma förslag. I termer av semantiska
ramar kan man säga att samtalsuppgiften utgör den första ramen, vilken också
kan beskrivas som kunskapsresursen situation i enlighet med GTVH (se avsn.
4.2.3.5). Det skämtsamma förslaget innebär sedan en växling till en annan,
oväntad ram. När skämtet är ett enordsförslag som bilstereo eller korvkiosk,
kondenseras disjunktorn i detta ord.

Exempel 8:2. L3016, pojkgrupp, år 3: Ha = Hans, La = Lars, Ma = Marcus, Ni = Niklas,
Pe = Peter
1. Ma: Nej / nä det finns ingen sudd
2. Ha: Tändst ickor
3. P: (    )
4. La: Eh vi kunde skriva så här
5. Ha: Tändstickor måste vi (ju ha)
6. HOSTNING
7. /
8. P: Ja
9. ┌HOSTNING
10. P: └ (             )
11. La: Nej inga (   ) men du / bil (.) bensin / eh åskledare FNISSAR
12. F N I S S , FLERA
13. P: Ja men det (               )

1 Se Attardo 1994:185 om Schmidts textteori, vilken behandlar en rad pragmatiska faktorer, bl.a.
»a communicative situation functioning as a ’frame’».
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14. La: Lussebullar
15. /
16. Ma: Vi måste ha lite band med oss och en bandspela  r  e   
17. Ha: Med batterier då /
18. annars går den inte att lyssna på
19. P: (                                        )
20. /
21. La: En bil∨stereo∨

22. Pe: Nu nu vet jag (.) vänta nu vet jag / ett / en jumbo-  ett jet ett»
23. Ni: Korvkiosk
24. Pe: »jumbojet
25. Ha: Ja men nu skärper (vi oss)

Till skillnad från de kontextfria skämten har de kontextbundna ingen intro-
duktionssekvens (jfr avsn. 4.2.4.6). Det innebär bl.a. att kontextbundna skämt
inte är narrativer på samma sätt som kontextfria (jfr Attardo 1994:301 f.). Det
medför också att lyssnarna inte i förväg har accepterat att ett skämt ska följa. I
samtalsmaterialet finns många exempel på att skämt, liksom allvarliga initia-
tiv, ignoreras och även att skämt bemöts med en reprimand (se r. 25).

Fónagys (1982:33) redan citerade ord beskriver inkongruensmekanismen i
de här skämten: skämtaren skapar en artificiell konflikt mellan situationen (i
den givna samtalsuppgiften) och sitt yttrande. Skämtet korvkiosk exempli-
fierar också Fónagys begrepp auto-invalidering. Förslaget är så absurt att ab-
surditeten i sig signalerar att detta är ett skämt. Det kan t.ex. handla om att
föra in något i en viss situation som rätteligen hör hemma i en annan situation
(Monro 1951, refererad efter Raskin 1985) – som när korvkiosken förflyttas
till skogen. Ett mindre absurt skämt är modifieringen tårta, vilken blir absurd
först i den kontext som samtalsuppgiften utgör (se avsn. 8.2.3.1.3).

I ett par fall lyfter talaren explicit fram samtalsuppgiften som ram för
skämtet och som kunskapsresursen situation. Det rör sig om den typ av skämt-
samt argument som jag har kallat poängterad icke-nytta. I kapitel 6 har ett
exempel av denna typ redan givits, nämligen repliken: »Eh ta med sej ut i
skogen (.) rena under∨kläder∨ SKRATTAR». Genom frasen »ta med sej ut i
skogen» återaktualiseras alltså den första semantiska ramen för att förstärka
skämtets kontrastverkan. Härigenom förtydligas också skämtets linjära orga-
nisation (jfr avsn. 4.2.3.4): först aktualiseras den situation som utgör bakgrund
till skämtet, sedan introduceras disjunktorn som innebär en växling till en
annan, oväntad ram. I de båda fall där denna typ av argument förekommer
utgörs disjunktorn av själva förslaget, dvs. rena underkläder i det yttrande
som citeras här. (Dessa exempel diskuteras vidare i avsn. 11.1.2.)

Skämtförslagen är följaktligen förslag som är inkongruenta med samtals-
uppgiften. Enligt Hygrell består den avsiktliga komiken i inkongruensen mel-
lan idealet eller det förväntade och ett konkret fall av något avvikande:

[Den avsiktliga komiken] består ju just i att konstruera en kontrast, en inkongruens
med det förväntade: skaparen av komiken fäster uppmärksamheten på en flertydighet,
han överdriver någonting eller kombinerar skilda element på ett oväntat sätt osv. I alla
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dessa fall ligger en inkongruens mellan det konkreta och det abstrakta till grund för
komikupplevelsen. Inkongruens mellan det konkreta fallet och det abstrakta begreppet
eller idealet synes vara det som är gemensamt för alla former av det komiska. (Hygrell
1997:63.)

De skämtförslag som ska diskuteras här kommer att belysa denna inkongruens
på olika sätt.

8.1.3 Talarens perspektiv: campingtur eller överlevnadsträning?

En grundläggande skillnad i inställning till uppgiften kan ses hos talarna.
Vissa elever tar sig an uppgiften som om man planerade en campingtur,
medan andra närmast ser det som en veckas överlevnadsträning. Det blir alltså
fråga om huruvida man ska ta med tält, sovsäck och stormkök eller hellre
bygga sig en koja eller ett vindskydd, huruvida  man ska ta med mat eller själv
ordna maten på plats med hjälp av metspö eller jaktvapen.

I år 7 gjorde vi de här inspelningarna i samband med att vissa elever läste
Wernströms De hemligas ö (se vidare kap. 5). De elever som läst denna bok
eller någon annan av samma typ var mera inriktade på att det var roligare eller
mera sport att själva bygga hydda och ordna maten på platsen. I följande ut-
drag kommer sådana attitydskillnader till uttryck.

Exempel 8:3. H7142, tvärgrupp, år 7: An = Andri, Hå = Håkan, Li = Linda, To = Tobias
1. Li: Ja men om vi tog med oss mjöl så kan vi ba- (0,2) vi är liksom mycket mer
2. så hära (.) att vi ska överleva inte så här att ha nån sån hära
3. stadsl i v  d ä r
4. Hå: Det ska ju vara en vecka ju
5. To: ┌ Jaa
6. Li: └ Ja v a d å r a ?
7. Hå: (Då kan man göra) så men om man ska leva ett år så kan man börja tänka
8. så ju men

Exempel 8:4. H7143, tvärgrupp, år 7: Ar = Arnar, Fa = Fannar, Ma = Martina, Ms = Mats
1. Ma: Mm men jag tycker (.) att man ska göra själv i skogen det är liksom
2. roligare
3. /
4. Ar?: Mm h m
5. Ma: Än att ta ett tält // och sovsäckar också // i den där boken som hon visade
6. (då) / då hade (dom gjort det av) sig själv / med yxa och kniv

Den här skillnaden i inställning till hur man ska lösa uppgiften återspeglas
också i skämten. För den som är inriktad på vildmarksliv kan tanken på att ta
med sådant man normalt använder bli rent komisk. Oavsett vilken inställning
talarna har kan de skämta om saker som hör ihop med den andra inriktningen.
Detta behandlas i avsnitt 8.2.6.
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8.2 Kontextbundna innehållsskämt

8.2.1 Två centrala teman för skämten

Mitt huvudsakliga intresse vad gäller skämtens innehåll är att undersöka den
semantiska nivå som SSTH representerar (se avsn. 4.2.3.2.2). Här ska jag
dock inledningsvis diskutera två teman för elevernas skämtande. (En inven-
tering av förekommande skämtteman i samtalen ges i Almlöv & Ohlsson
1996.) Det ena temat, okonventionell eller motbjudande proviant, har en hög
frekvens i samtalen. Av förklarliga skäl handlar en stor del av den allvarliga
diskussionen om hur man ska lösa behovet av mat och dryck. Även en stor del
av skämten kretsar kring detta. Dessa skämt representerar alltså en hög-
frekvent och tämligen okomplicerad typ. Kontextfria skämt och anekdoter är
ytterst ovanliga i mitt samtalsmaterial, men det fåtal som finns rör just denna
typ av mat (avsn. 8.6).

Det andra temat är tabubelagda områden, vilka här huvudsakligen repre-
senteras av anspelningar på sex och defekalier. Dessa skämt är inte alls lika
frekventa. De har dock en speciell laddning – annars hörde de ju inte till ett
tabuområde. Den här laddningen gör att skämten kan väcka extra mycket upp-
seende bland samtalarna, både uppskattande skratt och påminnelser om att de
blir inspelade. Denna typ av skämtande innebär ibland en balansgång och
fungerar också som ett sätt för talarna att testa varandras tabutrösklar. I detta
avseende är det följaktligen en väsentlig skillnad mellan de okomplicerade
proviantskämten och de skämt som rör tabuområden. De förstnämnda väger
tungt i kvantitativt hänseende, de sistnämnda i kvalitativt hänseende genom att
de har en särskild laddning. (Exempel på skämt som kombinerar båda dessa
teman finns i ex. 8:21.)

8.2.1.1 Okonventionell eller motbjudande proviant

Att äta äckliga saker är ett populärt tema kanske främst i barnkulturen, men
det återfinns också i vuxenkulturen. Vad som uppfattas som äckligt när det
gäller mat är naturligtvis till stor del kulturellt betingat och socialt inlärt. Ett
minne som många av oss bär med oss från luncherna i skolbespisningen är hur
det nästan blev en sport att säga att den mat alla hade på tallriken egentligen
var något annat och mäkta motbjudande. Vi känner också igen temat från ett
otal roliga historier och från de moderna vandringsmyterna. I boken Råttan i
pizzan behandlar af Klintberg (1986) sägner som tycks ha inspirerat en del av
elevernas skämtande (se ex. 8:21). Den myt som fått ge namn åt boken är
mycket spridd i olika varianter, och handlar om hur det uppdagas att en viss
pizzeria serverar pizzor med råttkött. Myten brukar avslutas med någon varia-
tion på temat att en representant för hälsovårdsmyndigheten eller polisen
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avslöjar ett helt kylrum fyllt med slaktade råttor. Dessa sägner är inte några
skämthistorier som syftar till att locka åhöraren till skratt, utan de presenteras
som en absolut sanning. Däremot kan reaktionerna te sig komiska när en
sådan här myt har presenterats som nyhet i medierna:

På TT ville man visa att vi här i Sverige inte bär på några fördomar mot främmande
matkulturer. Man skickade ut en intervju med en byrådirektör vid livsmedelsverket,
som hurtigt deklarerade: »Det är inte farligt att äta råttkött. Är bara råttan ordentligt
kokt eller stekt går den lika bra att äta som t.ex. ål eller lake, två exempel på andra
asätande djur.» Intervjun dök upp på matsidan i en rad landsortstidningar. (af
Klintberg 1986:65.)

En annan vandringssägen handlar om att en sophämtare har observerat en stor
mängd tomma kattmatsburkar i soppåsar från en viss kinesrestaurang. Och
mytens avslutande poäng är: »Kattmaten användes i nån slags kinesgryta» (af
Klintberg 1986:68). Historien är en internationell vandringssägen, som särskilt
kommit att förknippas med kinesrestauranger. Det är dock en myt som har fått
allvarliga följder i enskilda fall, t.ex. gick en restaurang i Borås i konkurs efter
att ha blivit sammankopplad med den här myten (s. 68).

Skildringar av olika typer av frånstötande eller ovanlig mat hittar vi i litte-
ratur, tecknade serier och filmer för både barn och vuxna. För att bara nämna
några exempel: i den tecknade serien Ernie är ett stående tema ingredienserna
i Effies matlagning och ett annat tema är Ernies arbete på ett snabbmatsställe
som har specialiserat sig på bläckfiskburgare och andra liknande produkter,
ofta med långa, spretande bläckfiskarmar. I The Wizard of Id är ett åter-
kommande motiv de olika varianterna av skulor som den stackars fången
utfodras med. Bland barnfilmer kan nämnas Disneys Djungelboken och Lejon-
kungen, i vilka det förekommer scener där huvudpersonerna konfronteras med
att äta något ditintills oprövat, nämligen småkryp. Bland vuxenfilmer finns
temat med i exempelvis en humorfilm som En fisk som heter Wanda liksom
även i verklighetsbaserade filmer som Papillon och Alive. Den sistnämnda
filmen är baserad på en mycket omtalad flygolycka i Anderna, där de över-
levande inte hade något annat val än att äta av sina döda. Filmen nämns också
i ett av mina samtal (se ex. 8:5).

Knuuttila (1997) behandlar bl.a. skämt om kannibalism, främst i folkligt
berättande men även i litteraturen. Ett klassiskt exempel är Voltaires Candide,
vilken innehåller en skildring av de grymma janitsarerna, som vid svår
hungersnöd först äter upp två eunucker och sedan tvingar sina kvinnor att
offra den ena skinkan. Knuuttila diskuterar även makabra berättelser och
vandringssägner med liknande inslag, som ofrivillig kannibalism:

Också i vårt sekel berättas det liknande historier, som ofta får handla om medicine
studerandes skämt med sina kamrater. Men dessa berättelser slutar vanligen med en
dramatisk varning: när studenterna kommer för att se vilken verkan deras skämt har
haft, har offret blivit vansinnigt och sitter i ett hörn och gnager på den avskurna
kroppsdelen. Berättelsen betonar, enkelt uttolkat, att också skämt har sin gräns, och
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när gränsen överskrids blir den hemska leken till en ännu hemskare verklighet.
(Knuuttila 1997:56.)

En del berättelser av detta slag har dock en mera komisk slutpoäng. Knuuttila
återger ytterligare en historia på temat ofrivillig kannibalism nedtecknad år
1889. Huvudrollerna innehas av tre studenter, varav två får reda på att de
lurats att äta skinka av människa:

[Den ena] av de där studenterna kastade genast upp, men den andra sade endast:
–Ätet är ätet. (Knuuttila 1997:57.)

Kannibalistiska skämt och andra makabra historier hör till det som tonåringar
brukar uppskatta. I Palmenfelts (1992) beskrivning av »barnens egen folklore»
redogörs för en åldersprogression i barns och ungdomars historieberättande.
En del makabra skämt, exempelvis »Alla barnen»-rim, startar bland gym-
nasie- och högstadieelever för att sedan spridas nedåt i åldrarna. (För ett lik-
nande exempel från mitt material, se avsn. 8.6.)

Kannibalism är väl något av det mest tabubelagda i vår kultur. Trots det
betraktar jag i mitt material skämt på det här temat som proviantskämt. Det
avgörande skälet för detta är att de fungerar som okomplicerade skämt i de
olika samtal där de dyker upp. Ett förslag som toalettpapper väcker i allmän-
het mer uppseende än förslag som handlar om att man kan äta upp varandra.
En rimlig tolkning är väl att kannibalism framstår som så helt verklighets-
främmande att skämten inte kommer hotande nära talarna själva. Vid beskriv-
ningen av dessa skämt, liksom i andra delar av analysen, är mitt primära
intresse att undersöka hur mina informanter betraktar företeelserna och inte att
göra någon mera allmängiltig klassifikation av dem.

8.2.1.1.1 Ingripande från inspelningsledaren
Under inspelningarna hade vi inom projektet som uttalad strategi att styra och
ingripa så lite som möjligt. Jag har bara funnit ett fall där en inspelningsledare
under efterdiskussionen faktiskt ingriper för att stoppa en skämtsekvens.
Eftersom min undersökning är koncentrerad på gruppsamtal utan någon vuxen
ledare har jag valt att även avidentifiera inspelningsledarnas namn. I detta fall
beror det inte på någon önskan att skydda deras identitet utan det är mera till
för att fokusera på eleverna. I den aktuella sekvensen är det dock jag själv som
är inspelningsledare. Jag väljer ändå att lyfta fram den här sekvensen som ett
exempel på hur vuxna, kanske särskilt i en skolsituation, ingriper för att
stoppa skämtande som av någon anledning anses ha gått över en gräns.

I denna pojkgrupp från år 7 förekommer uttalade kannibalskämt som handlar
om att man kan äta varandra. Under gruppsamtalet framkastar Ingemar tanken
att man kan döda Krister och äta upp honom (se ex. 8:20). Denna replik får då
ingen respons, kanske främst på grund av att det händer mycket annat
samtidigt. Gabriel har just frågat om Krister är »nån jävla chef» och Bengt
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initierar en annan skämtsekvens på temat brudar. I den efterföljande diskus-
sionen frågar jag pojkarna vilken typ av proviant de har tänkt sig och en allvar-
lig diskussion utspinner sig (bl.a. r. 1–2). Denna bryts dock av Bengt, som
återintroducerar kannibaltemat (r. 3). De andra hakar på och börjar till och med
klämma på varandra för att avgöra vem som har mest kött (r. 5–13, 15).

Exempel 8:5. H7306, pojkgrupp, år 7: Be = Bengt, Ga = Gabriel/Gabbe, In = Ingemar,
Kr = Krister, L1 = inspelningsledare 1
1. Ga: Ja men
2. då kan vi lika gärna ha gurka eller nåt sånt där
3. Be: Då kan man ju lika gärna göra som i Alive och äta dom döda [Alive=film]
4. /
5. Ga: Ja vi dödar dej (.) då har vi mycket att äta TITTAR PÅ KRISTER
6. In: Ja just  det  vi  tar Krister för han är störst
7. /
8. Kr: Ah (.) nä men jag har minst kött på mej
9. Ga: S  K  R  A  T  T  A  R     
10. Be: SKRATTAR Näej
11. Kr: Mm S K R A T T A R, KRISTER KLÄMMER PÅ GABRIELS ARM
12. Be: Näej det har jag
13. In: Gabbe är tjock och fin INGEMAR KLÄMMER PÅ GABRIELS ARM
14. L1: Vad- har ni med er? vad blir det nu då? vad blir det?»
15. Kr: Jaha KRISTER KLÄMMER PÅ INGEMARS MAGE
16. Ga: (         )
17. L1: »nåt slags torka t  kö t t  s a  du?
18. Kr: Jaa
19. In: Men han har ju så fina idéer
20. Kr: Ja det är  torkat  kött
21. Be: Och torkad fisk och sånt

I den här sekvensen ingriper jag med en serie frågor (r. 14 och 17). I just det
här fallet, till skillnad från de allra flesta andra i det inspelade materialet,
minns jag att jag ingrep med en klar avsikt, nämligen att avbryta. Jag gjorde
det därför att jag inte kände eleverna så väl att jag kunde bedöma om diskus-
sionen var enbart skämtsam eller om den också var aggressiv när frasen »tjock
och fin» dök upp. Jag tror att eleverna vissa gånger har försökt testa våra,
inspelningsledarnas, tabugränser, men då vi redan från början hade målsätt-
ningen att undvika att styra diskussionerna för mycket har vi mycket sällan
gjort den här typen av ingripanden. Här lyckas dock eleverna pricka in en
replik som leder till reaktion från inspelningsledaren. Fallet är intressant
främst för att det visar hur det kan gå till när vuxna stoppar ungdomars
skämtande. Hur eleverna själva markerar att ett skämt inte går hem framgår
bl.a. av ex. 8:21, där en flicka markerar avståndstagande genom att säga »ha
ha ha ha».

8.2.1.2 Tabuområden: sexuella anspelningar och defekalier

Tabubelagda ämnen har en speciell laddning, vilket gör dem lämpade för
skämtande – Beckman (1988:64) betonar att det »är tabut som gör fräckisen
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kul». Att skämtande också fungerar som ett sätt att ta upp tabubelagda om-
råden har diskuterats ovan (avsn. 3.6.3). Ytterligare en funktion hos dessa
skämt är att de gör det möjligt för talaren att testa lyssnarnas trösklar för tabu-
områden (jfr Norrick 1993:107), något som inte minst barn och ungdomar
gärna ägnar sig åt.

I en diskussion av kraftuttryck och tabun framhåller Andersson (1985) att
vi i Västeuropa, liksom i en del andra kulturer, har skapat tabuord främst inom
följande områden:

a. Könsorgan, sexuellt umgänge (könsord, »runda ord»)
b. Religion, kyrka (svordomar)
c. Kroppens avfallsprodukter (kiss och bajs, skita o s v)
d. Döden (dö och döda)
e. Fysiska och mentala handikapp (idiot, CP-skadad o s v)
f. Prostitution (hora, fnask, torsk o s v)
g. Narkotikahantering, kriminalitet (tjack, sil, tjyvjävel o s v)
(Andersson 1985:79.)

För de två första kategorierna har vi speciella termer, könsord och svordomar
(Anderson 1985). För den tredje kategorin använder jag mig av en term från
etnologin, nämligen defekalier (Peterson 1985).

Skämt om defekalier brukar vi betrakta som barnslig humor och det är
något som alla småbarnsföräldrar brukar få stifta nära bekantskap med. Men
troligen har dessa skämt också med kulturella tabun att göra. Beckman
(1988:46) menar att den bildade medelklassen har normer som förbjuder »kiss
& bajs & sex & Jesus & döden & negrer & lyten & svordomshumor». Till de
områden som Andersson diskuterar kan man alltså foga även etnicitet som ett
ämne som kan vara känsligt att diskutera och som har givit upphov till ett
antal tabubelagda benämningar.

I sin diskussion av Raskins mera konkreta underkategorier lägger Attardo
(1994:204) till oppositionen exkrementer/icke-exkrementer och understryker
att den för inte allt för länge sedan varit mycket vanlig i skämt i vår kultur och
att den fortfarande är vanlig i många icke-västerländska kulturer (se avsn.
4.2.3.2.2).

Etnologen Carl Widstrand (1988:152) framhåller att den norm som för-
bjuder defekalier hos oss är »av ungt datum och om man kommer på baksidan
av det sena 1800-talets kulturella melittafilter hittar man genast mera av denna
glada typ av ogenerat skoj». Han exemplifierar detta med en text av Carl
Mikael Bellman:

Borta vid Slussen
vid gröna pussen

och käringa satt med arshulet på
stång.

Där menigheten
rensar trumpeten
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dit kom och fader Mowitz en gång
Hit in en gång smet

en präst och poet
och pisseverket gick och käringa

ho sket
a put, a put, a put, a put
skål för vår menighet,

pling, plong.
(Widstrand 1988:152.)

Widstrand ger ett flertal exempel på brott mot olika konventioner som upp-
fattas som komiska, exempel både från gångna tider och från andra kulturer.

Attityder till defekaliehistorier kommer också fram i min enkätundersök-
ning. En manlig informant berättar en sådan historia och kommenterar den på
följande sätt:

Det var två bajskorvar som lyfte skrot när en diarré gick förbi och frågade om han
fick vara med. Men bajskorvarna svarade: Nej, nej, nej. Det här är bara för hårda
killar.
Den har jag berättat sedan jag var 6 och kommer alltid att göra det. Allt med bajs är
kul. Bara själva ordet är hysteriskt roligt. (Enkät 149)

Av detta svar framkommer att informanten inte betraktar historien som ett
renodlat innehållsskämt, eftersom »själva ordet är hysteriskt roligt». Kanske
bidrar just normbrottet till att göra ordet så roligt.

De tabubelagda områden som är aktuella i mitt material är främst sexuella
anspelningar och defekalier.2 De sexuella anspelningarna utgörs bl.a. av skämt
som kretsar kring tanken att ta med personer av det motsatta könet. Några för-
slag och kommentarer förefaller dock mera uttalat pröva de övriga sam-
talarnas tabutrösklar, t.ex. förslaget kondomer i en blandad tvärgrupp i år 7.
Skämt som rör tabuområden behandlas nedan i avsnitt 8.2.4 och 8.4. Även en
del av den oavsiktliga komiken hör till denna sfär (se kapitel 9).

8.2.2 Modusrelationer och modusväxling

Skämt i dessa samtal har ofta formen av modifieringar – jämför t.ex. ex. 8:5,
där en allvarlig diskussion om proviant plötsligt övergår till en skämtsam
utläggning om att man kan äta upp varandra, vilket leder till skämtsamma
modifieringar. Här ska jag behandla sådana modusrelationer mellan förslag och
modifieringar (avsn. 8.2.2.1). Detta jämförs sedan med modusrelationer mellan
förslag/modifieringar och deras argument (avsn. 8.2.2.2.). Argumentet har inte

2 Jfr t.ex. Peterson (1985), som i sin undersökning av skolbarns berättande av gåtor och skämt
har fört skämt med defekalieinnehåll till gruppen obscena vitsar. Detta motiveras med att barnen
själva uppfattar de här typerna som närbesläktade.
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alltid samma modus som förslaget/modifieringen – allvarliga förslag kan moti-
veras skämtsamt och skämtförslag allvarligt.

8.2.2.1 Förslagens modus kontra modifieringarnas

När ett förslag modifieras genom att någon talare för fram ett näraliggande
alternativ, kan detta nya alternativ antingen ha samma modus som ursprungs-
förslaget eller ett annat. Denna möjlighet till modusväxling medför att fyra
olika kombinationer föreligger beträffande förhållandet mellan modus allvar
och skämt. Dessa sammanfattas i tablå 8:1. Samma kombinationsmöjligheter
gäller även när en modifiering följs av ytterligare en modifiering. För att göra
resonemanget enklare ska jag här först endast exemplifiera det fall då ett ur-
sprungligt förslag följs av en modifiering. I nästa avsnitt behandlas kedjor av
modifieringar. Det särfall av modifiering som jag har kallat ren modusmodifi-
ering behandlas i avsnitt 8.2.6.4–8.2.6.6.

Tablå 8:1. Förslagens modus i förhållande till modifieringarnas.

Förslagets Modifieringens modus       
modus allvar skämt

Allvar typ 1 typ 2
Skämt typ 3 typ 4

Sammanställningen i tablå 8:1 innebär att:

– ett allvarligt förslag kan följas av en allvarlig modifiering, typ 1 (t.ex. sov-
säck – filt),

– ett allvarligt förslag kan följas av en skämtsam modifiering, typ 2 (t.ex.
vatten – Coca-Cola),

– ett skämtförslag kan följas av en allvarlig modifiering, typ 3 (t.ex. hus – tält),
– ett skämtförslag kan följas av en skämtsam modifiering, typ 4 (t.ex. öl –

Fanta).

Här ska jag inledningsvis exemplifiera de olika typerna i samtalskontext. För
att underlätta en jämförelse mellan exemplen har jag valt citat från år 3 där
förslagen rör de primära behoven av dryck respektive skydd och värme.

Typ 1: allvarligt förslag som följs av allvarlig modifiering

I följande utdrag (ex. 8:6) från en tvärgrupp har eleverna diskuterat tält, då
Nora föreslår sovsäck. Detta modifierar Patrik till filt.
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Exempel 8:6. L3037, tvärgrupp, år 3: Em = Emma, No = Nora, Pa = Patrik, To = Tomas
1. No: └Men hörru sovsäck är rätt så bra då håller man sej varm ju (0,4) då kan man
2. annars bli sjuk
3. (1,2)
4. Pa: Jo  men man kan ha (.) ett tält och en filt (0,2) det räcker

Typ 2: allvarligt förslag som följs av skämtsam modifiering

I ex. 8:7, som hämtats från en blandad grupp, följs det allvarliga förslaget
vatten av den skämtsamma modifieringen Coca-Cola. Såväl mat som vatten
blir så småningom gruppens slutliga val.

Exempel 8:7. L3044, blandad grupp, år 3: Da = Dagrún, He = Henrik, Id = Ida, Jo = Joel
1. Jo: Först tar
2. vi vad heter det (.) mat
3. /
4. ➤Id: Vatten
5. /
6. Jo: Det- det kan man v ä l  h i t t a
7. ➤He: Nej Coca-Cola
8. Jo: Det är bara att  ta
9. ➤He: Det är gott
10. Jo: Nej man k-
11. Id: Vi måste ha  vatten

Typ 3: skämtförslag som följs av allvarlig modifiering

Att ett initiativ som från början är ett skämtförslag ger upphov till en allvarlig
modifiering är ovanligt och i hela materialet finns bara ett fåtal belägg. Exempel
på de andra typerna av modusrelationer kan man se i ett flertal av de samtals-
exempel som citeras i de olika kapitlen. Då denna typ förekommer så sällan ska
jag återge två exempel på hur skämtförslag modifieras till något allvarligt.

Det första utdraget (ex. 8:8) är hämtat från en flickgrupp, som just har dis-
kuterat mat, och Josefin framhåller (r. 1) att en hel matsäck innehåller allting.
Nora tar då upp något nytt när hon skrattande föreslår huset (r. 5, 7). Detta
modifieras till tält (r. 11), vilket jag tolkar som en allvarlig modifiering. Modi-
fieringen upprepas av en annan talare (r. 13) och idén vinner gehör. Sekvensen
avslutas med att alla skriver ner tält på sina papper (r. 16–17) och detta kom-
mer att ingå i gruppens slutliga val.

Exempel 8:8. L3035, flickgrupp, år 3: Em = Emma, Jo = Josefin, No = Nora, Pa = Paula
1. Jo: För en hel matsäck då är det ju allting
2. No: Ja just ja jaa
3. (3,2)
4. Jo: ∨Jaha∨

5. ➤No: Huset SKRATTAR
6. Jo: Nää
7. ➤No:┌Huset / (   ) ta med sej huset
8. Em:└ ∨Jahaha∨

9. F: *  N  ä  e  j * TYST
10. Jo: Nej men-
11. ➤Pa: Täl t
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12. Jo: Vad behöver man ute i skogen?
13. ➤Em: * Tält * HÖGT
14. /
15. Jo: Ja tält vilken bra idé
16. No: *Alla skriver tält då* BESTÄMT
17. (6,2) ALLA SKRIVER

Nästa exempel kommer från en pojkgrupp i år 7 (ex. 8:9). Pojkarna har just
avslutat en skämtsam sekvens om att ta med sig tjejer, när Håkan föreslår
kudde (r. 1). Alla skrattar (r. 2) och jag tolkar detta som ett skämt. Därefter
följer två allvarliga modifieringar: sovsäck (r. 5) och täcke (r. 6). Sovsäckar
blir ett av gruppens slutliga val.

Exempel 8:9. H7141, pojkgrupp, år 7: Fa = Fannar, Hå = Håkan, Ms = Mats, To = Tobias
1. ➤Hå: En kudde
2. SKRATT, FLERA
3. Fa: ∨Nä∨ men alltså
4. Ca? ┌ (Det femte)
5. ➤To: │E n    s o v säck (.) s o v s ä c kar (0,5) måste man ju ha med sej då om»
6. ➤Hå: └T  ä  c  k  e en sovsäck
7. To: »man har tält
8. (0,7)
9. P: M  m 
10. Fa: Vi kan ju ta sovsäckar då

I de här båda fallen ser vi hur skämtande hjälper till att vidga vyerna, så att
talarna kommer på nya idéer som de själva blir nöjda med och tar upp som sitt
slutliga val. Att ett förslag ursprungligen är skämt men sedan vidareutvecklas
genom modifiering till något allvarligt är alltså ovanligt. Däremot är det inte
sällsynt att en sak först introduceras som allvar, sedan modifieras som skämt
för att därefter återigen följas av en allvarlig modifiering av det första för-
slaget. Detta diskuteras vidare i avsnitt 8.2.3.1.3. När det gäller ren
modusmodifiering förekommer också modifieringar från skämt till allvar.

Typ 4: skämtförslag som följs av skämtsam modifiering

Nästa exempel kommer från en pojkgrupp. Här föreslår Magnus öl, vilket
följs av en explicit invalidering och ett skratt (r. 3). Skämtet bemöts med fniss
från flera (r. 5), en skrattande protest från Patrik (r. 6) och en skämtsam modi-
fiering som Per yttrar under skratt: Fanta (r. 7).

Exempel 8:10. L3036, pojkgrupp, år 3: Ma = Magnus, Pa= Patrik, Pe = Per, To = Tomas
1. Pa: Överlevnadsbok (.) mat (0,3) och tält LÄSER FRÅN
2. SIN LISTA
3. ➤Ma: Och öl ∨neejdå (0,2) jag skämtade jag skämtade∨ SKRATTAR
4. To: Vad står det? jaha mat (finns) det och s-
5. ┌F     N     I     S     S, FLERA
6. Pa: └ ∨Öl din dummis∨

7. ➤Pe: ∨Fanta∨
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Något längre fram i samtalet enas gruppen om att mat och dryck ska höra
ihop, och mat blir ett av gruppens slutliga val.

8.2.2.2 Förslagens och modifieringarnas modus kontra argumentens

När ett argument fogas till ett förslag eller en modifiering kan argumentet
antingen ha samma modus som förslaget/modifieringen eller ett annat. För
förhållandet mellan modus allvar och skämt innebär detta att fyra kombina-
tionsmöjligheter uppstår, vilka visas i tablå 8:2.

Tablå 8:2. Förslagens/modifieringarnas modus i förhållande till
argumentens.

Förslagets/modifieringens Argumentets modus           
modus allvar skämt

Allvar typ 1 typ 2
Skämt typ 3 typ 4

Sammanställningen i tablå 8:2 innebär att:

– allvarliga förslag/modifieringar kan kombineras med allvarliga argument,
typ 1

– allvarliga förslag/modifieringar kan kombineras med skämtsamma argu-
ment, typ 2

– skämtsamma förslag/modifieringar kan kombineras med allvarliga argu-
ment, dvs. de motiveras som om de vore allvarliga, typ 3

– skämtsamma förslag/modifieringar kan kombineras med skämtsamma
argument, typ 4.

För typ 1 och 3 gäller då att argumentet inte är roligt i sig, utan exempelvis är
en hänvisning till nyttan med förslaget. För typ 2 och 4 gäller det motsatta: det
finns en humoristisk poäng i argumentet. I fråga om typ 2 finns det dock en
begränsning, nämligen att allvarliga förslag/modifieringar inte introduceras
med skämtsamma argument. Ett sådant fall skulle förmodligen bli svårt eller
omöjligt att tolka. Däremot kan ett allvarligt förslag senare i samtalet åter-
introduceras med ett skämtsamt argument – i och med att förslaget redan är
etablerat som allvarligt går det bra att skämta om det.

I de två fall där det är fråga om modusväxling mellan förslaget och argu-
mentet, typ 2 och 3, kan man säga att det finns en inkongruens mellan förslaget
och dess argument. Låt oss först se ett par exempel på allvarliga argument.
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Typ 1 och 3: allvarliga argument

I det första utdraget (ex. 8:11) för Patrik fram förslaget kniv med argumentet
att den behövs för att flå djuren (r. 4). Ett exempel på ett skämtförslag som
med allvarligt argument förekommer i ex. 8:7, där Henriks argument för
Coca-Cola är att det är gott.

Exempel 8:11. L3037, tvärgrupp, år 3: Em = Emma, No = Nora, Pa = Patrik, To = Tomas
1. Pa: Men vapen måste du ha för att du ska kunna knäppa nåt djur
2. No: T     E     N (0,4) T I (1,0)
3. K     (.)    E     R BOKSTAVERAR
4. Pa: Men en kniv skulle man ha med (0,9) för att flåa djuren

Typ 2: allvarliga förslag/modifieringar med skämtsamma argument

Skämtsamma argument är inte särskilt vanliga – förmodligen är det lättare att
komma på skämtsamma förslag/modifieringar än argument. I följande utdrag
(ex. 8:12) har eleverna redan diskuterat kniv som allvarligt förslag, när det
sedan återintroduceras med ett skämtsamt argument, vilket sedan i sin tur
modifieras.

Exempel 8:12. L3046, tvärgrupp, år 3: Ce = Cecilia, He = Henrik, Id = Ida, Je = Jens
1. Id: E  t  t       s k e pp eller?
2. ➤Je: E- kniv så vi kan stycka Ida
3. He: Okej
4. /
5. ➤He: SKRATTAR ∨Kniv∨ så vi kan fånga kaniner
6. Id?: Näej
7. [---]
8. ➤He: Kan vi stycka
9. ➤ k  a  n  i  n  e  r         

Ett förslag som bandspelare kan vara både allvarligt och skämtsamt (se vidare
avsn. 8.2.6.6). Att det kan bli ett allvarligt förslag beror på att eleverna i vissa
grupper tar frågan om nöjessaker på allvar, när de nått den punkt att de anser
att de har tillfredsställt de mest grundläggande överlevnadsbehoven. I det
samtal som följande utdrag (ex. 8:13) är hämtat från har Fannar introducerat
förslaget bandspelare, vilket sedan återintroducerats av Arnar och Martina
(bl.a. r. 1). I slutet av sekvensen (r. 7) lägger Fannar till ett skämtsamt argu-
ment, att »spela in våra sista ord», vilket möts av uppskattande skratt från
flera gruppmedlemmar.

Exempel 8:13. H7143, tvärgrupp, år 7: Ar = Arnar, Fa = Fannar, Ma = Martina, Ms = Mats
1. ➤Ar: Ska vi ta bandspelare?
2. //
3. Fa: (   ) / (då kan vi)
4. /
5. Fa?:┌ (              )
6. Ar: └Det tycker jag med
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7. ➤Fa: Då kan vi spela in våra sista ord och så där
8. SKRATT, FLERA

Typ 4: skämtsamma förslag/modifieringar med skämtsamma argument

Nedanstående utdrag, ex. 8:14, är hämtat från en blandad grupp i trean.
Cecilia modifierar godis till blockchoklad med argumentet att man kan smälta
denna och doppa myror i (r. 3, 5):

Exempel 8:14. L3046, tvärgrupp, år 3: Ce = Cecilia, He = Henrik, Id = Ida, Je = Jens
1. Je: (   ) (jag) behöver / penna
2. /
3. ➤Ce: Ja man kan ju ta m e d   l i t e  blockchoklad så kan man smälta lite»
4. Id: Gosedjur räknas till personligheter PUFFAR PÅ CECILIAS ARM
5. ➤Ce: »choklad och / doppa myror i (                           )
6. Je: Hörni sovsäck det är bra eller hur?

I ex. 8:15 har eleverna, en pojkgrupp i sjuan, just diskuterat yuppienalle, när
Krister i stället föreslår kanot (r. 2), vilket sedan ger upphov till en rad modifi-
eringar: motorbåt (r. 8), gummiflotte (r. 10, 12), jumbojet (r. 11), startbana (r.
14) och bulldozer (r. 18). Till två av dessa modifieringar fogas ett skämtsamt
argument: jumbojet för att åka hem (r. 11) och bulldozer för att röja fram en
startbana (r. 18).

Exempel 8:15. H7306, pojkgrupp, år 7: Be = Bengt, Ga = Gabriel, In = Ingemar, Kr =
Krister
1. ➤Kr?: S      K      R      A      T      T      A     R
2. Kr: Ja okej kanot då LER
3. Be: Ja kanot
4. Ga: Kanot?
5. In: ┌Va fan skulle du med e n  k a n o t ?
6. Kr: └S           K           R           A           T           T            A            R»
7. Be: Va- v e m  f a n  ska bära den»
8. ➤Ga: Kan man ju ta en motorbåt
9. Be: »då?
10. ➤Kr: »∨Gum m i f l o t t e ∨

11. ➤In: Men då kunde man ju fan ta med sej en jumbojet och åka hem
12. Kr: ∨ G u m m i f l o t t e ∨

13. SKRATT
14. ➤Kr: Ja men då behöver vi en startbana ∨det kan va det femte∨

15. SKRA T T, ALLA
16. Ga: ∨Visst∨
17. ┌S K R A T T
18. ➤Kr: └Näej (.) nä det femte är en bulldozer så vi kan röja fram en startbana
19. Be: (     ) (i
20. stället och) tar med oss brudar S   K   R   A   T   T    A    R
21. Kr: Ja men allvarligt kniv sovsäck mat /
22. va fan vi tar  t ä l t
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8.2.3 Att vidareutveckla varandras skämt

Att samtalare vidareutvecklar varandras skämt är något som ofta framhållits av
dem som studerat skämt i samtal. Det gäller såväl kontextfria som kontext-
bundna skämt. Norrick (1993:29) skriver t.ex. om kontextbundet skämtande att
samtalarna »tillsammans väver humoristiska variationer på ett tema, där var och
en bygger på de föregående yttrandena för att bidra med sina egna skämtsamma
kommentarer» (min översättning). Skämten tycks därtill bli roligare för
samtalarna just genom att de är ett gemensamt bygge (Attardo 1994:299).3

Schegloff (2001) diskuterar svårigheterna med att avgöra om något är ett
skämt eller ej. Han menar dock att vid tolkningen av ett samtal är det en rimlig
hypotes att även det yttrande som följer efter ett skämt kan vara skämtsamt:

Yet one factor seems to weigh heavily in such determinations, even if not
definitively, and that is that the next thing to be done will bear the same accent as the
prior did. If what just preceded was a joke, then perhaps the next thing will be as
well. (Schegloff 2001:1954.)

Genom ett lyckat skämt etableras i samtalet vad Norrick (1993) med en term
från Bateson och Fry kallar en lekram (»play frame»). Det motsvarar vad jag
kallar att etablera modus skämt.4 Att en lekram etablerats innebär att skämt-
ande i sig blir det nya samtalsämnet, och därmed är det fritt fram för fler
skämt. Denna mekanism gäller både kontextfria och kontextbundna skämt.
Norrick betonar även att skämtande och lek med ord kan få ett inslag av täv-
ling hos vissa talare: »punning is a competitive game for those conversa-
tionalists who engage in it regularly» (s. 66).

Att talarna vidareutvecklar varandras skämt är ofta ett tecken på att det
sociala klimatet är gott. Jämför vad som sagts ovan (avsn. 4.2.4.3, 3.2 och
3.6.1) om att skämtande är ett kommunikativt drag som kräver samarbete och
deltagande (Coser 1960), om att ett lyckat skämt sänder ett metabudskap om
förståelse (Tannen 1991) och om att ett gemensamt skratt innebär ett gemen-
samt perspektiv (Ferm 1997).

Det är snarare så att det är avvikande att inte uppmärksamma en annan
talares skämt. Att ta sig rätten att ignorera någons skämt är något som den
som har makt i situationen kan tillåta sig (jfr avsn. 3.6.1 och 3.6.4.1). Det är
också besvärande för en talare att befinna sig i en situation där man inte kan
skämta tillbaka, som exempelvis det fall som beskrivits ovan då sjukhus-
personalen inte kan bygga på en svårt sjuk patients skämt om sin egen bort-
gång (avsn. 3.6.3).

3 Även Ervin Tripp & Lampert (1992:114) skriver om hur talare bygger på varandras skämt-
samma kommentarer, vilket de kallar »stacked humor».
4 Se också Goffman 1974 för en djupgående diskussion av begreppet ”frame”. Eftersom
semantiska ramar är ett centralt begrepp i min undersökning vill jag undvika att använda termen
ram i ytterligare en betydelse.
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I fråga om vidareutveckling skiljer sig alltså skämt från den typ av retande,
beskrivet av Drew, som innehåller en mild kritik och där den retade ytterst
sällan hakar på med ett skämtsamt svar (avsn. 4.2.4.4.3). Ironi följs också
mera sällan än skämt av ytterligare skämtsamma repliker. Kanske beror detta
på att ironi för många talare framstår som en omarkerad uttrycksform (Norrick
1993).

För förståelsen av mina samtal är det faktum att skämten vidareutvecklas en
indikation på att samtalsklimatet är gott och att skämten är okomplicerade i
den meningen att man skämtar om en skoluppgift. Det rör sig följaktligen inte
om skämt som kommer så nära personerna att de kan vara integritets-
kränkande eller misstänkas innehålla kritik. Ett särfall utgörs dock av skämt
kring tabuämnen. Dessa kan leda till mycket skratt, kanske främst i enkönade
grupper, men också bli pinsamma. I detta sista fall vidareutvecklas de inte (se
vidare avsn. 8.2.4).

Mitt samtalsmaterial är problemlösande till sin karaktär. Detta innebär att
modifieringar av tidigare förslag är vanliga inslag. Ibland uppstår det långa
kedjor av modifieringar. Både allvarliga och skämtsamma förslag kan ge upp-
hov till dylika kedjor, och, som redan sagts, modus kan också växla under
loppet av en sådan modifieringskedja och även pendla fram och tillbaka mel-
lan skämt och allvar. Även argument kan modifieras, såväl allvarliga som
skämtsamma. I följande avsnitt ska jag exemplifiera hur man bygger på var-
andras både allvarliga och skämtsamma förslag och hur modusväxlingar kan
gå till.

8.2.3.1 Kedjor av modifieringar

I föregående avsnitt exemplifierade jag modusrelationer mellan förslag och
modifieringar med korta sekvenser som bara innehåller en eller ett par modifi-
eringar. Det är emellertid inte ovanligt med längre kedjor av modifieringar,
där man kan tala om olika ordningar av modifieringar i flera led. Här ska jag
först exemplifiera ett par långa kedjor av modifieringar inom samma modus,
först allvar och sedan skämt. Därefter följer ett exempel på en modifierings-
kedja med pendlande modus.

För att tydliggöra vad som ingår i excerperingarna har jag i de uppräkningar
som förekommer i löpande text satt parentes om de förslag respektive modifi-
eringar som inte excerperats. Skälet till att de inte excerperats kan vara an-
tingen att de inte består av någon »sak» som man ska ta med eller att de yttras
under en diskussion med inspelningsledaren (jfr kap. 5). I de fall ett argument
förekommer i uppräkningen så anges detta särskilt.

Exemplen har framför allt hämtats från den mest frekventa gruppen av
skämt, nämligen skämt som rör mat och dryck.
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8.2.3.1.1 Allvarlig modifieringskedja
I följande utdrag (ex. 8:16) från en flickgrupp i år 7 kan vi se exempel på en
lång kedja av seriösa modifieringar. Annes första replik (r. 1–2) har jag analy-
serat som en problemformulering, vilken sedan följs av förslaget mat (r. 4).
Detta förslag modifieras sedan: (fiska r. 14) – hårt bröd (r. 17) – (mask r. 22)
– (meta r. 28) – metspö (r. 31) – tråd (r. 36) – säkerhetsnål 5 (r. 41) – (argu-
ment: göra nät av tråden r. 44) – krok (r. 47) – fiskeutrustning (r. 55).

Exempel 8:16. H7136, flickgrupp, år 7: An = Anne, Cl = Clara, El = Elisabet, Ir = Irina
1. An: Men man kanske kan ta med sej nåt annat ifall så här (1,3) ifall
2. man inte (så här) hittar nå mat
3. (0,7)
4. ➤Ir: Ja man sk(ulle) ska- eh mat det räknar vi (.) det ska man också ta (0,2) en-»
5. Cl: J   a    
6. ➤Ir: »som en sak kanske
7. El: ┌ Ja
8. Cl: └ Ja
9. (1,1)
10. An: Men skulle det räknas in då?
11. (0,6)
12. Cl: Om det var nå speciellt a l l tså nån speciell mat eller nåt
13. An: Jaa
14. ➤An: Man kan ju fiska så här eller nåt
15. (0,3)
16. Cl: Ja  a        
17. ➤An: Man kan ju ta med sej så här (0,6) hårt bröd (1,7) till exempel
18. Cl: ┌ Ja
19. El: └ Ja (.) det blir bra
20. Cl: Hårt ∨bröd∨ TILL IRINA SOM SER TVEKSAM UT
21. (0,5)
22. ➤Ir: Men då kan man ju lika bra liksom hitta mask i skogen
23. (0,5)
24. Cl: Mask?
25. (0,3)
26. El: (Massor me-)
27. Cl: Ja jus t  d e t  ( . )  j a a
28. ➤Ir: I varje fall om man ska meta
29. An: Ja
30. (0,7)
31. ➤Ir: Ja men då då (0,2) ja man kanske skulle ta med sej nån (0,2) ∨metspö∨ FNISSAR
32. FNISS
33. El: ┌ (     )
34. Cl: └Neej
35. El: Ja men det kan man
36. ➤An: J o  men det borde man ju ha (0,2) i alla fall sån här tråd och
37. (0,5)
38. El: Ja tråd
39. (0,2)
40. El: ┌Tråd är ju bra
41. ➤Ir: └Och (.) säkerhetsnål FNISSAR

5 Modifieringen säkerhetsnål kan verka svårbegriplig, men den bygger sannolikt på Wernströms
bok De hemligas ö. Ungdomarna i berättelsen hade förlorat sin packning, men de kunde göra
metkrokar av säkerhetsnålar. Jämför också förslaget örhängen nedan, avsn. 8.2.6.5.2.
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42. Cl: Nä men
43. (0,4)
44. ➤El: Ja men tråd är ju bra då kan man ju göra nät ifall man är skicklig FNISSAR
45. Cl: Nån sån dära
46. Ir: E n  t r å d
47. ➤An: Och så måste vi ha krok
48. (0,6)
49. Ir: Tråd
50. (0,5)
51. An: Och krok
52. ➤Ir: Men det blir två saker
53. (0,3)
54. Cl: Ja n e j  i n t e  k r o k
55. ➤An: Ja men då säjer man fiskeutrustning
56. SKRATT, ALLA
57. (1,4)
58. El: Vad har vi nu?

Flickornas diskussion av matfrågan fortsätter ytterligare. Den avbryts av andra
sekvenser, men slutligen enas de om att ta med burkmat.

8.2.3.1.2 Skämtsam modifieringskedja
Nedanstående utdrag (ex. 8:17) från en blandad tvärgrupp i trean börjar med
ett allvarligt förslag, vilket följs av en allvarlig modifiering och sedan en
mycket lång kedja av skämtsamma modifieringar, vilken kommer att prägla
hela samtalet. Först diskuterar eleverna det allvarliga förslaget mat (r. 1).
Detta modifierar Henrik, fortfarande allvarligt, till hamburgare (r. 2), vilket
han sedan omedelbart modifierar till ett skämt: att ta med en häst för att göra
hamburgare av den (r. 2, 4). Både medbedömaren och jag har analyserat
hamburgare som allvar och häst som skämt. Tanken på att ta med ett husdjur
att göra hamburgare av ger upphov till ett stort antal modifieringar. Eleverna
förefaller dock ha mycket roligt – annars skulle knappast skämtet heller kunna
modifieras i så många omgångar. Skämten om allt man kan göra hamburgare
av är så många att jag inte kan återge alla här. De dyker också upp på flera
olika ställen i samtalet. Jag ska dock lista alla modifieringar på detta tema här.
I denna lista tar jag bara upp ett belägg av varje modifiering, dvs. alla olika
omnämnanden av exempelvis kaninburgare förtecknas inte.

Förslaget mat (allvar, r. 1) modifieras till hamburgare (allvar, r. 2), vilket
därefter följs av en lång rad skämtsamma modifieringar: häst att göra ham-
burgare av (r. 2, 4), kanin att göra kaninburgare av (r. 8), Jens X att göra
järnburgare av6 (r. 11), häst- och kaninkött blandat (r. 12), Orvar [Cecilias
kanin] att göra hamburgare av (r. 17), Alfred-burgare [Henriks hund] (r. 28),
golfklubburgare [av Jens golfklubbor] (r. 33), mosade golfklubbor (r. 39),
golfklubbsmacka (r. 44), Natalie [Idas häst] att göra hamburgare av (r. 63).

6 Denna delvis ohörbara replik diskuteras i avsn. 6.1.8.
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Senare i samtalet fortsätter pojkarna med att räkna upp flickornas husdjur
och olika söta små djur som man kan göra hamburgare av. Dessa modifi-
eringar finns inte med i utdraget nedan: Idas lilla katt, en liten ponny, en liten
kaninunge, en liten hundvalp, en liten kattunge.

Även i den avslutande diskussionen med inspelningsledaren återkommer
eleverna till djur och annat att göra hamburgare av. De här förslagen ingår
dock inte i den del av samtalet som excerperats (därav parenteserna, jfr ovan).
Förutom upprepningar av sådant som redan föreslagits nämndes följande:
(Misseburgare), (lilla-Murreburgare) [Idas katt], blandningar av flickornas
husdjur: (Nattaorvarburgare), (Nattaorvarmurreburgare) samt slutligen (kill-
you-hamburgare).7

Exempel 8:17. L3046, tvärgrupp, år 3: Ce = Cecilia, He = Henrik, Id = Ida, Je = Jens
1. Id: ┌M   a   t          
2. ➤He: └Man skulle ha hamburga r e  nä / nä man kan ta med sej en häst och så kan»
3. Id?: (All-)
4. ➤He: »man göra hamburgare
5. Id: *Näej* SKRIKER GÄLLT
6. SKRATT, FLERA
7. Je: Ja
8. ➤Je: Ja (.) och sen en kanin så blir det kaninburgare
9. SKRATT, ALLA. CECILIA GÖR ETT UTFALL MED PENNAN MOT JENS
10. Id: *Näej (oj oj oj o j )  *  GÄLLT
11. ➤Ce: Och så din (    ) så blir det (.) järnburgare
12. ➤He: Blandat så här liksom SKRATTAR [häst- och kaninkött]
13. Id: *(   I   i    i    i   i)* SKRIKER GÄLLT
14. [---]
15. ➤Je: Det ska bli kaninburgare också PUFFAR PÅ CECILIAS AXEL
16. He: Du sa j a  j a  j a  j a  PEKAR PÅ CECILIA
17. ➤Je: Vi tar med Orvar då [Cecilias kanin] (.) ja jag går och
18. hämtar dom (   )
19. Id: *N ä e j      n ä ej* PIPIGT
20. JENS RESER SIG UPP, CECILIA TAR TAG I HANS TRÖJA FÖR ATT HINDRA HONOM
21. /
22. SKRATT
23. E: Va?
24. //
25. Je: (   ) TAR TAG I CECILIAS AXEL
26. Ce: Ao
27. /
28. ➤He: Vi kan hämta Alfred-burgare [Henriks hund]
29. /
30. Je: En till må- en-
31. [---]
32. He: Åh jag svär för mycket nu
33. ➤Ce: (För) vi kan ha (en) golfklubburgare
34. Id: (                                               )
35. He: Hej hej VINKAR TILL KAMERAN
36. Je: Ja golf- / golf- /
37. klubbor
38. He: ┌* N   ä   e   j* HÖGT OCH UTDRAGET

7 Det sistnämnda diskuteras vidare i avsn. 8.3.
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39. ➤Ce: └Golfklubburgare (.) mosade golfklubbor
40. Id: E n   s a k   till
41. /
42. Je: Ja jag tror inte det är så gott faktiskt men (ändå) man kan ju alltid pröva
43. Id: En- en sak till en- en- en sak till
44. ➤He: G o l fklubbs- / mac k a
45. Ce: Vi kan ta med
46. ➤Je: Kaninburgare vi tar
47. Orvar
48. / CECILIA PUFFAR PÅ JENS
49. Id: *Näej* GÄLLT
50. FNISS
51. ➤Je: Sen tar vi eran hä- / vad heter eran häst?
52. He: (Otj)
53. Id: *Näej du får inte (   )* PIPIGT
54. Ce:  N a t a lie IDA FÖRSÖKER
55. HÅLLA FÖR CECILIAS MUN
56. /
57. Je: Va?
58. /
59. He: T a l i e
60. Ce: Natalie
61. Id: Det heter den inte *alls det* HÖGT
62. He: (                 )
63. ➤Je: *Sen tar vi Natalie och gör hamburgare av* HÖGT
64. Id: *N ä h e j *
65. SKRIKER
66. SKRATT
67. IDA SLÅR I LUFTEN MOT CECILIA
68. Ce: Aj ä           
69. ┌S           K           R           A            T            T
70. Id: └*Jag ska stämma (er) / jag ska-* GÄLLT
71. Ce: ∨Id(a)∨

72. Id: ┌∨Kannibal∨

8.2.3.1.3 Modifieringskedja med pendlande modus
Det verkar vara mycket lätt för eleverna att hitta på en skruvad variant av
nästan vilket allvarligt förslag som helst. Följande utdrag (ex. 8:18) från en
flickgrupp i år 7 börjar med en upprepning av förslaget mat (r. 1). Detta modi-
fieras sedan till skämt om onödig eller opraktisk mat, efterrätter som man kan
äta hemma men svårligen bära med sig ut i skogen: tårta (r. 4) och choklad-
pudding (r. 9). Nästföljande modifieringar för dock tillbaka diskussionen till
den allvarliga samtalstråden: vakuummat (r. 11), mat på burk (r. 14), vakuum-
torkat (r. 15). Därefter följer ännu ett skämt, chicken tonight (r. 16). Sedan
följer två konkurrerande initiativ: vatten (r. 19) och yxa (r. 20). Slutligen enas
flickorna om att ta med mat och att räkna med att hitta vatten i skogen.

Exempel 8:18. H7307, flickgrupp, år 7: El = Ella, Le = Lena, Pe = Pernilla, Si = Siri
1. ➤El: Mat
2. Pe: Ja vi kan säja att vi är där
3. Si: Mat vad för sorts mat
4. ➤El: Tårta
5. Si: SKRATTAR
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6. Le: Vi-
7. Pe?: Nej men
8. Le: Vi- vissa saker finns ju redan på ön
9. ➤Si: Jag  tycker  vi tar chokladpudding
10. ┌S   K   R   A   T   T    
11. ➤Pe: └Nä men så här vakuummat sån mat (.) sån där
12. vakuum(såjk)
13. El: Vakuummat vad är det?
14. Si: Nä sån där på burk sån hära
15. Pe: Ja men så här vakuumtorkat
16. El: Chicken tonight (eller vadå) SKRATTAR
17. Si: F   N   I   S   S   A   R
18. Pe: Så här vakuumtorkat det är jättebra det kan man
19. Le: Ä r  d e t - Ä r  d e t  s a l t v a t ten man? är det-
20. El: Y x a

I tablå 8:3 visar jag grafiskt relationerna mellan förslag och modifieringar av
olika ordning för ex. 8:8, 8:9 och 8:18.8 Det jag vill tydliggöra med tablån är
de olika typerna av växling från skämt till allvar. Den typ som representeras
av ex. 8:8 och ex. 8:9 är ovanlig, dvs. att ett skämtsamt ursprungsförslag följs
av allvarlig modifiering. Den typ som å andra sidan representeras av ex. 8:18
är vanlig. Ett allvarligt förslag kan modifieras till skämtsamma modifieringar
av olika ordning. Det förefaller inte heller vara några problem för talarna att
återgå till en allvarlig modifiering efter en skämtsam utvikning.

Tablå 8:3. Förslag och modifieringar av olika ordning.*

Modifiering av ordningen                
Ex. nr Förslag 1 2
Ex. 8:8 huset   ──── tält
Ex. 8:9 kudde  ──── sovsäck

    └────── täcke
Ex. 8:18 mat   ───── tårta  ────── chokladpudding

 └─────── vakuummat  ── mat på burk
    │└────── vakuumtorkat
    └─────── chicken tonight

* Rak stil = modus allvar, kursiv = modus skämt.

8.2.4 Skämt som inte vidareutvecklas

I detta samtalsmaterial finns många exempel på hur talarna bygger på var-
andras skämt. Det finns emellertid också exempel på motsatsen – skämt som
inte vidareutvecklas eller bemöts med andra tecken på uppskattning. Reak-
tionen beror inte enbart på skämtet som sådant, dvs. på skämtets kvalitet.

8 När jag talar om modifieringar av första och andra ordningen ansluter jag till Næss (1986:88
f.) definitioner av argument av första och andra ordningen.
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Skämtande är i stora stycken ett socialt fenomen, något som kräver samarbete
och deltagande (jfr avsn. 8.2.3). För att belysa detta ska jag lyfta fram hur
samma talare hanterar samma typ av skämt i olika gruppkonstellationer.

Här kommer jag att återanknyta till skämt som rör tabuområden, eftersom
dessa skämt är extra känsliga. De här skämten kan inte bara användas för att
locka till skratt, utan också för att testa de övrigas tabutrösklar. Om skämt som
rör tabuområden blir »ogenerat skoj» (Widstrand 1988:152) eller tvärtom
något pinsamt har med både gruppens könssammansättning och talarnas ålder
att göra.

8.2.4.1 Sexuella anspelningar

I en flickgrupp och två pojkgrupper i sjuan förekommer skämt om att ta med
sig representanter för det motsatta könet. Ett par gånger vidareutvecklas dessa
skämt också till att röra vilka personer talarna inte vill ha med sig. I de
enkönade grupperna blir de här skämten mycket uppskattade. Jag ska
exemplifiera detta först med ett utdrag ur en flickgrupp och sedan ur en pojk-
grupp. Därefter jämför jag med hur denna typ av skämt fungerar i en av de
efterföljande blandade tvärgrupperna.

Exempel 8:19. H7307, flickgrupp, år 7: El = Ella, Le = Lena, Pe = Pernilla, Si = Siri
1. El: (Ska vi skriva) /
2. vi har bara en sak kvar det måste vara nånting s m a r t
3. Si: Vi behöver inget mer
4. /
5. Le: ┌Gevär
6. Si: └T å r t a
7. ➤El: Fyra stycken killar nej men
8. /
9. ➤ S                  K                  R                  A                 T                 T, ALLA
10. ELLA SÄTTER HANDEN FÖR MUNNEN
11. ➤Pe: ∨Då tar vi det∨

12. ➤El: ∨Ja∨

13. ➤Si: Vet du vad vi sk- va- (.) vi skulle kunna ta
14. ➤ med oss en var sin kille det blir så här fyra stycken och så tar
15. ➤ vi en (femte) tillsam(mans)
16. El: Men Pernilla t y s t  VIFTAR AVVÄRJANDE MED HANDEN MOT SIRI
17. nu tar vi inte det vi har inte kommit på det / vi tar nånting annat (.) vi tar-
18. S K R A T T            , LENA,
19. PERNILLA OCH SIRI
20. [---]
21. ➤El: Tom Cruise och Mel Gibson och Kevin»
22. Pe: * N e v e r *
23. ENGELSKT UTTAL
24. ➤El: »Costner ska vi ha m e d  o s s
25. ➤Le: Och Johnny Depp
26. [---]
27. Si: ┌Ja men vi kan ju ändra oss
28. ➤Pe: └P a x  för Johnny Depp
29. SKRATT
30. El: Ja i så fall vi- vi- jag vill ha-
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31. /
32. SKRATT
33. ➤Si: Hallå kille borde väl ingå på en sak vi borde kunna hoppa över nånting
34. Pe: (                                    )
35. El: Ja men
36. ∨det- yxa∨

37. S     K     R      A      T      T, ALLA

I flickgruppen är Ella den som först introducerar sexuella anspelningar. Hennes
skämt om att ta med killar (r. 7) blir mycket uppskattat och leder till uppsluppna
skratt och modifieras flera gånger (bl.a. på r. 13–15). Skämtet vidareutvecklas
till vem man inte vill ha med, vilket inte ingår i den citerade sekvensen. Sedan
följer en önskelista på manliga skådespelare (r. 21, 24–25). Efter inspelningen
berättar Siri också spontant för inspelningsledaren om att de gärna hade velat ha
med sig killar också.

Den pojkgrupp som spelades in vid samma tillfälle citeras i ex. 8:20. Här
föreslår Bengt brudar (r. 7, 9) och upprepar det i modifierad form, tjejer (r.
21), när han inte får någon omedelbar respons. Skämtet vidareutvecklas till
vem pojkarna inte vill ha med, en flicka som de tydligen betraktar som
oattraktiv (r. 24–37). (Sekvensen med tält behandlas vidare i avsn. 8.2.6.5.)
Något senare återintroducerar Bengt brudar (r. 44), och Krister hakar på med
ett av sina favoritskämt som han upprepar ett flertal gånger i samtalet: öl, här
modifierat till bärs (r. 46, 49). Allitterationen är ett exempel på hur han leker
med språkljuden (se vidare avsn. 8.3.2). »Brudar bilar och bärs» är nog också
en lek med kulturens schablonbild av manlighet.

Exempel 8:20. H7306, pojkgrupp, år 7: Be = Bengt, Ga = Gabriel, In = Ingemar, Kr =
Krister
1. Ga: Men hallå är du (nån jävla) chef eller
2. In: (                                        )
3. /
4. Kr: Jaa
5. /
6. Ga: ┌* J a a *  HÄRMAR KRISTER
7. ➤Be: └ (Jag vet) ärligt jag tycker vi skulle ha med oss
8. In: Då dödar vi Krister först så blir det mat också
9. ➤Be: B  r  u  d  a  r
10. SKRATTAR OCH GESTIKULERAR
11. Ga: Kniv
12. /
13. Kr: Kniv (.) alla överens om kniv?
14. /
15. In: Ja
16. /
17. Ga: Hörru Bengt
18. In: Hur skulle vi annars döda då?
19. Ga: Hörru hela klassen ska titta på det här
20. /
21. ➤Be: Tjejer
22. SKRATT
23. Be: *Eh* LJUD
24. ➤Ga: Eh Ulla
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25. SKRATT
26. Be: Näej inte Ulla
27. /
28. Kr: Uhu / uh
29. /
30. Be: Hela k l a s s e n
31. ➤In: Då får inte vi andra plats i tältet
32. Kr: SKRATTAR
33. ➤Be: Ja då får vi fan ta ett armétält till henne
34. ➤Kr: SKRATTAR ∨Ett tält till Ulla∨ SKRATTAR
35. ➤ och sen kan ju vi dela på ett
36. SKRATT
37. Ga: SKRATTAR Ja visst
38. Be: Alltså dom ska ju spela upp det här för hela klassen
39. SKRATTAR
40. [---]
41. Kr: Kniv sovsäck mat (.) ja just ja fjärde var ju inte (det nä) / fjärde
42. Ga?: *E h * TYST
43. /
44. ➤Be: Brudar LER GLATT
45. /
46. ➤Kr: Äh GRIMASERAR / överleva just ja ∨brudar∨ SKRATTAR ∨brudar och bärs∨

47. P: S    K    R    A    T    T, FLERA
48. ➤Be: Bärs SKRATTAR
49. ➤Kr: *  B r u dar bilar och bärs * SJUNGER
50. Be: Okej då har vi bara noll kvar
51. /
52. In: Ta med en mobiltelefon då kommer man därifrån

I den ena av de efterföljande tvärgrupperna (ex. 8:21) förekommer också
sexuella anspelningar, vilka introduceras av Bengt. I den här blandade grup-
pen uppskattas dock inte dessa skämt av de övriga, trots att skämt av det här
slaget väckte stor munterhet i de föregående enkönade grupperna. I en blandad
grupp där det redan finns representanter för det andra könet föreslås förstås
inte detta. I stället går Bengt ett steg längre med skämtförslaget kondom (r. 5).
Detta verkar dock enbart göra de andra generade – de fortsätter att skriva och
tittar inte upp från sina papper (r. 6). Ella är den enda som ger en verbal
respons: ett ogillande »ha ha ha ha» (r. 7), som har inslag av reprimand. En
sådan respons beskriver Norrick (1993:8) som ett sätt att visa att man har för-
stått men inte uppskattat skämtet.9

Bengt fortsätter med ytterligare en sexuell anspelning (r. 55–56), efter att
Krister har fört in samtalet på ämnet »äta äckliga saker» (r. 33). Båda pojkarna
framhåller att de sannolikt har ätit kanin, eller möjligen råttkött (r. 43), som de
serverats som substitut för oxfilé (r. 33, 36, 40, 43, 50). Kristers fråga (r. 52) om
hur kaninen känns i magen är skämtsam och retsam, men förmodligen avsedd
att reta flickorna mer än Bengt. Denne väljer dock att genera dem allihop med
sitt skämt om att kaninerna gör barn i hans mage (r. 55–56). Detta ignoreras

9 Även Sacks (1974) diskuterar detta fenomen.
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helt av flickorna som inte heller ler eller visar något annat intresse för hans
replik. Krister fnissar till kort (r. 59) men hakar inte heller på den här anspel-
ningen.

Exempel 8:21. H7308, tvärgrupp, år 7: El = Ella, Si = Siri, Be = Bengt, Kr = Krister
1. Si: Skulle vi skriva militärtält?
2. El: Ja
3. Kr: Mm
4. / SIRI, ELLA OCH KRISTER SKRIVER
5. ➤Be: Jag tycker också att vi tar / kondomer
6. / SIRI, ELLA OCH KRISTER FORTSÄTTER ATT SKRIVA, TITTAR NER I SINA PAPPER
7. ➤El: Ha ha ha ha m a t
8. Be: LER
9. Kr: SUCKAR
10. /
11. Be: *Vadå mat?* HÖGT
12. El: *Mat har du lust att svälta eller?* HÖGT
13. Be: Ja det är ju bara att skjuta en kanin och
14. äta den
15. Kr: FNISSAR
16. El: ∨Ja hörru∨ det kan ju du göra (du som är-)
17. P: J a a
18. Kr: J a a           (.) (pump) hagelgevär
19. Be: Motorsåg mot o r s å g  LER GLATT
20. Kr: Motorsåg motorsåg LER GLATT
21. [---]
22. El: * Ä r  a l l a  ö v e r e ns om att vi ska ha mat?* HÖGT
23. Kr: Jaa (.) ja det är vi
24. ➤Be: Näej det ju bara att ta en
25. ➤ älg och hugga huvet av så har man mat
26. El: Ja men då måste man ju då måste man ju s-
27. /
28. ➤Kr: Då måste vi ha en motorsåg skriv motorsåg
29. El: Ja just det därför skriver vi- därför skriver jag
30. ➤ faktiskt mat (.) för jag har inte lust att äta kanin (.) jag är vegetarian säjer vi
31. /
32. Si: SKRATTAR Okej
33. ➤Kr: Jag äter kanin nästan varje dag när du går till pizzerian så kan du»
34. El: ┌* (    ) *  TYST
35. Be: └P i s t o l
36. ➤Kr: »äta kanin när det står oxfilé
37. El: *M a t  /  m a t  /  mat mat* TYST
38. ➤ men oxfilé är ju inte kanin
39. /
40. ➤Kr: Näe men vem har sagt att det är oxfilé i oxfilé? oxfilé är skitdyrt
41. /
42. El: Ja *so what?* ENGELSKT UTTAL
43. ➤Kr: D e t  har jag läst att det kan vara råttkött eller kaninkött
44. El: Vad har det med saken att
45. göra?
46. Si: Men t y s t  n u  a n n a r s  v i l l  inte jag äta pizza»
47. Kr: Du säjer att du inte äter kanin TILL ELLA
48. Si: »n å  m e r  (    )  r å t t k ö t t  PUFFAR KRISTER PÅ ARMEN MEDAN
49. HON TALAR
50. ➤Be: *Jahahaha det åt jag igår med oxfilé / hö hö hö* TILLGJORD RÖST, LER
51. El: Oxfilé är så jävla (dyrt)
52. ➤Kr: Hur känns kaninen i magen?  TILL BENGT
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53. El: Jag får skriva mat (.) *pleas e *
54. ENGELSKT UTTAL, VÄNDER SIG TILL KRISTER
55. ➤Be: Eh eh dom
56. ➤ gör barn FNISSAR, SÄTTER HANDEN FÖR MUNNEN
57. El: Får skriva mat
58. Kr: Hallå
59. Kr: FNISSAR KORT, LER Får hon skriva- får hon skriva mat?
60. /
61. El: Ja det får jag hallå (man) måste ju ha mat mat BÖRJAR SKRIVA
62. Be: N j a  j a  o k e j  d å
63. Si: Okej och så tar ni motorsåg och vi tar förbandslåda

8.2.4.2 Defekalier

I pojkgruppen finns en sekvens som cirklar kring defekalier (ex. 8:22). Bengt
föreslår toalettpapper (r. 2), vilket leder till en del skratt. Både medbedömaren
och jag har dock tolkat förslaget som allvarligt menat. Gabriel skämtar flera
gånger genom inlägg som går ut på att säga äckliga saker i underhållnings-
syfte. På rad 9 säger han att han aldrig använder toalettpapper. Detta är för-
modligen en modifiering av Ingemars replik på rad 5, men transkriptionen av
denna är osäker. Senare fortsätter Gabriel på samma tema då han framhåller
att tältet (r. 26) och de gamla kalsongerna (r. 49, 51) kan användas som toa-
papper. Bengt återintroducerar toalettpapper (r. 37) och sedan ännu en gång
genom att fråga om man ska torka sig med blad (r. 48). Detta modifierar
Ingemar till bark (r. 50). Alla fyra samtalarna bidrar alltså på olika sätt till
denna sekvens.

Exempel 8:22. H7306, pojkgrupp, år 7: Be = Bengt, Ga = Gabriel/Gabbe, In = Ingemar,
Kr = Krister
1. In: *En mamma* TILLGJORD RÖST, TILL MIKROFONEN
2. ➤Be: Toalettpapper vore väl jävligt b r a  i d é
3. Kr: SKRATTAR Ja det vore
4. d  e  t  
5. ➤In: Man torkar se j  ( i n t e  a l l s )
6. ➤Kr: En sån där kombinerad spadhacka
7. /
8. ➤Be: Nej vi tar toalettpapper
9. ➤Ga: Jag använder aldrig det
10. /
11. ➤Ga: ┌SKRATTAR
12. ➤Kr: └Dasspapper
13. ➤

∨åh fy fan∨

14. ➤ S K R A T T , ALLA
15. ➤Be: ┌Näej Gabbe det SKRATTAR det det kän n s    ∨också∨

16. ➤Kr: └SKRATTAR ∨(                 ) (ska kolla)∨

17. ➤Ga: SKRATTAR
18. ➤Kr: ∨Åh fy fan∨

19. ➤P: SKRATT, ALLA
20. ➤Be: Okej *men nu har vi (fått ihop det)* / kniv (.) sovsäck (.) tält SNABBT
21. /
22. SKRATT
23. /
24. Kr: Mat
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25. Be: Ma t      
26. ➤Ga: *Då kan man använda* tältet som toapapper SNABBT
27. /
28. In: Va fan ska du ta  med et t  tä l t  för?
29. Be: (Men) vad ska vi sova i då? eh
30. [---]
31. Kr: S o v s ä c k       k n i v      m  a  t o c h det fjärde
32. det femte
33. In: ┌Djurgården
34. Ga: └Vi tar det vi har sagt
35. /
36. Kr: ┌Va?
37. ➤Be: └Vi tar t  o   a  l  e  t  t  p  a  pper
38. Ga: Vi tar det vi har sagt
39. [---]
40. ➤Kr: Nej (.) nä men det (f-) / ja hallå va fan dumma i huvet är vi
41. ombyteskläder
42. Be: Jahaha
43. /
44. Ga: ∨Jahaha∨ det är klart o c h  t v å l
45. Be: (               )
46. Kr: Det ∨känns (   )∨ PEKAR PÅ BENGT
47. SKRA  T  T,                     FLERA
48. ➤Be: Va fan ska vi torka oss med då blad eller?
49. ➤Ga: Ja men det följer ju med man»
50. ➤In: B a r k
51. ➤Ga: » torkar sej med gamla kalsongerna
52. In: F   a   a   n  
53. ➤Kr: ∨Dom gamla klä d e r n a  ∨  MIMAR ATT HAN TORKAR SIG
54. Be: Nä vi tar med oss ombyteskläder då

I den blandade gruppen (ex. 8:23) ignoreras inte bara Bengts sexuella anspel-
ningar utan även ett av hans skämt som rör defekalier. Vad han egentligen
menar med att man kan »kissa på veden så blir det bättre» när man har kamin
(r. 7) är oklart – förutom att han vill provocera eller genera de andra. Ingen
ber honom förklara eller skrattar eller vidareutvecklar yttrandet. Ella fram-
håller behovet av toalett (r. 10–11). Både Ellas replik och Bengts om toalett-
papper (r. 17) tolkar jag som allvarligt menade, men talet om papper ignore-
ras. Att ägna sig åt skrivande, som Krister gör (r. 18), kan vara ett sätt att
slippa svara. När Bengt upprepar toalettpapper med förslaget att man kan
torka sig på blad (r. 19) svarar Krister kortfattat »ja» (r. 21), men flickorna
deltar inte. Bengt får inte heller någon respons på modifieringen att man kan
använda bandage ur förbandslådan i stället för papper (r. 25, 29). Krister och
Siri är upptagna med att läsa på Siris papper (r. 22–24, 26–28). Dock upprepar
Krister förbandslåda (r. 31). Denna replik är svårtolkad – den kan antingen
ingå i uppräkningen av de saker som gruppen kommit överens om eller vara
en respons på Bengts replik (r. 29).

Exempel 8:23. H7308, tvärgrupp, år 7: El = Ella, Si = Siri, Be = Bengt, Kr = Krister
1. Kr: Eld kan man göra upp med att gnida två pinnar
2. /
3. Si: SKRATTAR
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4. Be: Annars blir det inget / faktiskt / näej TILL MIKROFONEN
5. Kr: Inga eld- sl- ell e r   
6. ➤Be: Vi har ju militärtält där
7. ➤ finns det kamin då är bara att / så här / stå och kissa på veden så blir det bättre
8. Kr?: (           )
9. Kr: Exakt
10. ➤El: Oj
11. ➤ man måste ju ha med sej toalett också
12. KRISTER BÖRJAR SKRIVA, LÄSER PÅ SIRIS PAPPER
13. ➤Be: Jaa men det är ju bara att göra det ute i (.) m- vildmarken
14. Kr: S o v s ä c k
15. El: U s c h  RYNKAR PÅ NÄSAN
16. Si: FNIS S A R
17. ➤Be: Toalettpapper   
18. Kr: Mat / mot o r s å g       SKRIVER
19. ➤Be: Toalett- vad ska vi torka oss med blad eller
20. /
21. Kr: Ja /
22. hallå hur mycket har vi egentligen? LÄSER PÅ SIRIS PAPPER
23. Si: Fem saker
24. Kr: En två tre fyr fem RÄKNAR PÅ SIRIS PAPPER
25. ➤Be: Och kolla vi tar ju med oss förbandslåda och där finns det bandage det kan»
26. Si: ┌S o v s ä c k  LÄSER PÅ SITT PAPPER
27. Kr: └S o v s ä c k  m a t  (    )  LÄSER
28. PÅ SIRIS PAPPER
29. ➤Be: »man torka sej med
30. Si: Och militärtält
31. Kr: Ja exakt förbandslåda
32. /
33. El: SKRIVER GRUPPMEDLEMMARNAS NAMN PÅ SITT PAPPER Ella (.) och / stavar
34. du med C H? [namnet Krister] nej det gör du inte TILL KRISTER

De yngre barnen fnissar däremot åt tanken på toalettpapper även i blandade
grupper. I följande citat från en tvärgrupp i år 3 (ex. 8:24) diskuterar eleverna
mat när Cecilia föreslår böcker, vilket hon själv modifierar till vildmarksbok
och Ida till svampbok. Jens och Henrik protesterar mot böcker, eftersom de
inte betraktar det som något nödvändigt, till skillnad från mat. Cecilia argu-
menterar för vildmarksbok (r. 1). Jens invänder att man kan läsa boken hemma
innan man ger sig ut (r. 2–3). Ida föreslår att man kan göra anteckningar från
boken på ett papper (r. 8, 10). Detta modifierar Jens fnissande till papper att
torka sej (r. 11). Hans replik möts med fniss (r. 13, 16), och Cecilia säger
fnissande »Toapapper» (r. 18). Henrik föreslår att man kan torka sig med löv
(r. 24). I denna grupp skrattar alltså flickor och pojkar tillsammans åt toalett-
papper, och verkar mera obesvärade än de äldre eleverna av denna fråga.

Exempel 8:24. L3046, tvärgrupp, år 3: Ce = Cecilia, He = Henrik, Id = Ida, Je = Jens
1. Ce: Kan man få reda på hur man kan göra olika saker (liksom) liksom
2. Je: Ja det kan man mm det kan
3. man väl göra innan hemma GESTIKULERAR, SLÅR HANDFLATAN MOT
4. PANNAN 3 GÅNGER
5. /
6. He: Ja just det oh aaou
7. /
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8. Id: Det kan man skriva upp på ett papper för det är ju sånt där det- papper»
9. He: Jävla vilken (                      )
10. Id: »måste man väl ändå få ha med sej ett papper
11. Je: Papper ∨att torka sej (eller)∨

12. E: (Fan)
13. FNIS S    
14. Id?: (Vad
15. skrev du där?)
16. ┌F       N       I       S       S     
17. Id: └Det är faktiskt papper
18. Ce: Toapap∨per∨

19. Je: Jaa
20. /
21. Id: Nej men
22. He: Näej
23. Id: Vad skri-
24. He: Man kan torka sej med l   ö   v    
25. Je: Ja vad fan ska man ha pa p p e r  m e d  s e j »
26. Id: Ja men *(och sen så här)*
27. SNABBT OCH OTYDLIGT
28. Je: »(eh  n  n             e  h nn) GRIMASERAR OCH GESTIKULERAR
29. Id: Man kan ju skriva upp (den där) ∨vildmarksboken på papperet ∨

8.2.4.3 Ignorerande som strategi

I den blandade tvärgruppen i sjuan är flickornas vanligaste strategi för att be-
möta pojkskämt som de inte uppskattar att ignorera dem. Vi har bara sett ett
exempel på att Ella har markerat ogillande (ex. 8:21, r. 7). Den andre pojken i
tvärgruppen, Krister, som också verkar generad av Bengts skämt om tabu-
områden, ger däremot kortfattade responser i stället för att ignorera de pin-
samma skämten.

Gulbrandsen (1994) har intervjuat norska skolbarn i skolår 2 och 3. Det
visade sig att flickor ofta upplevde att de blev störda av bråkiga pojkar, men
att de inte hade något effektivt sätt att få stopp på detta. När flickorna vände
sig till läraren var hennes generella råd att flickorna skulle ignorera pojkarna.
Min uppfattning är att också många svenska skolflickor får samma råd. På ett
flertal ställen i mitt material kan man se att flickor avstår från att bemöta
skämt som de verkar ogilla.

Inom den forskningstradition som kallas conversation analysis (CA) und-
viker man att använda uttryck som talarstrategi och stil. Det beror på att man
betonar synen på yttranden som kollektivt producerade och avstår från att ta
ställning till vilken intention som kan ligga bakom ett yttrande. Forskningen
inriktas främst på vad som kallas talarnas praktiska medvetande, dvs. deras
förmåga att utföra en handling trots att de inte kan förklara hur det gick till.10

Motsatsen är ett diskursivt medvetande, vilket innebär att talaren kan beskriva

10 Begreppet praktisk medvetande kan jämföras med Chomskys begrepp språklig kompetens och
Hymes kommunikativ kompetens, se avsn. 3.3–3.4.
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i ord hur en viss handling utfördes. (Denna förenklade framställning bygger på
Lindström 1999, som innehåller en lättillgänglig diskussion av dessa frågor.)

Även för den som inte verkar inom CA-traditionen kan det vara klar-
görande att reflektera över denna distinktion. I det fall som är aktuellt här an-
ser jag dock att det är befogat att tala om strategi. Gulbrandsens undersökning
har visat något som många som är verksamma i skolan känner till. Flickor
diskuterar hur man ska hantera pojkars agerande i vissa situationer och de får
också råd av lärarna. Min åsikt är alltså att många skolflickor har en diskursiv
medvetenhet om hur de kan hantera ouppskattade initiativ från pojkar.

8.2.5 Semantiska basoppositioner hos förslag och modifieringar

Den vanligaste typen av skämtsamma förslag och modifieringar i dessa samtal
representeras av den semantiska basoppositionen normal–onormal eller icke-
förväntad. De båda andra basoppositionerna är betydligt ovanligare. I detta
avsnitt ska jag exemplifiera förslag och modifieringar av olika semantiska typer
genom att anknyta till de båda centrala temana proviant och tabuområden.

8.2.5.1 Temat proviant

Skämt som kretsar kring proviant består ofta av något okonventionellt eller
motbjudande. Den vanligaste basoppositionen även för dessa skämt är
normal–onormal eller icke-förväntad. Ovan har vi sett ett exempel på oprak-
tisk mat, tårta och chokladpudding (ex. 8:18).

Förslaget mat modifieras också många gånger till något som talaren uppfattar
som osmakligt. Bland dessa skämt finns det förstås en stor individuell variation.
Som utanförstående analysator kan man inte i förväg veta om exempelvis tonfisk
är något som hör till den obehagliga sfären eller inte. För det allra mesta framgår
det dock av kontexten om modifieringen betraktas som något äckligt eller ej.

I nedanstående utdrag (ex. 8:25) från en blandad grupp i år 7 diskuterar
eleverna vilken typ av mat de ska ha med. Linda vill ta med mjöl för att kunna
baka bröd på plats. När Arnar protesterar uppmanar hon honom att föreslå
något bättre själv (r. 2). Arnar modifierar då mat till konservburkar med olika
saker. Så långt har jag tolkat diskussionen som allvarlig. Då ger Andri en
skämtsam modifiering: tonfisk (r. 17). Modifieringen följs av »nejdå» och ett
fniss (se vidare avsn. 11.1.1.1.1). Linda protesterar och säger att det är gott (r.
20). Martina bygger vidare på skämtet med modifieringen bruna bönor (r. 22)
och en ironisk kommentar (r. 25). Linda skrattar (r. 24) och Andri stegrar
osmakligheten genom att säga att vissa personer äter bruna bönor råa (r. 27).

Exempel 8:25. H7140, blandad grupp, år 7: An = Andri, Ar = Arnar, Li = Linda, Ma =
Martina
1. Li: Ja men vi får tänka på det (.) skriv mjöl inom parentes eller
2. ➤ nå t  s ån t  där (0,6) det tycker inte Arnar säj nå bättre förslag då
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3. Ar: SMACKAR
4. ➤An: Mat
5. Ar: Jag tänker på (det)
6. Li: Ja (1,1) men- men vet du vi
7. ➤Ar: Konservburkar (0,5) alltså med olika saker
8. Ma: Mm men det
9. An: Ja
10. (0,4)
11. Ma: Ja
12. An: ┌K o n servburkar
13. Li: └Men då
14. (0,2)
15. Li: Mm
16. (0,2)
17. ➤An: Tonfisk nejdå FNISSAR
18. Ma: Åh
19. (0,4)
20. Li: ┌Men det är gott
21. E: └M    m    m    m
22. ➤Ma: Bruna bönor då
23. (0,4)
24. Li: S  K  R  A  T   T   A  R
25. Ma: *Vad gott* IRONISKT TONFALL
26. Ar: ┌ (                    )
27. An: └ Ja det finns ju såna som äter det rått ju

Tonfisk och bruna bönor är ytterligare exempel på basoppositionen normal–
onormal eller icke-förväntad.

I kapitel 6 har basoppositionen möjlig–omöjlig exemplifierats av korvkiosk,
hamburgerbar och McDonald’s. Ytterligare skämt av denna typ består i att
föreslå absurda mängder av något eller en absurd storlek. I en av pojk-
grupperna i sjuan (ex. 8:26) skämtar en av pojkarna, Fannar, om absurda
mängder. Hans eget allvarliga förslag vatten (r. 1) modifierar han till ett ton
Coca-Cola (r. 7). Som jämförelse återger jag också en liknande modifiering
av ett helt annat förslag. Mot slutet av samtalet föreslår Tobias allvarligt tän-
dare (r. 9), vilket Håkan, fortfarande allvarligt, modifierar till tändstickor (r.
12). Fannar i sin tur modifierar detta skämtsamt till tonförpackning (r. 15),
dvs. en förpackning som rymmer ett ton.

Exempel 8:26. H7141, pojkgrupp, år 7: Fa = Fannar, Hå = Håkan, Ms = Mats, To =
Tobias, L1 = inspelningsledare 1
1. ➤Fa: Nå pojkar (0,5) vad ska vi ta då (0,9) vi ska ta vatten (0,5) eller hur?
2. (0,3)
3. Hå: *Ja* TYST
4. Ms: Jaa
5. L1: Ja och ni har papper och penna så ni- (.) ni kan skriva om ni vill men ni
6. behöver inte skriva
7. ➤Fa: Jag tror jag ska ta ett ton Coca-Cola
8. [---]
9. To: └Jag vet (.) (vi) måste ha tändare tändare»
10. Hå: E n   yxa
11. To: »(   )
12. ➤Hå: ┌T ä n dare (.) tändstickor
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13. Ms: └Ja just det
14. (3,2)
15. ➤Fa: Tonförpackning [som rymmer ett ton]
16. (0,5)
17. FNISS

Andra skämt om absurd storlek kan t.ex. vara av denna typ, där Tobias i den
efterföljande tvärgruppen skämtar om antalet sovsäckar: »Annars tar man med
sej en stor så sover alla i den (.) men det tror jag inte på». Även i detta fall är
det alltså ett allvarligt förslag, sovsäckar, som följs av en skämtsam modifi-
ering. (Detta exempel ges med kontext i avsn. 11.1.1.2.2.)

Den tredje basoppositionen, faktisk–icke-faktisk/icke-existerande, före-
kommer också, även om det inte är lika lätt att belägga denna typ. Kannibal-
skämt är inte så lätta att analysera, eftersom det är möjligt att äta människo-
kött, men vi upplever en psykologisk omöjlighet i detta fall. De skulle också
kunna analyseras som typen normal–onormal/icke-förväntad. Dessa skämt
kräver en noggrann analys av kontexten. I följande utdrag från en blandad
grupp i sjuan, ex. 8:27, har jag tolkat den semantiska basoppositionen som
typen faktisk–icke-faktisk. Linda refererar till Wernströms bok när hon berät-
tar om ungdomarna som åt blåbärssylt och fisk (r. 1). Hon framhåller vidare
att när man är hungrig kan man tycka att »massor med saker är gott» (r. 7–8).
Andri, som redan tidigare i samtalet har skämtat om att man kan äta varandra,
gör då en skämtsam modifiering som kombinerar hans eget tidigare kannibal-
skämt med Lindas tal om blåbär (r. 9). Han säger skrattande att man kan tycka
om varandra och bär. I denna kontext, där det handlar om att tycka om, blir
skämtet av typen faktisk–icke-faktisk. Det är knappast fallet att ungdomarna
skulle tycka om att äta varandra.11

Exempel 8:27. H7140, blandad grupp, år 7: An = Andri, Ar = Arnar, Li = Linda, Ma =
Martina
1. Li: Där åt dom blåbärssy l t    o c h   (.) fisk (.) och det tyckte dom var gott
2. An: Trägudars land
3. Ma: Åh (.) suveränt
4. (0,2)
5. An: Det gör inte vi
6. (0,4)
7. ➤Li: Näej men man vet ju aldrig när man blir hungriga så kan man ju tycka
8. ➤ massor med saker ä r  g o t t
9. ➤An: Kan man ju tycka om (0,4) ∨varandra och∨ bär
10. Li: Ja ∨men∨

11. SKRATT, FLERA
12. Li: Kannibal

Ett skämt som inte är utformat som förslag eller modifiering, men anknyter till
den långa modifieringskedjan i ex. 8:17 är följande yttrande från samma samtal,

11 Detta exempel diskuteras och återges med mer kontext i avsn. 6.1.2.3.
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där Jens retas med flickorna: »Allt- allt hamburgerkött är gjort av hästar så är
det bra». Att han avser hamburgerrestauranger framgår av en tidigare replik.
(Exemplet diskuteras och återges med utförlig kontext i avsn. 9.2.3.) Även
detta skämt är av typen faktisk–icke-faktisk: det är inte fallet att man gör ham-
burgare av hästkött.

8.2.5.2 Temat sexuella anspelningar

I samtalsutdragen ovan har vi sett flera exempel på att eleverna skämtar om att
ta med representanter för det motsatta könet, ex. 8:19 och 8:20. Många av de
här skämten är av typen normal–onormal eller icke-förväntad: killar, tjejer,
brudar, kondomer. De båda andra basoppositionerna förekommer dock också,
även om de är mera sällsynta. Typen möjlig–omöjlig förekommer i Bengts
påstående om att de kaniner han har ätit på en pizza gör barn i hans mage (ex.
8:21). Den tredje typen, faktisk–icke-faktisk, föreligger i det ovan citerade
skämtet från en pojkgrupp om att pojkarna inte får plats i tältet om de tar med
sig Ulla – för hennes del skulle ett helt armétält behövas (ex. 8:20).

8.2.5.3 Semantiska basoppositioner hos förslag/modifieringar som
uppfattats på annat sätt av medbedömaren

Fem av samtalen i mitt material har medbedömts av andra forskare. Detta be-
skrivs i avsnitt 6.5. Vid denna medbedömning har totalt 20 förslag eller modi-
fieringar (av sammanlagt 189) fått en annan kodning beträffande modus och
sex förslag/modifieringar har lämnats blanka av medbedömaren. I de allra
flesta fall går avvikelserna i samma riktning: jag har bedömt förslaget eller
modifieringen som skämt medan den andra bedömaren tolkat yttrandet som
allvar.

Här ska jag granska de förslag och modifieringar som bedömts olika, och
då särskilt vilka semantiska basoppositioner som är aktuella när yttrandet tol-
kas som skämt. I de fall då dessa förslag och modifieringar uppfattats som
allvar betraktas de som kongruenta med samtalsuppgiften och då föreligger
det ingen motstridighet mellan semantiska ramar.

Följande förslag/modifieringar har bedömts olika: hamburgare, gosedjur,
nalle, tiger [gosedjur], toapapper, tandborste, tandkräm, baddräkt, badkläder,
handduk, hagelbössa, hagelgevär, machete, telefon, fyra sovsäckar hoptryckta
i ett fodral, två sovsäckar, mat för tre dar, mobiltelefon, bärbar telefon, tvål.

Följande förslag/modifieringar har lämnats blanka av medbedömaren:
telefon, badbrallor, kol, husvagn, kombinerad spadhacka, dasspapper.

De flesta av dessa förslag representerar, om de tolkas som skämt, den
semantiska basoppositionen normal–onormal eller icke-förväntad. I sex fall
kan skämten tolkas som exempel på antingen basoppositionen normal–
onormal/icke-förväntad eller möjlig–omöjlig. De förslag/modifieringar som
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kan tolkas som olika semantiska basoppositioner är följande: husvagn, telefon
(två förekomster), hagelgevär, hagelbössa samt fyra sovsäckar hoptryckta i
ett fodral.

I kapitel 6 har jag diskuterat det faktum att vid en kedja av modifieringar
har medbedömaren ibland dragit gränsen för var allvaret övergår till skämt
något annorlunda än jag har gjort. Låt oss återvända till den kedja av modifi-
eringar som diskuterats i avsnitt 6.5, där en pojkgrupp diskuterar förslaget
schweizisk armékniv, vilket sedan modifieras till kniv, machete, tre meter lång
superrambokniv och slutligen motorsåg (ex. 6:41). Jag har tolkat de två första
som allvar, dvs. schweizisk armékniv och kniv, och de sista tre som skämt.
Medbedömaren har tolkat de första tre som allvar, modifieringen machete
dock som »allvar?», och de två sista som skämt. Vid tre meter lång
superrambokniv står det klart att modifieringen innebär ett skämt av typen
icke-existerande. Machete bedöms dock olika, antingen som ett skämt av
typen icke-förväntad eller som allvar.

Sammanfattningsvis ser jag alltså utfallet av medbedömningen som en
indikation bland flera på att basoppositionen normal–onormal eller icke-för-
väntad är den minst påfallande av de tre. (Se vidare avsn. 9.5.1.1 och 11.4.2.)
Vid förslag och modifieringar som klart framstår som exempel på basopposi-
tionen möjlig–omöjlig, t.ex. startbana (för en jumbojet), eller exempel på
faktisk–icke-faktisk eller icke-existerande, t.ex. tre meter lång superrambo-
kniv, är bedömningarna av förklarliga skäl samstämmiga. Därför tror jag
också att en semantisk analys kan bidra till att öka förståelsen för varför skill-
nader uppstår i bedömningen av skämt och vilka skämt som är lättare respek-
tive svårare att bedöma.

8.2.6 Ett förslag med två modus

Den största delen av alla skämt är innehållsskämt, och de fungerar oftast
enligt principen om auto-invalidering – de är så absurda att det inte behövs
någon särskild markering av att det är fråga om skämt (avsn. 8.1.2). I en del
fall kan det dock vara så att ett och samma förslag är allvar i en grupp men
skämt i en annan. Ett förslag kan också omförhandlas från skämt till allvar. I
detta avsnitt ska jag exemplifiera några sådana fall.

En grundläggande perspektivskillnad mellan olika talare och grupper har
redan berörts – frågan om man gör sitt urval utifrån en idé om campingtur el-
ler överlevnadsträning (se avsn. 8.1.3). Denna skillnad i inställning påverkar
även vad man skämtar om, vilket diskuteras i avsnitt 8.2.6.1. Kontexten och
inte minst argumenten avgör också om ett förslag är allvar eller skämt (avsn.
8.2.6.2). Ett ovanligt sätt att skämta som främst en av de yngre flickorna men
också en äldre pojke utnyttjar är att retas genom att sätta sig på tvären och
vara skämtsamt besvärlig i gruppen, exempelvis genom att propsa på skämt-
förslag som om de vore allvarliga (avsn. 8.2.6.3).
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Ett förslags modus behöver inte heller vara givet i ett och samma samtal,
utan olika talare kan ha olika syn på saken, vilket leder till att en förhandling
uppstår (avsn. 8.2.6.4). Något som först introduceras som skämt, och även
uppskattas som sådant, kan från ett annat perspektiv bli allvar och då om-
förhandlas förslagets modus (avsn. 8.2.6.5). Ytterligare en möjlighet är att
gruppen kommer överens om att något som är ett skämt ändå ska ingå i det
slutliga urvalet av saker. Detta är närmast ett sätt att skämta med samtals-
uppgiften (avsn. 8.2.6.6).

De här faktorerna behandlas under var sin rubrik. Jag ser dem dock inte
som helt renodlade fall, utan jag tror att en samtalssekvens kan ha inslag av
flera. Exempelvis kan det finnas inslag av att skämta genom att göra de andra
osäkra på om ett förslag är allvar eller skämt i flera av de citerade avsnitten.

De förslag och modifieringar som förekommer med två modus har en gemen-
sam semantisk egenskap – när det aktuella föremålet introduceras som skämt är
den semantiska basoppositionen av typen normal–onormal/icke-förväntad. Det
rör sig om saker som antingen är onödiga ur ett strikt överlevnadsperspektiv
(tvål, gosedjur, tv) eller är överdrivna på något sätt (militärtält, motorsåg). Där-
emot finner vi inte skämtsamma förslag och modifieringar där basoppositionen är
av typen möjlig–omöjlig (korvkiosk) eller faktisk–icke-faktisk/icke-existerande
(tre meter lång superrambokniv) bland dem som kan ha olika modus.

Ett särfall utgörs av det fall då talaren skämtar genom att sätta sig på tvären,
och t.ex. insisterar på något som de övriga inte vill gå med på. Det kan då
handla om att propsa på antingen ett skämtförslag eller ett alternativt allvarligt
förslag. I det första fallet rör det sig om basoppositionen av typen normal–
onormal/icke-förväntad. I det senare fallet föreligger ingen inkongruens, utan
det är talarens agerande som är retsamt avvikande. I detta senare fall rör det
sig inte heller om skämt vars primära syfte är att locka till skratt.

8.2.6.1 Talarens perspektiv på uppgiften

Att humor främst är ett socialt fenomen har flera gånger framhållits (t.ex. i
avsn. 3.2). En hård tolkning av detta är ståndpunkten att det inte finns några
skämt, utan bara texter som någon har använt eller kan använda för att få
någon att skratta (La Fave, Haddad & Maesen 1976, ref. efter Norrick 1993).
En illustration av detta synsätt kan vi få i följande samtalsutdrag. Här är det
gruppens perspektiv på uppgiften, nämligen att det är osportsligt att ta med
mat, som gör att ett förslag som i andra grupper är allvarligt kommer att
fungera som ett skämt.

Eleverna sätter igång med diskussionen redan innan inspelningsledaren är
färdig med introduktionen. Anders föreslår konservburkar och fnissar sedan
(r. 3). Av gruppens skratt och övriga responser (r. 4, 6–7) framgår att de andra
tolkar Anders förslag som ett skämt. Marie frågar med ett skratt om man ska
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ha konservöppnare också (r. 7). Något senare säger Kajsa att det är osportsligt
att ta med mat (r. 14, 16) och Stefan att det är inget kul (r. 17).

Exempel 8:28. H7137, blandad grupp, år 7: An = Anders, Ka= Kajsa, Ma= Marie, St =
Stefan
1. Ma: Tändstickor (eller-) är ju viktigt
2. L1: Ni får göra s o m -
3. ➤An: Konservburkar FNISSAR
4. MARIE PUFFAR SKRATTANDE ANDERS PÅ ARMEN
5. L1: Som ni vill
6. SKRATT, ALLA
7. Ma: En konservöppnare också va? SKRATTAR
8. (0,9) L1 DELAR UT PAPPER OCH PENNA
9. [---]
10. St: Hörru man får inte-
11. St: Man får inte ta med sej mat alltså?
12. L1: Jo det får man ta med sej (.) det- (.) man kan säja-
13. ni behöver inte ta med er kläder för att ni har redan dom kläder»
14. ➤Ka: Ja men det gör man ju inte (.) det är osports- osportsligt»
15. L1: »n i  ( b e h ö - )
16. Ka: »att ta med sej mat
17. ➤St: Det är ju inget kul
18. (0,3)
19. Ka: ┌ ∨Näej∨

20. An: └En dunk med tio liter vatten

Förslaget konservburkar har både medbedömaren och jag tolkat som ett
skämt. Enordsförslag är många gånger svåra att tolka. I det här fallet är det
klart att förslaget bemöts som skämt, men man kan givetvis inte vara säker på
talarens avsikt. En alternativ möjlighet vore att Anders förslag är allvarligt
menat, samtidigt som hans eget skratt bidrar till att det tolkas som skämt av de
övriga, och att Anders sedan accepterar omtolkningen av förslaget. Det kan
vara lättare att hantera att man producerat något som uppskattas som skämt än
ett misslyckat allvarligt förslag.

För den här gruppen blir alltså konservburkar ett skämt, medan de övriga
grupper som diskuterar konserver behandlar det som ett allvarligt förslag, t.ex.
den grupp som de här eleverna senare möter i de efterföljande tvärgrupps-
diskussionerna.

8.2.6.2 Förslagets kontext/argument

Ett annat exempel på förslag som kan vara både allvar och skämt är tvål. I de
fall där detta förslag dyker upp i mina samtal beror skillnaderna i modus
snarare på vad man anser att tvålen ska användas till, vilken kontext förslaget
sätts in i, än en skillnad i attityd, som vid konserver.

Följande utdrag är hämtat ur det samtal som citeras i ex. 8:22 – för mer
kontext se det exemplet. Krister tar upp en ny tråd när han föreslår ombytes-
kläder (r. 1–2). Gabriel bemöter detta skrattande och han lägger därefter till
förslaget tvål (r. 5).
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Exempel 8:29. H7306, pojkgrupp, år 7: Be = Bengt, Ga = Gabriel, In = Ingemar, Kr =
Krister
1. ➤Kr: Nej (.) nä men det (f-) / ja hallå va fan dumma i huvet är vi ombyteskläder
2. ombyteskläder
3. Be: Jahaha
4. /
5. Ga: ∨Jahaha∨ det är klart o c h  t v å l
6. Be: (               )
7. Kr: Det ∨känns (   )∨ PEKAR PÅ BENGT
8. SKRA  T  T,                     FLERA
9. Be: Va fan ska vi torka oss med då blad eller?

Gabriel besvarar alltså Kristers förslag ombyteskläder med ett skrattande jahaha.
Att skratt kan användas för att peka ut något oavsiktligt komiskt i ett föregående
yttrande har framhållits av t.ex. Norrick (1993).12 I den här sekvensen har jag
tolkat tvål som ett skämtförslag, en förvrängning och stegring av Kristers
föregående förslag. Den oavsiktliga komiken i Kristers förslag ligger i att
prioritera den personliga hygienen framför sådant som är direkt nödvändigt för
överlevnaden. Medbedömaren av det här samtalet har dock tolkat tvål som
allvarligt menat. Att förslaget ombyteskläder inte är underbyggt med argument
bidrar till att förslaget kan uppfattas som en fråga om att vara ren och snygg,
snarare än något mera nödvändigt, som t.ex. att kunna byta kläder om man blivit
genomblöt. (Detta exempel diskuteras vidare i avsn. 9.3.2.) Denna tolkning av
tvål som skämt kan jämföras med ett redan citerat skämt av typen poängterad
icke-nytta – att ta med sig rena underkläder ut i skogen (se ex. 6:28).

I en annan urvalsgrupp i år 7 behandlas tvål på ett helt annat sätt (ex. 8:30).
Argumentet för att ta med detta är fullständigt seriöst: tvålen ska användas för
sårtvätt (r. 9 och 11). Detta leder sedan till modifieringarna förbandslåda och
desinfektionsmedel (r. 12, 13). I detta samtal har jag tolkat såväl förslaget tvål
som de efterföljande modifieringarna som allvarligt menade.

Exempel 8:30. H7307, flickgrupp, år 7: El = Ella, Le = Lena, Pe = Pernilla, Si = Siri
1. Pe: En tandborste
2. Le: (   )
3. /
4. Le: Det behöver man inte ju
5. Si: E h              
6. Si: Nej vi är ensamma utan föräldrar inga föräldrar finns»
7. El: PEKAR PÅ SINA TÄNDER Jag klarar mej utan jag har (                                  )
8. Si: »i när-
9. ➤Pe: Tvål tvål man behöver det ifall man skulle få ett sår då kan man få»
10. Le: J a a
11. ➤Pe: »infektion och allting så där
12. ➤El: Nej f ö r b a n d s l å d a
13. ➤Pe: De- desinfektionsmedel
14. Si: Förbandslåda ALLA BÖRJAR SKRIVA
15. Le: Jaa

12 För ett autentiskt exempel se Norrick 1993:37 f.
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8.2.6.3 Att retas genom att sätta sig på tvären

Ett skämtsamt sätt att retas som en flicka i trean, Cecilia, utnyttjar är att sätta
sig på tvären och vara lite skämtsamt besvärlig i gruppen (se ex. 8:31). När
förslaget tändstickor modifieras till tändare (r. 4) invänder Cecilia att hon inte
kan tända med en tändare (r. 6), sedan fortsätter hon med att hon inte vill sova
i samma tält som killarna (r. 13), att hon tänker ta med sig gosedjur även om
de andra inte går med på det (r. 17, 19) och när de andra enas om tändare
säger hon tändstickor (r. 28). Hon propsar också på andra skämtförslag som
grill och paraply. (De båda sistnämnda är inte med i utdraget.)

Gruppen bestämmer att var och en ska skriva ner vad de vill ha med sig och
sedan ska man genom omröstning enas om vad som blir bäst. I den sista delen
av utdraget (med början på r. 31) läser Cecilia upp vad hon har skrivit. För-
slagen tändstickor och grill för hon fram med reservationen att de inte är med,
vilket jag har betraktat som explicita invalideringar (se avsn. 11.1.1.2.2).
Skämtförslaget grill möts dock med uppskattning – Jens upprepar det
fnissande och sedan skrattar alla.

Exempel 8:31. L3043, blandad grupp, år 3: Ce = Cecilia, Je = Jens, Lo = Louise, Mi =
Mikael
1. Mi: Tändstickor ljus
2. Lo?: Ja tändstic k o r
3. Je: Nu måste nu tyst tyst vad vi vad vi skriver nu
4. Mi: Nej nej tändare tändare
5. [---]
6. ➤Ce: Jag kan inte tända med tändare
7. Je: Men det kan jag
8. /
9. Mi: Jag med
10. /
11. Lo: Jag med
12. //
13. ➤Ce: Förresten vill inte jag sova i samma tält som killarna
14. Je: ┌Det ska inte vara nåt tält
15. └                                F  N  ISS
16. [---]
17. ➤Ce: Men jag tänker ta med mig gosedjur i alla fall även om inte jag»
18. Lo: »bokst a v
19. Ce: »får   d e t
20. Mi: Ja sovsäck
21. /
22. Je: Är det nån som tycker vi ska ha tändare?
23. /
24. Lo: *Ja* HÖGT
25. Mi: *Ja* HÖGT
26. /
27. Je: Ja jag med då har vi det
28. ➤Ce: Men jag tycker tändstickor ∨jag∨ FNISSAR
29. Je: Är det nån som sk- tycker vi ska ha mat?
30. [---]
31. ➤Ce: Och sen tändstickor det är inte med STRYKER PÅ LISTAN
32. Lo: Men det är liksom / tän d a r e
33. Ce: Och ma- (.)     v a »
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34. Mi: Tändare
35. Ce: »har jag råkat skriva mat en gång till oj oj ja /
36. ➤ sen grill fast det är inte med
37. Je: ∨Grill∨
38. SKRA  T  T,                                       ALLA

Gosedjur, grill och paraply har jag tolkat som skämt från Cecilias sida, och de
bemöts så av övriga gruppmedlemmar. Förslaget tändstickor skiljer sig från
övriga skämtförslag. Det introduceras allra först av Cecilia, senare upprepas
det av Mikael som också modifierar det till tändare. Båda dessa repliker har
jag tolkat som allvarliga. Däremot ser jag det som skämtsamt retande när
Cecilia på rad 28 för fram förslaget igen. Denna upprepning har jag alltså tol-
kat som skämt, och därför har förslaget kommit att räknas som både allvar och
skämt i detta samtal. I det här fallet är tändstickor strängt taget inte ett inne-
hållsskämt, utan ett exempel på ett sätt att skämta som består i att man sätter
sig på tvären för att retas med de övriga.

I den efterföljande tvärgruppen kommenteras Cecilias inlägg av Louise och
Mikael. Av detta framgår att de ser skämten som något som är värt att åter-
berätta, och Mikaels fniss bekräftar att det handlar om en rolig episod (se ex.
8:34 nedan och avsn. 6.4.3).

8.2.6.4 Att förhandla modus

I de yngre elevernas samtal uppstår det relativt långa sekvenser där husdjur
och gosedjur avhandlas – både på allvar och skämt. Även i sjuornas samtal
finns exempel på att eleverna skämtar om husdjur och gosedjur, men dessa
sekvenser är betydligt kortare. Här ska jag visa några exempel på vad som
händer i två diskussionsgrupper och de båda efterföljande tvärgrupperna när
eleverna diskuterar gosedjur.

I den ena diskussionsgruppen har jag tolkat Cecilias förslag gosedjur som
skämt (se föregående avsn.). Cecilia för fram förslaget flera gånger, men det
möts med skratt från de andra. Nedanstående exempel (ex. 8:32) är hämtat
från samma samtal som ex. 8:31. På rad 18 nedan upprepar Louise förslaget
gosedjur skrattande, men när Jens säger till Mikael att de ska rösta bort för-
slaget senare (r. 21–22), så instämmer också Louise i detta (r. 25). När Cecilia
lägger till argumentet att hon inte kan sova utan gosedjur (r. 26) möts detta av
skratt från flera (r. 28).

Exempel 8:32. L3043, blandad grupp, år 3: Ce = Cecilia, Je = Jens, Lo = Louise, Mi =
Mikael, L1 = inspelningsledare 1, L3 = inspelningsledare 3
1. L1: Och så säjer ni till när ni är färdiga bar a
2. L3: ┌Jaa
3. ➤Ce: └G o sedjur är livs v i k t i g t
4. L3: Men att vi kommer
5. lite då och då
6. //
7. Mi: Nej
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8. /
9. Lo: Nej men skriv inte sovsäck du då
10. Mi: G o s e -
11. L3: Så ja
12. //
13. INSPELNINGSLEDARNA ORDNAR MED VIDEON I BAKGRUNDEN
14. Je: Sovsäckar ja det kanske vi behöver fast det är inte livsv  i  k  t  i  g t
15. [---]
16. Je: S c h   t y s t låt dom kom- (ma på) eh /
17. eh vi tar
18. ➤Lo: Gose∨djur∨ FNISS  A   R         
19. ➤Ce: Ja men det har jag skrivit
20. Mi: N  ä  e  j  det är onöd-
21. ➤Je: Ja och tyst nu vi röstar
22. bort det sen Mikael
23. Lo: F N I S S A R
24. Mi: Jaa
25. ➤Lo: Ja (.) vi röstar bort det
26. ➤Ce: Fan jag kan inte sova utan det
27. /
28. ➤ ┌S    K    R    A    T    T,                           FLERA
29. Je: └ Jaha vi kommer ändå att rösta bort det
30. Mi: (Inte) (   ) SKRATTAR TILL

I denna grupp har jag alltså tolkat interaktionen som att alla är överens om att
gosedjur är ett skämt. I den andra urvalsgruppen som spelades in samtidigt
blir gosedjur föremål för förhandling (ex. 8:33). När Ida först introducerar
tanken att ta med sin nalle (r. 7) gör hon det med en explicit invalidering och
skrattar. Dagrún bygger på skämtet med modifieringen att hon ska ta med sig
sitt gosedjur, en katt vid namn Pettersson (r. 11). Detta bemöts med en till-
sägelse om att hålla tyst från Joel (r. 13). Dagrún upprepar Pettersson (r. 19),
vilket bemöts med »nej» från både Joel och Henrik. Henrik förefaller dock
ändra sig, och framhåller själv (r. 24) att gosedjur måste tas med. Detta tycks
bli en vändpunkt i samtalet. Dagrún upprepar Pettersson igen (r. 28). När Ida
skrattande säger att hon inte kan somna utan sin nalle (r. 32) tolkar jag detta
som skämt. Joel kommer på lösningen på problemet – han säger att man får ta
med sig personliga saker (r. 36 och 38). De andra tycks inte riktigt förstå vad
han menar, men han upprepar sin tankegång på rad 54: man får ta med sig
gosedjur utan att skriva upp det. Detta blir Henrik nöjd med (r. 56, 59), liksom
också flickorna, även om detta inte framgår av det citerade avsnittet. Resul-
tatet av den här gruppens diskussion blir en lista på fem saker samt överens-
kommelsen att man får ta med sig personliga saker, vilka inte ska skrivas upp.

Exempel 8:33. L3044, blandad grupp, år 3: Da = Dagrún, He = Henrik, Id = Ida, Jo =
Joel, L1 = inspelningsledare 1
1. Id: *Såna där* MYCKET SNABBT personliga saker som tandborste och sånt (.)
2. räknar det sånt där som man måste *komma överens om* och så?
3. TILLGJORT TONFALL
4. L1: Ja det måste ni
5. komma överens om
6. [---]
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7. ➤Id: Ja men då kan ju inte jag ta med min nalle SKRATTAR
8. Jo: M e n  t ä l t  o c h  s o v s ä c k i  n  g  å  r     inte det?
9. /
10. L1: Näe då blir det två saker om ni väljer det TILL JOEL
11. ➤Da: Jag tar med mej min Pettersson
12. L1: Mm
13. ➤Jo: Nej nu är du tyst
14. /
15. L1: Men (.) nu ska jag gå och hämta papper och penn a  
16. Jo: Vi  tar- (te-)
17. Id: Vi måste ta (lite) / (vi-) tändstickor och sånt (                  ) ja det måste vi
18. Jo: Termos tält och sovsäck det måste man ju ha
19. ➤Da: Och min Pettersson
20. ➤Jo: Nej
21. ➤He: Nej
22. Jo: En ri- en s  t  o  r        
23. ➤He: Det är det är hennes sov- det är ju henne (.)
24. ➤ gosedjur måste vi ha med
25. Jo: Nej näej
26. Id: Jaa
27. He: J  o  o        
28. ➤Da: Min Pettersson
29. /
30. Jo: Du ska-
31. Da: ┌(                )
32. ➤Id: └Jag kan inte somna utan min ∨nalle∨

33. ➤Jo: Ja men ta med dej (den då)
34. ➤He: M i n  n a -  n a l l e ska
35. ➤ j ag  ha  med  mej
36. ➤Jo: Det räknas som pers o n l i g a  s a k e r  ( s o m )
37. Da: Jag tar med mej min Pettersson
38. ➤Jo: Det räknas som personliga saker (det är det vi får ta)
39. Id: Ja men vi  måste ha såna hära vad heter»
40. He: J o o
41. Id: »det
42. Jo: Och sen vad heter det en- / en stor sån här / kånkryggsäck med mat
43. [---]
44. Jo: Tält med mera
45. He: Med  mera med me r a
46. ➤Da: Pettersson jag stavar (.) Pettersson med S
47. He: Nej
48. ➤Jo: Nej men vi ska inte ha Pettersson
49. ➤Da: *Jag ska ha (honom) jag kan i n t e  s o v a »
50. ➤He: Ja men hörru»
51. ➤Da: »a n n a r s *  PIPIGT, VIFTAR MED HÄNDER OCH FÖTTER
52. ➤He: »har vi skrivit gosedjur? det blir bra
53. /
54. ➤Jo: Nej de- de- det behöver man inte skriva upp det får man ta med sej ändå
55. /
56. ➤He: ┌Får man?
57. Id: └T             ä         l          t LÅNGSAMT MEDAN HON SKRIVER
58. ➤Jo: Jaa
59. ➤He: Då slipper vi

När eleverna från de här båda urvalsgrupperna möts i tvärgrupperna har de olika
syn på gosedjur. I båda tvärgruppsdiskussionernas inledning berättar eleverna för
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varandra vad de har kommit överens om i de föregående grupperna. I utdraget
nedan (ex. 8:34) kan vi följa diskussionen i den ena gruppen. Louise påpekar
för sin gamla gruppkamrat Mikael att de inte tänkt på vatten i sin föregående
grupp. Dagrún kompletterar med vad hennes föregående grupp bestämt genom
att gå in på personliga saker (r. 5, 8). När Dagrún förklarar att Pettersson är ett
gosedjur (r. 22), berättar Louise om att Cecilia »höll på där» med grill och
gosedjur. Dagrún förtydligar att hennes grupp bestämt sig för gosedjur, dvs.
att det inte rör sig om ett skämt (r. 30).

Exempel 8:34. L3045, tvärgrupp, år 3: Da = Dagrún, Jo = Joel, Lo = Louise, Mi = Mikael
1. Lo: Vi tog inte vatten FNISSAR, VÄNDER SIG MOT
2. MIKAEL
3. Mi: Men det kan vi hämta
4. Lo: ∨Vart då?∨

5. ➤Da: Per- personliga saker PEKAR PÅ LOUISE
6. Jo: I sjö (.) och då måste man
7. koka det först för att det ska bli fint
8. ➤Da: A l -  A l f r e d  ( . )  o c h  m i n  P ettersson (.) och Idas n  a  l  l  e
9. Jo: Personliga
10. Lo: Pettersson
11. heter din ∨kanin∨ det?
12. Da: Näe GRIMASERAR
13. (0,6)
14. Mi?: (Ett tält) SKRATTAR
15. Da: (         )  min
16. (0,3)
17. Jo: *Tält med m   e   r  a   * ÖVERTYDLIGT UTTAL
18. Da: (Katt)
19. Mi: Jag vet (0,3) skulle ni ha din kanin till nödf a l l
20. Lo: H a r  d u  e n  k a t t ?
21. Da: Nej alltså (.)
22. ➤ (mitt) gosedjur (1,1) som heter Pettersson (0,4) SKRATTAR
23. P: *(           )* TYST
24. Jo: Mikael
25. INSPELNINGSLEDARE 1 KOMMER IN GENOM DEN ÖPPNA DÖRREN
26. ➤Lo: Cecilia höll på där (.) ska vi ha grill med oss ska vi (ett) gosedjur och»
27. ➤Mi: Gose∨djur∨»
28. Lo: »s å  e t t  tält
29. Mi »FNISSAR
30. ➤Da: Vi ska ha gosed j u r
31. Jo: Men du (.) titta titta så här (0,3) Mikael
32. (0,4)
33. P: (Titta då)
34. Jo: Tält med mera det är liksom tält sovsäck och sånt där (1,0) mm

I och med detta är diskussionen om gosedjur avslutad. Dagrún upprepar vis-
serligen Pettersson senare i samtalet, men hon får inte någon respons på detta
och temat utvecklas inte närmare.

I den andra tvärgruppen förlöper diskussionen på liknande sätt. Cecilia in-
troducerar gosedjur som skämt. Ida för med tillgjord röst fram att hon behöver
sin nalle för att sova. Både Henrik och Ida framhåller dock att gosedjur räknas
till personligheter och därför inte behöver skrivas upp. I de båda tvärgrupperna
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lämnas modus för gosedjur något svävande, liksom i den grupp där man
bestämde sig för att gosedjur är personliga saker. Genom denna lösning får
varje gruppmedlem avgöra själv om man vill betrakta det som ett skämt eller
som ett allvarligt förslag, som då är en personlig sak.

8.2.6.5 Att omförhandla modus

Av tidigare exempel har framgått att ett skämtförslag kan modifieras och i kom-
bination med modusväxling bli en allvarlig modifiering som alla uppskattar, som
när huset modifieras till tält (se avsn. 8.2.2.1). Ibland kan emellertid ett
skämtförslag även omförhandlas genom ren modusmodifiering till att bli modus
allvar utan att i övrigt förändras på något sätt. Det kan vi se när två förslag som är
skämt i en pojkgrupp i år 7 förändras till allvar och blir gruppens slutliga val i
den efterföljande tvärgruppen. Det gäller förslagen militärtält och motorsåg. Av
utrymmesskäl kommer jag bara att ta upp det första här.13 Jag ska också ge
exempel på ett misslyckat försök att omförhandla skämt till allvar (örhängen).

Omförhandling genom ren modusmodifiering av allvar till skämt är mera
sällsynt. De fall som beskrivs som tankevurpor i avsnitt 9.3 kan dock betraktas
som en typ av ren modusmodifiering. Jämför också det ovan diskuterade
exemplet konservburkar (avsn. 8.2.6.1). Ifall det skulle vara så att talaren
egentligen menade förslaget som allvar och sedan accepterar lyssnarnas tolk-
ning som skämt, så har förslaget genomgått en ren modusmodifiering.

8.2.6.5.1 En omförhandling som lyckas
När Bengt i följande utdrag från pojkgruppen (ex. 8:35) upprepar skämtet att
ta med tjejer (r. 1) har gruppen redan enats om att de ska ha ett tält. (För ut-
förligare kontext, se ex. 8:20.) Gabriel i sin tur modifierar skämtet genom att
nämna Ulla, en flicka som de tydligen inte vill ha med (r. 4). Ingemars kom-
mentar (r. 11) om att de fyra pojkarna inte får plats i tältet om Ulla ska med
bemöts med skratt. Bengt vidareutvecklar samma tanke när han för fram idén
att de får ta ett armétält till Ulla (r. 13). Krister fortsätter med att de får ta ett
tält till Ulla och ett tält till de fyra pojkarna gemensamt (r. 14–15). Den här
sekvensen avslutas med skratt och en upprepning av skämtet att inspelningen
ska visas för hela klassen (r. 18–19).

Exempel 8:35. H7306, pojkgrupp, år 7: Be = Bengt, Ga = Gabriel, In = Ingemar, Kr =
Krister
1. ➤Be: Tjejer
2. SKRATT
3. Be: *Eh* LJUD
4. ➤Ga: Eh Ulla
5. SKRATT
6. Be: Näej inte Ulla

13 För en diskussion av förslaget motorsåg, se Ohlsson (1999a).
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7. /
8. Kr: Uhu / uh
9. /
10. Be: Hela k l a s s e n
11. ➤In: Då får inte vi andra plats i tältet
12. Kr: SKRATTAR
13. ➤Be: Ja då får vi fan ta ett armétält till henne
14. ➤Kr: SKRATTAR ∨Ett tält till Ulla∨ SKRATTAR
15. ➤ och sen kan ju vi dela på ett
16. SKRATT
17. Ga: SKRATTAR Ja visst
18. Be: Alltså dom ska ju spela upp det här för hela klassen
19. SKRATTAR

I tvärgruppen (ex. 8:36) har eleverna enats om sovsäck när Bengt introducerar
skämtet om militärtält i kombination med att han ska ha ett eget tält (r. 2). Då
tycks Krister plötsligt se förslaget militärtält i ett nytt ljus (r. 3) när han säger
»nä va fan är vi dumma i huvet», och han framhåller att det är inbyggd kamin
i militärtält (r. 10, 16). Bengt protesterar mot förslagets genomförbarhet med
hänvisning till att det är svårt att bära (r. 17, 20), men i och med att flickorna
accepterar förslaget skrivs det ner och hamnar på listan över gruppens slutliga
val. Militärtält förhandlas om från skämt till allvar när argumentet förändras
till att bli ett allvarligt argument.14 Jämför olika kontexter för förslaget tvål.

Exempel 8:36. H7308, tvärgrupp, år 7: El = Ella, Si = Siri, Be = Bengt, Kr = Krister
1. Kr: Sovsäck det
2. ➤Be: Sovsäck (.) ett militärtält och / ett tält till mej
3. ➤Kr: Nä va fan är- är vi dumma i huvet (.) sovsäck militärtält
4. Si: SKRATTAR    
5. Be: Ja men
6. (     )
7. El: *Sovs ä c k *  HÖGT
8. ➤Kr: Men hallå
9. ➤Be: Men kolla militärtält  till  alla oss
10. ➤Kr: Militärtält det är inbyggd kamin
11. //
12. Si: Men ha ett militärtält
13. ➤Kr: Ett militärtält ett sånt där stort
14. El: Ska vi skriva det som två eller?
15. Be: J a a
16. ➤Kr: Jaa militärtält det är inbyggd kamin i  s å n a
17. ➤Be: Ska vi bju- ┌S k a  v i  b j uda in grann- (.) ska vi»
18. Si: └(Fast) vi har sovsäck redan TITTAR PÅ
19. KRISTER
20. ➤Be: »bjuda in grannarna sen då? vem ska bära det?
21. Si: SKRATTAR
22. ➤Kr: Ja men ett militärtält väger inte mycket det
23. Be: *Jahahaha* TYST
24. /
25. El: Nej nej / Krist e r  och

14 Att argumentet är allvarligt menat är en sak, huruvida det sedan är realistiskt är en annan.
Bengts invändningar (r. 17, 20) diskuteras vidare i avsn. 9.3.2.
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26. Si: Skulle vi skriva militärtält?
27. El: Ja
28. Kr: Mm
29. / SIRI, ELLA OCH KRISTER SKRIVER

8.2.6.5.2 En omförhandling som inte lyckas
Försöken att omförhandla skämt till allvar lyckas inte alltid. Ett exempel på det
ges i följande utdrag från en blandad urvalsgrupp i sjuan (ex. 8:37). Innan ut-
draget börjar har Andri sagt att de inte behöver något mer, vilket har följts av ett
instämmande från Martina. Därefter återintroducerar Andri mat (r. 1). Martina
vänder sig till Linda med ett förslag som jag har tolkat som skämt: örhängen (r.
2). Linda skrattar och invänder att man redan har det på sig (r. 3). Något längre
fram i samtalet säger Linda att hon har kommit på något (r. 7). Hennes replik är
något kontextbunden och förutsätter att lyssnaren är bekant med Wernströms
bok. När Linda säger »där borta så hade dom liksom säkerhetsnålar» (r. 8) är det
tydligen boken hon syftar på. (Jfr avsn. 8.2.3.1.1, där också säkerhetsnål disku-
teras.) Lindas tanke är att man kan göra metkrokar av örhängen. Allt detta för-
klarar hon ganska ingående (r. 7–9, 13–15). Hennes förslag möter dock mot-
stånd. Andri invänder att det inte är så lätt (r. 19) och Arnar att de inte ska vara
ute så länge (r. 21). I stället enas gruppen om att ta med konservburkar (r. 40 f.).

Exempel 8:37. H7140, blandad grupp, år 7: An = Andri, Ar = Arnar, Li = Linda, Ma =
Martina
1. An: └Men (då) är det lika bra att ta mat (då)
2. ➤Ma: Ö rhängen Linda LER
3. ➤Li: Va? SKRATTAR man har ju det på sej
4. Ma?: Nä men
5. Ar: Spegel
6. [---]
7. ➤Li: Jaha (0,6) vad bra (0,4) men vet du jag kom på att man behöver inte ha med
8. ➤ sej- (0,3) där borta så hade dom liksom säkerhetsnålar o- (.) av det gjorde
9. ➤ dom (0,3) såna hära (0,2) och så hade dom lite repstumpar så (.) hade dom
10. Ma: (             )
11. (2,0)
12. An: Ja och så ∨försvann (dom)∨

13. ➤Li: Kunde dom göra liksom me- (0,2) metspön (.) men då så
14. ➤ liksom (.) då så (i)fall tjejerna (0,2) dom som är med (.) har på sig örhängen
15. ➤ kan dom göra liksom (0,8) av det (.) om man har såna hära
16. ➤An: Ja få se på
17. dina örhängen då LUTAR SIG MOT LINDA
18. ➤Li: R i n g a r  (.)  inte- inte såna hära
19. ➤An: Jag tror inte dom är så enkla
20. Li: Det är j u (                       )
21. ➤Ar: Vi ska inte vara där så l ä n g e
22. ➤Li: Men såna som Martina har vet du såna här»
23. An: En  vecka
24. ➤Li: »ringar det är jättebra att ha
25. (0,6)
26. ➤Ma: *Jag vet* VISKAR
27. (0,3)
28. Li: Ja
29. (0,8)
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30. Ma: Hur (öppnar man) dom där?
31. (0,4)
32. Ar: Vadå?
33. (0,9) LÅTSAS DRA AV ÖRHÄNGE FRÅN ÖRAT
34. Li: FNISSAR
35. An: Så här ba [härmar Arnar]
36. Li: Rått
37. (0,9)
38. Li: Ja
39. Ma: Om man s k a
40. Ar: Skriv konservburkar (0,2) ska vi ha det?
41. Ma: Ja det är bra

Värt att notera är att båda de förslag som blir föremål för omförhandling (mi-
litärtält och örhängen) först introduceras som enkla skämtförslag.15 När en annan
talare sedan försöker omförhandla skämtet byggs den allvarliga modifieringen
under med ett argument som anger vilken nytta den fyller. Förmodligen krävs det
ett argument för att åstadkomma det perspektivskifte som en ren modus-
modifiering innebär.

8.2.6.6 Skämt som blir slutgiltiga val

I två fall har ett förslag som vid första anblicken förefaller vara skämt blivit
gruppens slutliga val. Eftersom dessa förslag skrivs ner på den slutgiltiga
listan blir de med automatik klassificerade som allvar enligt den definition jag
använt mig av. Det ena fallet har jag dock vid en närmare granskning inte
betraktat som nedskrivet skämt utan som ren modusmodifiering. Detta återges
i det närmast följande citatet (ex. 8:38).

I det här urvalssamtalet har förslaget godis först introducerats som skämt
redan under den gemensamma samtalsintroduktionen (r. 2, 4). I slutet av
samtalet återintroduceras förslaget av Jens (r. 7, 9) och det bemöts med entu-
siasm. De övriga tre samtalarna reagerar först med var sitt högt »ja» (r. 10–
12). Förslaget skrivs också omedelbart ner (r. 10, 11, 14). Därefter följer en
serie av olika typer av bifall (r. 13–21). Sedan tar Jens initiativ till omröstning
om varje sak som gruppen har valt. Detta har eleverna redan gjort en gång
tidigare under samtalet, vilket förmodligen är förklaringen till att denna
omröstning fungerar så smidigt. Det sista förslag som räknas upp under denna
omröstning är godis (r. 50), vilket då återigen bemöts entusiastiskt (r. 51–57).

Exempel 8:38. L3043, blandad grupp, år 3: Ce = Cecilia, Je = Jens, Lo = Louise, Mi =
Mikael. Gemensam introduktion även Da = Dagrún, He = Henrik, Id = Ida, Jo = Joel
RAD 1–5 UR GEMENSAM INTRODUKTION.
1. He: Alfred måste man ha med sej /»
2. Lo: Godis

15 Militärtält introduceras som enkelt skämtförslag i tvärgruppen, där det omförhandlas. I urvals-
gruppen var det skämtsamma argumentet ett annat.
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3. He: »min hund  måste man ha med så man kan jaga
4. F?: *Godis* TYST
5. Ce: (                          ) sova där TILL L1
6. [---]
7. Je: Okej men vad ska vi ha nu?»
8. Mi: (                               )
9. Je: »vi kan ta- *godis* IVRIGT, GESTIKULERAR
10. Lo: *Jaa* HÖGT, SKRIVER
11. Ce: ┌*Jaa*     HÖGT, SKRIVER
12. Mi: └*Jaa*     HÖGT
13. Je: Panggrej
14. Mi: *Ja godis* HÖGT, ALLA SKRIVER
15. Lo: FNISSAR
16. Ce: Tyst de andra kan ju höra vad vi tar
17. Mi: *  G   o   d   i   s  *       *godis* SJUNGANDE
18. CECILIA GÖR V-TECKEN
19. Lo: FNI S S A R  
20. Je: Uh uh *ja a *  SJUNGANDE
21. Mi: *Yeah* ENGELSKT UTTAL
22. Je: Nu ska vi se här (.) tycker ni vi ska ha sovsäck med oss? det inte så no-
23. CECILIA GÖR V-TECKEN
24. Lo: G  o  d  i  s
25. Mi: Ja
26. Lo: Ja
27. E: (   )
28. Mi: ┌ J  o  o
29. Je: └Det är i n t e   n ö d v ä n digt
30. Ce: *Nä men du vi glömde c h i p s * HÖGT
31. Mi: (  ) nåt att so*va i* SJUNGANDE
32. Ce: Men du chips det räknas me- med godis
33. (             )
34. Mi: Alla
35. Je: Nej
36. Mi: Jaa
37. Je: Okej och sen-
38. Lo: Ska vi ta chips?
39. Je: Tändare (.) ja tycker ni vi ska ha tändare med o  s  s?
40. Mi: ┌J    a   a
41. Ce: └Men det
42. har vi redan bestämt
43. Je: Tycker ni vi ska ha mat med oss?
44. Mi: ┌J a a   
45. Lo: └J  a    a
46. SKRATT
47. Je: Fällkniv behöver vi
48. Lo: Jaa
49. Mi: Jaa
50. Je: Och godis
51. Ce: ┌ J a PENNAN I MUNNEN, GÖR V-TECKEN
52. Lo: │ J a
53. Mi: └ Ja det är absolut
54. E: Jaa
55. Je: Godis
56. Mi: Godis
57. Je: Waw RESER SIG UPP
58. //
59. Mi: Färdigt VINKAR TILL KAMERAN
60. Lo: Hej hej / nu är vi klara nu sticker vi hej då FNISSAR, VINKAR TILL KAMERAN
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Jag betraktar detta som ett fall av ren modusmodifiering, eftersom min tolk-
ning är att Jens faktiskt återintroducerar godis som allvarligt menat förslag.
Förklaringen till detta kan sökas i kontexten. När eleverna ansett att de fyllt de
primära överlevnadsbehoven började de diskutera nöjessaker som allvarliga
förslag. (Jfr vad som sagts ovan om bandspelare som allvarligt förslag, avsn.
8.2.2.2.) Strax efter sekvensen om nöjessaker lanserar Jens förslaget godis,
och det tycks vara i det ljuset som eleverna ser godis som allvarligt förslag.
Godis är snarast ett alternativ till att ta med ett spel. Denna tolkning får stöd
av diskussionen i tvärgruppen (ex. 8:39). När Ida invänder mot godis (r. 1),
framhåller Jens att de inte hade något nöje (r. 3–4).

Exempel 8:39. L3046, tvärgrupp, år 3: Ce = Cecilia, He = Henrik, Id = Ida, Je = Jens
1. Id: Nä men godis är (   ) on ö d i g t
2. He: N  ä  e  j inte tä l t
3. Je: *Nähej näe* HÖGT, TILLGJORD RÖST vi har ju vi
4. hade ju inge nöj e              
5. Ce: (Du) kan ju inte bestämma vad vi ska ha TILL IDA
6. Id: Nej nej
7. He: Men
8. Je: Det är skitbra ju
9. /
10. He: Vadå vi- nu ska vi komma överens eh / tillsammans vi fyra nu *nu ska  vi»
11. Id: M  m  ja nu tar vi det allra»
12. He: »l  i  k  s  o  m* sätta ihop våra  till  nåt bra HÖGT
13. Id: »nödvändigaste Du godis (är-)
14. Ce: ┌Gosedjur är väldigt nödvändigt
15. Id: └ (            )

I en annan blandad grupp i trean, den grupp där samtalet blir mycket kort och
någon riktig diskussion aldrig uppstår, bestämmer sig eleverna för att ta med
tv. Detta är för övrigt det första förslag som dyker upp. Det uppstår inte någon
direkt diskussion om detta förslag – och inte heller om något annat. Däremot
fnissas det en del. Elevernas slutliga val blir tv, tält, ficklampa, ryggsäck och
element som drivs med batteri.

Exempel 8:40. L3039, blandad grupp, år 3: Er = Erik, He = Helena, Ma = Mattias, Pe = Petra
1. ➤Ma: Tv skulle man haft med sej ut i skogen
2. F  N  I  S  S          
3. FNISS, FLERA
4. (2,2)
5. Ma: Du vet en sån där liten bärbar ∨(           )∨ VISAR MED GESTER
6. Er: SKRATTAR ∨Jaa∨ SKRATTAR
7. (1,9) jag tänkte på radiostyrd bil jag
8. (0,6)
9. Ma: Nej vad ska du med den till?
10. He: ┌FNISSAR
11. Pe: └FNISSAR
12. Er: ∨Köra rally∨ FNISSAR
13. (0,8)
14. Ma?: *Dumskalle* TYST
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Detta exempel, tv, är enligt min bedömning det enda belägget på ett skämt
som blir slutgiltigt val.

8.2.7 Återanvändning av kontextbundna skämt

Hur spontana är egentligen de kontextbundna skämten? Attardo (1994) och
Norrick (1986) har framhållit att kontextbundna skämt kan återanvändas och
därför inte alltid är spontana i den meningen att de är ögonblickets ingivelse
(jfr avsn. 4.2.1.2). I mitt material kan man finna att talarna återanvänder både
egna och andras skämt, vilka kan vara såväl förslag som argument och andra
typer av skämtsamma kommentarer. Skämt kan återanvändas inom ett samtal
liksom även i det efterföljande samtalet.

Låt oss först se på ett par exempel där samma talare introducerar samma
skämt med snarlika formuleringar i först urvalsgruppen och därefter tvär-
gruppen, ex. 8:41 och ex. 8:42.16 Sekvensen i ex. 8:41, från en pojkgrupp i
sjuan, har redan citerats ovan (ex. 8:15), varför jag här avstår från att återge
den i dess helhet. Eleverna har avslutat en diskussion om yuppienalle, när
Krister i stället föreslår kanot, vilket sedan leder till flera modifieringar. En av
dessa är Ingemars idé om en jumbojet (r. 2).

Exempel 8:41. H7306, pojkgrupp, år 7: Be = Bengt, Ga = Gabriel, In = Ingemar, Kr =
Krister
1. Kr: »∨Gum m i f l o t t e ∨

2. ➤In: Men då kunde man ju fan ta med sej en jumbojet och åka hem
3. Kr: ∨ G u m m i f l o t t e ∨

4. SKRATT
5. ➤Kr: Ja men då behöver vi en startbana ∨det kan va det femte∨

6. SKRA T T, ALLA

I den efterföljande tvärgruppen (ex. 8:42) introducerar Ingemar återigen
jumbojet (r. 5). Formuleringen är nästan densamma, men kontexten en helt
annan. Här har Pernilla nyss lanserat blåslampa som ett alternativ till tänd-
stickor, vilket Ingemar kritiserar i utdragets första replik.

Exempel 8:42. H7309, tvärgrupp, år 7: Ga = Gabriel, In = Ingemar, Le = Lena, Pe =
Pernilla
1. In: Man ska ut i skogen (man kan-) tar man med sej en
2. blåslampa
3. Pe: Ja men när man fick ta med sej vad som helst man visste man ska
4. vara ute i skogen
5. ➤In: Ja men då skulle man ju ta med sej en jumbojet och åka därifrån
6. Ga: Men det kan man inte bära
7. //
8. Pe: Nej precis

16 Ytterligare ett exempel av denna typ har redan diskuterats i kap. 7, ex. 7:6 och 7:7.
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Exempel på skämt som återanvänds från en grupp till en annan och av olika
talare ges i följande två utdrag. I den första urvalsdiskussionen har Cecilia
redan under introduktionen med inspelningsledaren fört fram modifieringen
att hon ska ta med sin kanin, efter det att Henrik introducerat idén att ta med
sin hund. När följande sekvens (ex. 8:43) börjar har Cecilia just fått sitt
förslag gosedjur nedröstat av de andra i gruppen. Då återinför Louise idén om
Cecilias kanin som ett alternativ till gosedjuret (r. 1–2). Sedan lägger hon till
ett skämtsamt argument – kaninen kan användas som nödmat (r. 5).

Exempel 8:43. L3043, blandad grupp, år 3: Ce = Cecilia, Je = Jens, Lo = Louise, Mi =
Mikael
1. ➤Lo: Men (.) Cecilia du klarar ju dej- /
2. ➤ vi kan ta med hennes kanin
3. Je: Just det
4. Je: Okej och  sen -
5. ➤Lo: Om det blir nöd så FNI  S  S  A  R               
6. Je: Se- sen va Cecilia s e - Cecilia
7. Mi: Bam [illustrerande ljud]
8. MIMAR ATT HAN SKJUTER MED PILBÅGE
9. Ce: ┌Sen har jag skrivit ett paraply
10. ➤Lo: └*Förlåt Cecilia förlåt* TYST, LUTAR SIG MOT CECILIA OCH KLAPPAR
11. HENNE I RYGGEN
12. Je: Neej VIFTAR MED HANDEN
13. Lo: SKRATTAR

Det här skämtet om kaninen som nödmat är ju inte explicit formulerat, men
tolkningen bekräftas av att Louise skämtsamt säger förlåt till Cecilia (r. 10).
Skämtet upprepas också av Mikael i en efterföljande tvärgrupp (ex. 8:44),
men då riktas skämtet mot en annan flicka, Dagrún (r. 10). Dagrún har räknat
upp namnen på husdjur och gosedjur som tillhör medlemmarna i Dagrúns
föregående grupp, när Louise frågar om Pettersson är namnet på hennes kanin
(r. 1–2) (för mer kontext, se ex. 8:34).

Exempel 8:44. L3045, tvärgrupp, år 3: Da = Dagrún, Jo = Joel, Lo = Louise, Mi = Mikael
1. Lo: Pettersson
2. heter din ∨kanin∨ det?
3. Da: Näe GRIMASERAR
4. (0,6)
5. Mi?: (Ett tält) SKRATTAR
6. Da: (         )  min
7. (0,3)
8. Jo: *Tält med m   e   r  a   * ÖVERTYDLIGT UTTAL
9. Da: (Katt)
10. ➤Mi: Jag vet (0,3) skulle ni ha din kanin till nödf a l l
11. Lo: H a r  d u  e n  k a t t ?
12. Da: Nej alltså (.)
13. (mitt) gosedjur (1,1) som heter Pettersson (0,4) SKRATTAR

Exempel på att även skämtsamma kommentarer som inte har formen av förslag,
modifiering eller argument kan återanvändas har förekommit i en redan citerad
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sekvens (ex. 8:20) från en pojkgrupp i år 7, där tjejer och armétält avhandlas
(avsn. 8.2.4.1). Jag återger därför kommentarerna med minimal kontext här:

Exempel 8:45. H7306, pojkgrupp, år 7: Be = Bengt, Ga = Gabriel, In = Ingemar, Kr =
Krister
1. ➤Ga: Hörru Bengt
2. In: Hur skulle vi annars döda då?
3. ➤Ga: Hörru hela klassen ska titta på det här
4. [---]
5. ➤Be: Hela k l a s s e n
6. In: Då får inte vi andra plats i tältet
7. [---]
8. ➤Be: Alltså dom ska ju spela upp det här för hela klassen
9. SKRATTAR

Här är det också värt att notera att Gabriel först riktar den skämtsamma kom-
mentaren om att inspelningen ska visas för hela klassen mot Bengt, som sedan
är den som återanvänder skämtet.

8.3 Kontextbundna formskämt
Att innehållsskämt är avsevärt mycket vanligare än formskämt framgår av de
empiriska studier som Attardo och Attardo et al. har genomfört (se Attardo et
al. 1994). I dessa studier undersöktes kontextfria skämt som publicerats i
kommersiellt utgivna böcker. Det visade sig också att fördelningen mellan
olika typer av formskämt skiljer sig: de avgjort flesta skämten bygger på lexi-
kal tvetydighet, medan syntaktisk tvetydighet och allitteration är betydligt
ovanligare. (Se vidare avsn. 4.2.1.1.)

Min utgångspunkt har varit att studera formskämt i mitt material utifrån de
kategorier Attardo beskrivit (Attardo 1994, Attardo et al. 1994). Jag har
emellertid enbart kunnat belägga en av dessa tre typer. De övriga två diskute-
ras dock i kapitel 9. Det finns väsentliga skillnader mellan Attardos och mitt
material – framför allt är de skämt som jag undersökt kontextbundna och
starkt knutna till samtalsuppgiften. De talare som producerar skämten är 10
respektive 14 år gamla, något som också påverkar skämtens karaktär. Form-
skämt är sällsynta i dessa samtal, men det händer att talarna leker med språket
på olika sätt. För att tillföra ytterligare perspektiv på denna lek med språket
ska jag först införa Nauclérs (1985) distinktion mellan språk till lek och språk
som lek (avsn. 8.3.1).

Eftersom formskämten är så få har jag excerperat samtliga belägg jag funnit i
samtalen. Det innebär att fler skämt än de som excerperats för den kvantitativa
delstudien redovisas här. Det gäller dels skämt som inte utgörs av förslag,
modifieringar eller argument, dels skämt som producerats under diskussioner
med inspelningsledaren.
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8.3.1 Språk som lek

I barns och ungdomars spontana tal förekommer lek med språket. I en under-
sökning av förskolebarns samtal har Nauclér (1985) studerat inslag av språk till
lek och språk som lek. Med språk till lek avses det språk som barnen använder i
sin lek, och med vars hjälp de bland annat styr aktiviteter och bygger fantasi-
världar. Språk som lek förekommer i samtalssekvenser där innehållet är under-
ordnat leken med språket, där språket funktionellt är ett uttryck för fantasi och
skapande. Språk som lek kan jämföras med vad Guiraud (1976, refererad efter
Attardo 1994:173) har kallat »defunctionalization of language», med vilket
avses att språket används för lek och inte för kommunikation.17

Båda typerna av lek var vanligt förekommande i de barn–barn-samtal
Nauclér undersökt, men saknades i hennes vuxen–barn-samtal. I citatet nedan
återges en sekvens ur Nauclérs material, vilken visar prov på språk som lek.
Samtalarna är två pojkar, B1 som är 4 år och B2 som är 6 år. Barnens inter-
aktion och vidareutveckling av varandras bidrag är intressanta att notera.

B1: Nu kommer någon där
jag hoppas nog
jag hoppas nog vem det är

B2: Vem då?
B1: Sankta Lucia
B2: Korvi
B1: vikía
B2: Korvosía

korvosía
B1: Korvikía

och plock pling pia
simsalabim
abrakadabra
hoppelihabra
pippeli pipp pipp

B2: Abrakadabra simsalabim
pottan ska komma
pimmelipin
kom och kom
närmare kom
och korv och potta
skall komma idag
idag potta kom
beräknad till tre
fyra – fem – åtta – tre
PAOUH

(Nauclér 1985:23 f.)

En jämförelse med mitt material visar att båda formerna av lek också finns
här. Lekförslag betraktar jag som språk till lek, vilket behandlas i kapitel 10.

17 Enligt Attardo (1994:50) är defunktionalisering ett exempel på sådant språkligt beteende som kan
beskrivas med de humorteorier som rör lättnad och befrielse. Lek med språket innebär då en »befri-
else» från språkets regler.
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Skämtförslag och andra skämtsekvenser vilka kan ses som språk som lek be-
handlas i nästa avsnitt.

8.3.2 Allitteration, rim och kreativa nybildningar

I mitt samtalsmaterial med kontextbundna skämt dominerar innehållsskämten
nästan totalt. Samtalsuppgiften tycks locka till innehållsskämt – det förefaller
vara lätt för samtalarna att komma på tokroliga infall som kan formas till förslag,
modifieringar och argument. Ofta handlar det just om att föreslå något oväntat,
dvs. den semantiska basoppositionen är av typen normal–onormal/icke-för-
väntad.

Skämt som baseras på en lek med språkets formsida är alltså betydligt
ovanligare i detta material. Här förekommer inte ett enda skämt som utnyttjar
lexikal eller syntaktisk tvetydighet. Däremot förekommer båda dessa typer
som oavsiktlig komik, vilken också uppskattas av eleverna i de fall då de
uppmärksammar den (se kap. 9).

De avsiktliga formskämten består av en annan sorts lek med språket –
eleverna hittar på ord som låter roliga och leker även med ljud. Här finns en-
staka exempel på rim och allitteration, vilket jag ska exemplifiera först.

Hos en pojkgrupp i trean (ex. 8:46) går associationerna från det allvarliga
förslaget konservburk (r. 2) till det skämtsamma ölburkar och whisky (r. 5).
Skämtet möts med en tillsägelse om skärpning från Hans (r. 7) och en ironisk
kommentar om att panta från Niklas (r. 9). Marcus bygger på denna replik
med ett rim – banta (r. 11–12).18 Lars omformar den här leken med ljud till ett
innehållsskämt när han föreslår att bantningsidén kan resultera i att man tar
med en enda ärta (r. 13).

Exempel 8:46. L3016, pojkgrupp, år 3: Ha = Hans, La = Lars, Ma = Marcus, Ni =
Niklas, Pe = Peter
1. Pe: Men du det finns mat som man inte behöver ha i kylskåp
2. ➤Ha: Ja konserver
3. /
4. P: Konserv(   ) ja det finns överlevnadskniven
5. ➤La: *Lite ölburkar ölburkar och whisky*
6. SKRIKANDE
7. ➤Ha: Nä men fan skärp dej
8. SKRATT
9. ➤Ni: *Man kan panta kommer du väl sen med ha ha ha*
10. IRONISKT TONFALL
11. ➤Ma: Man kan
12. banta i stället
13. ➤La: Ja just det / en ärta
14. Ha: Konserver skriv konserver

18 För en forskningsöversikt och diskussion kring ljudassociationer, se Attardo 1994.



228

Hela den här sekvensen kan ses som en sammanhängande associationskedja,
från förslaget konserver via ölburkar och whisky till rimmet panta–banta och
slutligen den skämtsamma modifieringen en ärta, som återanknyter till sam-
talsuppgiften. Därefter upprepar Hans sitt förslag konserver. Sekvensen verkar
alltså delvis styras av associationer på ord- och ljudnivå, snarare än associa-
tioner till den överordnade samtalsuppgiften.

Norrick (1993) har beskrivit hur lek med ord kan bli det sammanhållande
elementet i ett samtal. Detta gäller även vuxna samtalare när de befinner sig i
en situation där samtal och samvaro är viktigare än informationsöverföring. I
följande exempel är talarna två vuxna bröder, Brandon och Ned, som är på
besök hos sina föräldrar. De råkar höra vad deras mamma, Lydia, säger till
den ene broderns dotter i ett angränsande rum. I denna replik uppmärksammar
de en oavsiktligt komisk formulering:

Exempel 8:47. (Norrick 1993:30.)
LYDIA: We had such a nice day today, so hurry and get rested. Because you’re

gonna have a big nice [day tomorrow.]
BRANDON: [Hurry and get] rested.

NED: Uhhuhhuhhuhhuhhuh hehe.
BRANDON: That’s oxymoronic.

NED: Uhhuhhuhhuh. Yeah. Can you imagine the ox? Hehehe
BRANDON: No. But I’ve spotted the moron.

NED: I see. Huhhuhhuh. You’d think as dumb as oxes are. To call one a
moron would be tautological. Huhhahaheh.

Brandon beskriver Lydias replik (»skynda dig att vila») som oxymoron, dvs.
en retorisk figur som består av en kombination av två skenbart motsatta be-
grepp.19 Ned gör en låtsasetymologisk analys av ordet och bryter ut elementet
ox (’oxe’). Då hakar Brandon på skämtet med att bryta ut moron (’idiot’). Ned
bygger vidare på skämtet och kopplar ihop dessa två element och använder sig
av den stilistiska termen tautologi, vilket också återknyter till skämt-
sekvensens början med figuren oxymoron.

I mitt material förekommer lek med språket även någon enstaka gång hos
äldre elever (ex. 8:48). En pojke i sjuan allittererar två gånger; först när han
modifierar skämtförslaget brudar (r. 1) till brudar och bärs (r. 3) och därefter
när han sjunger fram sitt förslag brudar bilar och bärs (r. 6). (För mer kon-
text, se ex. 8:20.)

Exempel 8:48. H7306, pojkgrupp, år 7: Be = Bengt, Ga = Gabriel, In = Ingemar, Kr =
Krister
1. ➤Be: Brudar LER GLATT
2. /
3. ➤Kr: Äh GRIMASERAR / överleva just ja ∨brudar∨ SKRATTAR ∨brudar och bärs∨

4. P: S    K    R    A    T    T, FLERA
5. Be: Bärs SKRATTAR

19 Den grekiska termen oxymoron betyder ordagrant ’spetsfundigt dum’, och består av oxys
’skarp’, ’vass’ och mαros ’dum’. Ett svenskt handboksexempel (ur NEO) är: talande tystnad.
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6. ➤Kr: *  B r u dar bilar och bärs * SJUNGER
7. Be: Okej då har vi bara noll kvar

Förlängd allitteration i form av stavelsekopiering återfinns också i den tidigare
citerade pojkgruppen i år 3. När eleverna ska besluta den femte saken att ta
med, föreslår Hans filtar (r. 1), vilket följs av filmjölk (r. 3).

Exempel 8:49. L3016, pojkgrupp, år 3: Ha = Hans, La = Lars, Ma = Marcus, Ni =
Niklas, Pe = Peter
1. ➤Ha: Filtar FNISSAR
2. P: Ja (       )
3. ➤Pe: *Filmjölk * HÖGT
4. La: *Sovsäckar* HÖGT
5. P: *Filtar* TYST
6. Ha: Ja sovsäckar (     )

Formskämt tar sig också uttryck i att eleverna hittar på nya ord som låter roliga.
I följande sekvens från samma pojkgrupp i trean sammanfattar eleverna vad de
kommit överens om: kniv och tändare (r. 1). Hans påminner om att kniv ska
vara en överlevnadskniv (r. 3). Detta modifierar Peter till en dolk (r. 8), vilket
jag tolkar som ett skämt. Om detta skämt är ett innehållsskämt eller ett
formskämt, dvs. något som talaren tycker låter roligt, är svårt att avgöra.
Däremot framstår modifieringen överlevnadsdolken (r. 9) som en tydlig lek
med språket. Niklas framför den också under fniss, och Peter upprepar den,
vilket i sin tur leder till att Niklas skrattar högt. Att upprepning av ett skämt är
ett sätt att visa uppskattning framhålls också av Norrick (1993:24).

Exempel 8:50. L3016, pojkgrupp, år 3: Ha = Hans, La = Lars, Ma = Marcus, Ni =
Niklas, Pe = Peter
1. ➤La: Jo vi vi ska ju ha (.) kniv och tändare
2. /
3. ➤Ha: Kniv / det sitter ju på överlevnadskniven FNISSAR
4. Pe: Ja överlevnads- för dom / finns det skitmycket
5. La: Okej *då* UTDRAGET
6. /
7. P: Men mat eh
8. ➤Pe: En dolk (   )
9. ➤Ni: Över∨levnadsdolken∨ FNISSAR
10. ➤Pe: Överlevnadsdolk
11. ➤Ni: SKRATTAR HÖGT
12. ➤La: *Ha ha ha* IRONISKT TONFALL

Ytterligare ett exempel på kreativ ordbildning som också uppskattas som
skämt finns i följande sekvens från en efterdiskussion med inspelningsledaren.
Denna elevgrupp har redan citerats flera gånger när de skämtar om att göra
hamburgare av en hel rad olika husdjur (ex. 8:17). Eleverna, främst pojkarna,
har in absurdum vridit och vänt på vilka saker som man kan göra hamburgare
av och här omvandlas Idas ilskna »kill you» till kill-you-hamburgare, ett
skämt som uppskattas med skratt från flera.
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Exempel 8:51. L3046, tvärgrupp, år 3: Ce = Cecilia, He = Henrik, Id = Ida, Je = Jens,
L1 = inspelningsledare 1
1. L1: Men hörreni har ni tänkt på (en sak)
2. ➤Id: Jag vill döda dom / *kill you* ENGELSKT
3. UTTAL
4. /
5. SUCK
6. ➤He: *Kill-you*-hamburgare ENGELSKT UTTAL
7. S   K   R   A   T   T

Från ett annat samtal i trean, med delvis samma talare, kommer det redan cite-
rade tavelpoesi. Även om man inte riktigt kan veta vad ordet betyder får det
väl betraktas som en kreativ och lekfull ordbildning.

Exempel 8:52. L3043, blandad grupp, år 3: Ce = Cecilia, Je = Jens, Lo = Louise, Mi =
Mikael
1. ➤Je: Du vi ska inte ha med oss tavelpoesi om du tror det S  K  R  A  T  T  A  R, TILL
2. CECILIA

I de här sista exemplen hittar alltså eleverna på nya ord, men det är inte bara
formen som är ny utan även innehållet, det betecknade. Överlevnadsdolk, kill-
you-hamburgare och tavelpoesi är företeelser som inte existerar i sinne-
världen, och den semantiska basoppositionen är här av typen faktisk–icke-
faktisk/icke-existerande.20

För att få en uppfattning om formskämtens frekvens i materialet kan vi sätta
de här diskuterade exemplen i relation till det totala antalet skämtsamma för-
slag och modifieringar som excerperats. Jag bortser då från det tveksamma
dolk liksom från de exempel som inte ingår i excerperingarna (panta – banta,
kill-you-hamburgare). Då återstår de kreativa sammansättningarna över-
levnadsdolk och tavelpoesi, allitterationerna brudar och bärs och brudar bilar
och bärs samt stavelsekopieringen (från filtar till) filmjölk. Detta blir knappt
2 % av skämten. Man får alltså konstatera att formskämten utgör en mycket
liten del av de skämtsamma förslagen och modifieringarna. Man kan också
konstatera att det fåtal formskämt som förekommer i dessa samtal produceras
av pojkar.

Sammanfattningsvis kan sägas att formskämt som bygger på tvetydighet
inte förekommer bland de avsiktliga, kontextbundna formskämten i mitt mate-
rial. Detta är något förvånande med tanke på hur starkt lexikal dubbeltydighet
dominerade formskämten i det stora material som Attardo och Attardo et al.
(1994) undersökt. Lexikal och syntaktisk tvetydighet förekommer dock som
oavsiktlig komik (se kap. 9). De avsiktliga formskämten i detta material består
i stället av den typ av skämt som Attardo kallat allitteration och av kreativa
nybildningar av substantiv som betecknar föremål som inte existerar.

20 Detta gäller tavelpoesi så vitt jag kan bedöma – huruvida ordet har någon annan innebörd för
eleverna undandrar sig en utanförstående lyssnares bedömning.
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8.4 Analysmodellens gränser: ett avvikande fall
Undantagsvis förekommer skämt som inte passar in i min analysmodell. Jag
ska här ge ett exempel på ett skämt som inte så lätt låter sig analyseras som
kontextbundet eller kontextfritt, som formskämt eller innehållsskämt och som
inte heller uppfyller de semantiska kriterierna i SSTH. Det rör sig om vad som
kan beskrivas som inkongruent beteende, nämligen att yttra ett tabuord. Detta
motsvarar ett skämt på så vis att det innebär både inkongruens och över-
raskning. Vidare uppfyller skämtet kriterierna som avser intention, konvention
och reaktion, även om bemötandet är blandat.

I nedanstående exempel diskuterar en grupp pojkar i år 3. Patrik har före-
slagit spritkök, vilket också Per argumenterar för. När alla redan har börjat
skriva detta på sina papper, invänder Magnus (r. 1) att om man i stället tar det
förslag han fört fram flera gånger, överlevnadshandboken, så finns det be-
skrivningar av hur man kan värma mat utan spritkök. Därefter inleder Per en
sekvens om hur kök stavas (r. 2–11). Patrik och Magnus säger kök med in-
ledande k-ljud som svar på Pers fråga (r. 9–10). Per upprepar skrattande kök
med k-ljud, tillägger kuk och ler glatt (r. 11).

Exempel 8:53. L3036, pojkgrupp, år 3: Ma = Magnus, Pa= Patrik, Pe = Per, To = Tomas
1. Ma: Ja men i överlevnadshandboken kan man göra det ändå utan spritk ö k
2. Pe: Hur stavas
3. kök?
4. P: (   )
5. Pa: Spri- SKRIVER
6. (0,5)
7. Pe: *Hur stavas kök?* HÖGT
8. P: ┌Kök UTTALAR MED TJE-LJUD
9. Pa: └Kök UTTALAR MED K-LJUD
10. Ma:┌   Kök UTTALAR MED K-LJUD
11. ➤Pe: └ ∨Kök∨ UTTALAR MED K-LJUD (.) kuk LER GLATT
12. (1,3) PATRIK KNUFFAR PÅ PER
13. To: *Per kom ihåg att vi spelar in* LÅNGSAMT OCH ALLVARLIGT
14. Ma: FNISSAR
15. (2,7)
16. To: Du är ju bra
17. (0,8)
18. Pe: *Sch (.) vi spelar in* VISKANDE, FNISSAR
19. PER HYSSJAR MED FINGRET MOT MUNNEN
20. Pa: Spritkök
21. P: Mm
22. (0,4)
23. Pe: Jaa
24. Pa: Okej vi tar väl överlevnadsboken då
25. [---]
26. Pa: Ja det är det som vi behöver då (1,1) tändstickor vapen spritkök
27. (0,6)
28. Pe: Och mat
29. Ma: När maten tar slut va? (0,5)
30. ➤ hörru du skulle inte sagt det där ∨ordet som du sa∨ TILL PER, FNISSAR
31. Pa: N e j  ( . )  n e j  n e j
32. ➤Pe: (Nej jag vet det)
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33. (1,1)
34. Pa: Äh men spri- (.)
35. ┌ ja okej vi tar det här RESER SIG

Det här skämtet består alltså i att säga ett fult ord. Reaktionen är blandad:
Patrik knuffar på Per (r. 12), Tomas påminner allvarligt om att de blir in-
spelade (r. 13) och Magnus fnissar uppskattande (r. 14). Pojkarna verkar både
roade och brydda av att Per har sagt det här ordet när de blir inspelade. När
Magnus (r. 1) upprepar sitt förslag överlevnadshandboken är det femte gången
han för fram det. Förslaget har hittills inte vunnit något gehör. Denna gång
bemöts inte förslaget förrän på rad 24, då Patrik ger sitt bifall, vilket verkar
fungera som ett sätt att få slut på den delvis pinsamma incident som Pers ytt-
rande innebar.

Något senare återknyter Magnus fnissande till att Per inte borde ha sagt det där
ordet (r. 30). Att säga ett tabuord innebär framför allt ett normbrott. Brott mot
gällande konventioner kan beskrivas som inkongruent beteende, vilket brukar bli
särskilt iögonenfallande (Vogel 1989, ref. efter Attardo 1994). Att skämt som rör
tabuområden också fungerar som ett sätt att testa lyssnarnas trösklar för
tabuområden har redan diskuterats (jfr avsn. 8.2.1.2 samt Norrick 1993:107).

Pers skämt är inte kontextbundet i innehållslig mening. Det är inte anknutet
till samtalsuppgiften och det är endast ljudlikheten med kök uttalat med k-ljud
som förenar dessa båda ord. Skämtet avbryter samtalet på ett helt annat sätt än
de skämt som diskuterats i föregående avsnitt. Sherzer (1978) menar att ord-
lekar kan bryta av den pågående interaktionen genom att fokusera på formen.
Det är lätt att instämma i denna observation, men man får samtidigt konstatera
att också skämt om tabuområden kan orsaka avbrott. Det framkommer av ex.
8:53, liksom av de sexuella anspelningarna i blandade grupper.

I mitt material är det här skämtet ett unikt fall, men inom den lingvistiska
humorforskningen har liknande typer av skämt behandlats. Exempelvis har
Norrick (1993) diskuterat ljudlikhet och Raskin (1985) semantisk struktur.
Genom ordlekar kan talaren lyfta fram likheter mellan ord som skapar en för-
bindelse orden emellan, trots att likheten ur strikt lingvistisk synvinkel är helt
slumpartad. Norrick menar vidare att associativa relationer som enbart baseras
på ljudlikhet är vanliga hos språkbrukare i allmänhet, och särskilt hos dem
som tycker om att leka med språket. Genom obscena ordlekar kan tabuord
nämnas, då det går att hitta fonologiskt näraliggande ord i det »normala» ord-
förrådet. Norricks referat av Farb beskriver vad Per gör i sin replik (r. 11):

Moreover, as Farb (1973:88) points out rather colorfully, obscene puns subversively
undermine the sanctity of taboo words, and find phonological counterparts for them
even among more decent lexical items. (Norrick 1993:84.)

Pers replik motsvarar väl inte vad vi oftast menar med ordlek. Raskin
(1985:152 ff.) ger dock ett antal exempel på fraser som i underhållningssyfte
byggts upp så att ljuden ska bilda fula ord. Oftast rör det sig om exempel där
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det sista ljudet i ett ord tillsammans med det första ljudet i nästa ord bildar ett
obscent ord. Det finns emellertid även exempel som involverar fler lexem.
Några av exemplen består, enligt Raskin, av de absolut grövsta orden i ryskan.

Att bara uttala ett isolerat, tabubelagt ord som inte ingår i någon kontext är
som skämt betraktat synnerligen svagt – det uppfyller inte de strukturella kra-
ven i SSTH på att det ska finnas överlappande och motstridiga semantiska
ramar. Raskin (1985:160) benämner skämt av denna typ »skämtlösa obsceni-
teter» (»jokeless obscenities») och menar att de utgör gränsfall för att över
huvud taget kunna kallas skämt. Men faktum kvarstår: även skämtlösa
obsceniteter »may retain a minimum of humor for some people who enjoy any
reference to sex» (s. 150 f.). Denna typ av skämt kan jämföras med det enkät-
svar som citerats ovan (avsn. 8.2.1.2), där informanten skriver: »Allt med bajs
är kul. Bara själva ordet är hysteriskt roligt». För dessa skämt är det följ-
aktligen svårt att dra en gräns mellan form- och innehållsskämt.

Pers uttalande av ett obscent ord kan också jämföras med ett fall av oavsiktlig
komik, där en elev använder frasen ligga med i en icke-obscen betydelse, vilket
dock ger upphov till en hel del skratt och kommentarer (se avsn. 9.2.1.1).

I det här sammanhanget är det också lättare att förstå att ett allvarligt för-
slag som toalettpapper lockar till skratt. På samma sätt som vilken som helst
referens till sex kan roa vissa personer, så kan också vilken referens som helst
till defekaliesfären vara roande.

8.5 De kontextbundna skämtens frekvens: pojkar skämtar mer
Vid analysen av samtalsmaterialet var något av det första som slog mig den
avsevärda frekvensskillnaden mellan flickor och pojkar i fråga om skämtande.
Frågan är dock om dessa resultat kan generaliseras. Eller med andra ord: kan
den uppkomna skillnaden mellan de två stickproven (flickor och pojkar i mitt
samtalsmaterial) förklaras med hjälp av slumpen eller finns det verkligen en
skillnad mellan populationerna (flickor och pojkar i Sverige)?

För att besvara denna fråga har jag utfört en signifikansprövning, vilket in-
nebär ett statistiskt sätt att beräkna graden av sannolikhet för att ett visst utfall
beror av slumpen. Exempelvis betyder signifikansnivån 1 % att högst en gång
på hundra skulle man i ett motsvarande stickprov få en lika stor skillnad även
om det i den population varur stickprovet har dragits egentligen inte finns
någon skillnad alls. För tolkningen av uppgifter om signifikans gäller alltså att
ju lägre den procentuella nivån är, desto mindre är sannolikheten att skill-
naden mellan grupperna beror av slumpen.

För att kunna signifikanspröva skillnaden mellan de båda talargruppernas
andel skämt har jag först för varje talare räknat det totala antalet förslag och
modifieringar som vederbörande yttrat. Därefter har jag räknat ut hur stor andel
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av dessa som är skämtsamma, och slutligen rangordnat talarna efter andel
skämt.21

Det statistiska signifikanstestet visade att skillnaden mellan gruppen flickor
och gruppen pojkar vad gäller andel skämt är signifikant på 1 %-nivån. Om vi
i stället för att fokusera talarna studerar skämten, så visar det sig att 3/4 av
dessa har yttrats av pojkar medan flickorna alltså bara yttrat 1/4.22

Båda dessa infallsvinklar visar alltså att det finns starkt fog för att påstå att
pojkar skämtar mer än flickor. I en skolsituation som den här framstår skämt-
ande som en aktivitet som i första hand utövas av pojkar och det är därmed
rimligt att kalla skämtande för en manlig könskonstituent. Detta diskuteras
vidare i avsnitt 13.4.

8.6 Kontextfria skämt
Att det ställs höga formkrav på skämt har framhållits ovan (avsn. 4.2.4.3). Där
diskuterades bl.a. att den linjära organisationen måste upprätthållas och att den
andra semantiska ramen inte får aktualiseras i förtid. Norrick har formulerat
liknande tankegångar på följande sätt:

We expect the teller to present the buildup clearly and coherently, and to deliver the
punch line without telegraphing it in advance. The careful joke performer never
laughs till the hearers are also laughing. (Norrick 1993:122.)

En god historieberättare som Mark Twain är sträng i sitt omdöme också om
historieberättare som lyckas få fram poängen, särskilt om berättaren själv vi-
sar alltför stor uppskattning av sin skämthistoria.

But the teller of the comic story tells you beforehand that it is one of the funniest
things he has ever heard, then tells it with eager delight, and is the first person to
laugh when he gets through. And sometimes, if he has had good success, he is so
glad and happy that he will repeat the ’nub’ of it and glance around from face to face,
collecting applause, and then repeat it again. It is a pathetic thing to see. (Mark
Twain, »How to tell a story», cit. efter Norrick 1993:104.)

En av mina manliga enkätinformanter säger sig själv vara »en dålig historie-
berättare» och beskriver sitt tillkortakommande som berättare så här:

Tyvärr så är jag en dålig historieberättare, strular ofta till poängen och börjar oftast
skratta innan det roliga kommer. Så jag kan inte komma på någon som jag kan helt.
(Enkät 114)

21 Jag har använt mig av den parameterfria metoden »two-sample Mann-Whitney rank test». För
en beskrivning, se t.ex. Woods, Fletcher & Hughes 1986.
22 Av de totalt 284 excerperade skämten har pojkarna yttrat 215, flickorna 69.
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För skämtande i vardagliga samtal är dock de personliga relationerna mellan
berättare och lyssnare mycket viktiga. Om den som »strular till poängen» är
någon man har en positiv och nära relation till, kan man uppskatta också den-
nas mer eller mindre misslyckade berättande. På detta vis beskriver en annan
av mina enkätinformanter den hon minns som roligast från familjkretsen:

Mamma – för att hon gärna ville berätta roliga saker, men hon skrattade så mycket
själv att man inte hörde vad hon sa, och det var det man skrattade åt. (Enkät 033)

Denna mamma är alltså delvis oavsiktligt komisk, men är ändå den som infor-
manten minns som roligast. Med sin vilja att berätta roliga saker tycks mamman
ändå ha lyckats som humorförmedlare om än inte som historieberättare.

En annan aspekt av formkraven för kontextfria skämt har också diskuterats
ovan: den som vill berätta en skämthistoria brukar inleda med en introduk-
tionssekvens (se avsn. 4.2.4.6).

I mitt samtalsmaterial finns bara ett fåtal kontextfria berättelser, som sins-
emellan är ganska olika. En flicka i år 7 berättar en humoristisk anekdot, en
pojke i år 3 berättar om en familj som faktiskt äter kanin och reflekterar
skrattande över hur det kan vara att äta husdjur, ytterligare en pojke i trean
berättar en skämthistoria. Berättelserna har det gemensamt att de handlar om
motbjudande mat respektive kannibalism.

För två av dessa berättelser gäller också att berättaren har vissa problem
med att upprätthålla skämtets organisation. När jag återger berättelserna här är
det inte i första hand för att visa deras formmässiga brister. Här är det frågan
om ett spontant berättande – den som vill återge historien kommer plötsligt att
tänka på den och berättar något som hon eller han uppenbarligen inte har re-
peterat. Det här säger något om berättandets villkor. En skicklig berättare har
oftast tränat, både på att över huvud taget framträda som berättare och på att
få fram poängen i den aktuella historien. Att man kan förmedla en humor-
upplevelse även om berättandet som sådant inte fungerar framgår av den
kvinnliga enkätinformantens beskrivning ovan.

Lindas anekdot om sin mammas oätliga quickburger har delvis citerats
tidigare, men jag återger den på nytt.

Exempel 8:54. H7142, tvärgrupp, år 7: An = Andri, Hå = Håkan, Li = Linda, To = Tobias
1. Li: Och du vet du mam- apropå det mamma köpte en sån dära i en
2. a f f ä r
3. Hå: Det smakade gris
4. Li: Ja och så stoppa dom in den vet du var den så här (.) djupfryst det var en»
5. Hå: (Jag lovar)
6. Li: »sån hära ostburgare stoppa dom in den så hära
7. (0,2)
8. Hå: Mm och så sen brö- brödet är så där
9. Li: I en mikrougn Och sen så när hon fick det liksom»
10. Hå: S t e n h å r t
11. Li: »osten låg som liksom en (0,4) som plast va på där (0,3) och (.)
12. o c h  d e t  g i c k  inte att äta och så kom mamma lite försynt bara (0,3)»
13. To: Det är ju gott ju
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14. ➤Li: »eh är dom inte lite väl gamla (0,6) har ni försökt (.) har ni inte har ni ätit
15. den här någon gång liksom frågade hon den som stod där och han bara
16. (0,3) ja jag har försökt SKRA  T  T  AR så det är ju inte säkert att han (1,0) »
17. SKRATT
18. Li: »*men vad var* ja men nu kan vi gå (.) TYST n u  ä r  v i  k l a r a

Linda upprätthåller inte skämtets organisation när hon säger fel och blandar in
historiens poäng i mammans replik: »har ni försökt» (r. 14). Kanske är det
något liknande den manlige enkätinformanten avser med att »strula till
poängen». Linda gör i vilket fall precis det Norrick kallar att »telegrafera
poängen i förväg», vilket jag tror har att göra med hur vårt sökande i minnet
fungerar. Dessutom är hon den som börjar skratta först.

I en tvärgrupp i trean förekommer två inslag av berättande efter att gruppen
har enats om att de har löst uppgiften (ex. 8:55). Joel har retats med Dagrún
genom att framkasta att man kunde äta hennes kanin. Då framhåller Mikael att
han faktiskt ätit kanin en gång och beskriver det som mycket motbjudande.
Detta ger upphov till en sekvens där ett oavsiktligt komiskt yttrande leder till
mycket skratt (se vadare avsn. 9.2.1.2.) Därefter börjar Joel berätta att han
verkligen känner en familj som slaktar och äter sina kaniner (r. 5, 7). För att
klara av att äta sina egna djur måste dock familjen förvara djuren i frysen ett tag
så de glömmer bort vilket djur som är vilket (r. 9–10). Det här är alltså inte
någon humoristisk anekdot, utan själva poängen för Joel tycks ligga i att äta
upp djur som man själv haft hand om och därmed känner och även givit namn.
Denna poäng utvecklar han ganska ingående (r. 13–14, 16, 20–21, 23, 26). Joel
skrattar själv (r. 26) och Mikael ler uppskattande och skrattar sedan och säger ett
skrattande »jaa» (r. 31).

Den här sekvensen, liksom liknande sekvenser i andra samtal, ger ett in-
tryck av att eleverna själva förknippar det att äta husdjur som kaniner med
kannibalism. Direkt efter sekvensen som kretsar kring kanin som mat frågar
sig Joel hur människokött smakar (r. 34). Och Mikael, som tidigare berättat att
han ätit kaninkött en gång, framhåller att han inte smakat människokött (r.
35). Därefter försöker han berätta en skämthistoria på temat kannibalism (r.
37–38, 40, 42–43, 45, 49, 51, 53, 56).

Exempel 8:55. L3045, tvärgrupp, år 3: Da = Dagrún, Jo = Joel, Lo = Louise, Mi =
Mikael, L3 = inspelningsledare 3
1. Mi: J u s t  ( . )  j u s t  d e t  (.) men vet du (.) hur kaninkött
2. smakar
3. [---]
4. Lo: ┌Ja pecka
5. ➤Jo: └Ja    d  u (0,7) vad heter det (.) några som vi känner (.) dom»
6. Lo: Smakar det pecka?
7. ➤Jo: »äter kanin ibland så här (0,5) då då måste man slakta kanin ju
8. Lo: ∨Vilket∨ jävla
9. ➤Jo: Då (.) då måste dom ha den i frysen ett bra tag så dom glömmer
10. ➤ vem det är
11. (1,0)
12. Mi: Jaha visst



237

13. ➤Jo: Tänk att säja så här (0,3) nu äter jag nu (.) äter jag Bertil (0,4) eh (.)
14. ➤ jaa (0,3) han var ju fin (.) fin (.) ja men har du kaniner (.) då sätter du ju»
15. Lo: Vadå?
16. ➤Jo: »namn på dom och så där
17. (0,3)
18. Lo: Jaa
19. (0,5)
20. ➤Jo: Ja (.) du kanske har nån speciell (0,2) special då måste du slakta den kanske
21. ➤ (0,7) j a
22. Lo: Varför då j a g
23. ➤Jo: Och sen (0,2) så- sen tänker du (.) nu äter jag upp han
24. (0,6)
25. Mi: Bert   i   l     
26. ➤Jo: När du äter han SKRATTAR så här nu äter jag upp Ces a r
27. Da: Vilket
28. fult   namn
29. Jo: ┌Mm vad gott
30. Lo: └C e s a r
31. Mi: SKRATTAR ∨Jaa∨

32. E: Hans ulliga
33. Jo: Un-
34. ➤Jo: Undra hur människokött smakar
35. Mi: Det har inte jag smakat
36. Da: D ö d a (.) (dom) (      )
37. ➤Mi: Så här så här vad heter det (0,3) vad
38. heter det (.) e   h    
39. Lo: Vi kunde faktiskt döda (0,4) nån av (oss) (.) Joel»
40. Mi: (M e n -)
41. Lo: »till exempel (t a-) (0,4) prova
42. ➤Mi:   Vad heter det (0,3) morbror har en (0,3) bror har en böld på ryggen (0,6)
43. ➤ va het- (0,6) tig och ä- ät vid sidan om
44. Lo: Vadå har din mor∨bror en böld?∨

45. ➤Mi: Näej (.) det var en historia
46. S         K        R        A         T       T, FLERA
47. Mi: Jag har ingen bror
48. Lo: Vad sa du (0,5) vad sa du för nåt?
49. ➤Mi: Så här e  h
50. Lo: Morbror har en böld på ryggen
51. ➤Mi: Nej  (0,4) m o r m  o  r  s bror har en»
52. E: (Vad heter det)
53. ➤Mi: »(0,5) en böld på ryggen tig och ät vid sidan om
54. Da: Ha l l å  nu  ä r  v i  f ä rd iga  RESER SIG FRÅN STOLEN
55. Da: Nu är vi färdiga
56. ➤Mi: ┌Äter upp sin
57. L3: └Vad jättebra
58. LOUISE RESER SIG UPP

Joel lyckas roa Mikael med sitt berättande, medan flickorna inte visar några
tecken på uppskattning. Mikael däremot lyckas inte få fram poängen på ett
begripligt sätt, trots engagerade frågor från Louise (r. 44, 48, 50). Varför
lyckas då inte hans berättande? Ett par bidragande orsaker är att han inte har
signalerat särskilt tydligt att han ska berätta en historia och sedan att form-
kravet inte upprätthålls.
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Mikael är dock inte ensam om att inte signalera sin avsikt att berätta ett
skämt så tydligt. Jämfört med Sacks (1974) beskrivning av hur en skämt-
historia inleds är introduktionerna till de här tre berättande sekvenserna kort-
fattade. En undersökning av svenska ungdomars berättande har dock visat att
introduktioner som direkt begär tillstånd för eller annonserar en berättelse inte
är speciellt vanliga (Eriksson 1997). Lindas introduktion (ex. 8:54, r. 1) med
ett tilltal (»Och du») och ett kognitionsverb (»vet du») innehåller två av flera
komponenter som Eriksson diskuterar.

Även Joels berättande inleds med tilltal (»Ja du», r. 5) och sedan »vad heter
det». Mikael inleder med »Så här så här» och sedan »vad heter det» tre gånger
(r. 37–38, 42). Eriksson har visat att så här kan inleda berättelser, men han
framhåller att »så här ofta inte står ensamt utan föregås av ett ’starkare’ intro i
form av en sats som beskriver eller värderar berättelsens innehåll» (s. 83).
Både Joel och Mikael får också kämpa med Louise om ordet under introduk-
tionen (r. 5–6 resp. 38–42).

För Mikaels historia gäller vidare att han inte lyckas upprätthålla skämtets
form. Historien berättas på ett sådant sätt att lyssnaren knappast kan förstå
skämtet utan att ha hört det förut eller åtminstone vara bekant med den
historiecykel som historien hör hemma i. Jag ska återge en snarlik historia för
att förtydliga vad Mikael försöker berätta:

Exempel 8:56. (Palmenfelt 1992:196.)
– Mamma, mamma, farmor har en vårta på hakan.
– Tyst unge och ät runt omkring.

Historien ingår i en cykel av bisarra och ibland morbida historier, som har det
gemensamt att de består av två repliker. Först barnets, som inleds med »Mamma,
mamma» eller »pappa, pappa» och sedan följs av någon sorts kommentar, protest
eller klagan, som har en helt vardaglig karaktär. Sedan kommer förälderns svar,
vilket inleds med »Tyst unge och».23 Därefter introduceras disjunktorn, som
innebär en växling till en helt annan semantisk ram. Jämför följande:

Exempel 8:57.
– Mamma, mamma, jag vill inte hälsa på mormor.
– Tyst unge och fortsätt gräva.

En skämthistoria som ingår i en cykel har en inbyggd allusion till sin egen
form, och har större utsikt att roa en lyssnare som är bekant med
berättelsetypen, men skämtet fungerar även för den lyssnare som möter
skämttypen för första gången (Raskin 1985:186).

I samtalsutdraget får inte Mikael med den prototypiska formen med
»Mamma, mamma» och »Tyst unge». Formen i sig signalerar två saker. Mer

23 Även andra liknande fraser förekommer, t.ex. »Tig unge och» (se Peterson 1985:33, 55). En histo-
ria av denna typ finns också hos Raskin (1985:257), där den anges som kanadensisk från 1950-talet.
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allmänt förmedlar den att det är en dialog och att denna förs mellan en mamma
och ett barn. Mer specifikt signalerar formen den berättelsecykel som skämtet
ingår i och därmed förbereds lyssnaren på en viss typ av ramväxling. I Mikaels
tappning går bägge dessa funktioner förlorade: både den förförståelse som den
prototypiska formen förmedlar och själva dialogformen, vilket medför att skämt-
historiens båda repliker flyter ihop till en. Därmed framträder inte någon defini-
erad aktör eller talare och någon situation kan inte heller infereras.

Historierna i denna cykel är alltså utformade som dialoger, ur vilka en situ-
ation kan infereras (jfr avsn. 4.2.3.4). Skämten bygger på att lyssnaren ska
föreställa sig en vardaglig situation. Av första raden i ex. 8:56 kan lyssnaren i
alla fall sluta sig till att en mor och hennes barn är tillsammans med en tredje
person, farmor, och att barnet ger luft åt en ofördelaktig detalj i farmors utse-
ende. Det är alltså en sorts kommentar som vi socialiseras till att hålla inne
med. Den första ram som aktualiseras är alltså att barnet säger något opassande.
Disjunktorn »ät runt omkring» introducerar den andra ramen – barnet kom-
menterar vårtan som mat. Att lyssnaren infererar fel situation är den logiska
mekanism som skämtet bygger på (jfr GTVH, avsn. 4.2.3.5).

I termer av semantiska ramar kan Mikaels problem förklaras med att den
första ramen aldrig etableras på ett begripligt sätt. En klar etablering av den
första ramen är ett villkor för att det ska kunna uppstå en motstridighet mellan
två ramar. (Se Raskin 1985:145 för en diskussion av detta.)

När Mikael trasslar in sig i personbenämningarna (morbror, bror, mormors
bror) bryter han mot minst en av non-bona-fide-kommunikationens maximer:
han berättar inte skämtet effektivt. Ur ett vuxenperspektiv kan man också
tycka att han bryter mot maximerna om kvantitet och relevans, och att skämtet
skulle bli effektivare med en enkel släktskapsbeteckning som mormor snarare
än mormors bror, eftersom personen som sådan inte är väsentlig för poängen.
Det är dock möjligt att tioåriga barn kan tycka att det är roligare med det
omständligare mormors bror. Den sortens skillnader mellan barns och vuxnas
humor faller dock utanför min undersökning.

8.7 Diskussion och sammanfattning
I den här kapitlet har jag analyserat skämt i samtalsmaterialet. Det tycks ligga
nära till hands för eleverna att hitta skämtsamma infallsvinklar på samtals-
uppgiften. De allra flesta skämt är nämligen kontextbundna innehållsskämt,
dvs. skämtsamma förslag, modifieringar och argument (avsn. 8.2). Skämt-
samma förslag och modifieringar har jag betraktat som inkongruenta med
samtalsuppgiften på så sätt att samtalsuppgiften ger den första semantiska ra-
men och skämtet innebär en växling till en annan, oväntad ram (avsn. 8.1.2).

Jag har valt ut två centrala teman hos innehållsskämten för närmare analys
(avsn. 8.2.1). Det är dels en mycket frekvent typ av skämt – sådana som rör
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motbjudande eller på annat sätt okonventionell proviant, dels en mer låg-
frekvent men i stället desto mer laddad typ – skämt som rör tabuområden,
huvudsakligen sex och defekalier. Båda dessa tabuområden representerar
sådant innehåll som man konventionellt brukar använda sig av i skämtsamt
syfte – jämför det ovan diskuterade kriteriet konvention (avsn. 4.3). Konven-
tionerna för skämt om sex och defekalier ser dock något olika ut. För den äldre
åldersgrupp som jag studerat uppskattas sexuella anspelningar i enkönade
grupper, men mindre i blandade, då de riskerar att bli pinsamma (avsn. 8.2.4.1).
Skämt om defekalier är ett tydligt exempel på konventioner som varierar geo-
grafiskt och historiskt. Attardo (1994) framhåller att skämt om defekalier är
vanliga i vissa icke-västerländska samhällen och att de tidigare varit mer gång-
bara i vår kultur. Widstrand (1988) menar att man kan dra en gräns för när
defekalieskämt inte längre ansågs gångbara bland vuxna, nämligen vid 1800-
talets slut.

Till skillnad från de kontextbundna innehållsskämten är kontextbundna
formskämt (avsn. 8.3) och kontextfria skämt (avsn. 8.6) mycket sällsynta i
dessa samtal. Det fåtal kontextfria skämt som förekommer rör dock de popu-
lära ämnena motbjudande mat eller kannibalism. Skämthistorier har i tidigare
forskning definierats som kontextfria och återanvändningsbara (se avsn.
4.2.1.2). När man studerar skämt i autentiska samtal finner man dock att även
vissa kontextbundna skämt återanvänds (avsn. 8.2.7). Detta är något som
också Norrick (1986) framhåller.

8.7.1 Modusväxling och modusrelationer

Ett förslag följs ofta av en modifiering, vilken kan ha samma modus som för-
slaget eller innebära en modusväxling. Detta medför att fyra kombinationer för
relationen allvar–skämt uppstår: ett allvarligt förslag kan följas av en allvarlig
modifiering (typ 1) eller en skämtsam (typ 2), likaledes kan ett skämtsamt förslag
följas av en allvarlig modifiering (typ 3) eller en skämtsam (typ 4) (avsn.
8.2.2.1). Typ 3, ett skämtsamt förslag följt av en allvarlig modifiering, är dock
mycket sällsynt. Att vidareutveckla en annan talares skämt genom en skämtsam
modifiering är en vanlig reaktion som visar uppskattning (se nästa avsn.).

Samma kombinationsmöjligheter beträffande modusrelationer föreligger
också för förslag och modifieringar i förhållande till deras argument (avsn.
8.2.2.2). Den enda restriktionen jag har kunnat iaktta i mitt material är att
allvarliga förslag inte introduceras med skämtsamma argument, vilket troligen
skulle bli svårtolkat. Däremot kan ett förslag som väl är etablerat som allvarligt
förses med tillagda skämtsamma argument. Att man senare hittar på ytterligare
skämtsamma användningsområden påverkar inte förslagets ursprungliga status
som allvarligt.
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8.7.2 Reaktionen – uppskattning, ignorerande, tillrättavisning

Ett skämtsamt initiativ och ett skratt som respons har betraktats som ett när-
hetspar. Uppskattande reaktioner tar sig dock ofta även andra uttryck, som
upprepning eller vidareutveckling av skämtet (avsn. 8.2.3, 8.2.7; se även Hay
2001). Ibland kan skämtsamma modifieringar (liksom även allvarliga) bilda
långa kedjor av vidareutvecklingar. Modifieringskedjor kan även pendla fram
och tillbaka mellan modus allvar och skämt (avsn. 8.2.3.1.3).

Exempel på skämt som inte vidareutvecklas ges i avsnitt 8.2.4, där särskilt
skämt som rör tabuämnen behandlas. Ouppskattade skämt av denna typ kan
ignoreras, bemötas med tillrättavisning eller en kortfattad, oengagerad respons.

8.7.3 Strukturen – semantiska egenskaper

Den vanligaste semantiska basoppositionen i mitt material är typen normal–
onormal eller icke-förväntad. Alla tre typer av basoppositioner kan dock be-
läggas för skämt inom de båda teman jag studerat. Typen normal–onormal är
inte bara mest frekvent utan skiljer sig även från de andra i ytterligare två av-
seenden. De förslag eller modifieringar som bedömts på annat sätt av med-
bedömaren än av mig är eller kan tolkas som denna basopposition (avsn.
8.2.5.3). Vidare är det förslag och modifieringar av typen normal–onormal
som kan ha två modus, dvs. vara allvarligt menade i vissa kontexter men
skämt i andra (avsn. 8.2.6). Modus framstår som en föränderlig egenskap som
är starkt avhängig av kontexten och kan förhandlas och omförhandlas.

Ett exempel på ett skämt som inte uppfyller de semantiska kriterierna i
SSTH ges i avsnitt 8.4. Det rör sig om ett fall av vad Raskin (1985) kallat
»skämtlösa obsceniteter».

8.7.4 Formskämt

Formskämt är sällsynta och utgör mindre än 2 % av de excerperade skämten
(avsn. 8.3.2). Formskämten i mitt material avviker stark från de kontextfria skämt
som Attardo et al. (1994) studerat. I deras material dominerades formskämten av
skämt baserade på lexikal tvetydighet, medan skämt baserade på syntaktisk tve-
tydighet eller allitteration var betydligt ovanligare. Bland formskämten i mitt
material finns inga som bygger på tvetydighet – däremot förekommer dessa typer
i den oavsiktliga komik som diskuteras i nästa kapitel. Elevernas formskämt
består i stället av lek med ljud: rim, allitteration och stavelsekopiering samt
kreativa nybildningar av substantiv som betecknar föremål som inte existerar.
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8.7.5 Skämt och bus som könskonstituenter

Det finns en avsevärd skillnad mellan flickor och pojkar i fråga om hur
mycket de skämtar (avsn. 8.5). Pojkar skämtar betydligt mer än flickor i den
här situationen. För att få ett mått på denna fördelning har jag räknat ut hur
stor andel av varje talares förslag och modifieringar som utgörs av skämt.
Därefter har jag rangordnat talarna och genomfört ett statistiskt signifikans-
test. Det framkom av detta att skillnaden mellan flickor och pojkar i det här
avseendet är signifikant på 1 %-nivån. Utifrån detta resultat anser jag det be-
fogat att tala om skämt som en manlig könskonstituent.

Vidare är det enbart pojkar som initierar bus (avsn. 8.1.1) och producerar
formskämt (avsn. 8.3.2). Dessa kategorier är lågfrekventa och man bör inte dra
alltför långtgående slutsatser av detta. Jag tror dock att också detta kan ses i ljuset
av skämt och bus som manlig könskonstituent. I den situation som eleverna be-
finner sig i väljer de att inta olika positioner. I en annan situation kan utfallet bli
ett annat. En del tidigare undersökningar av skämt i könsperspektiv har visat att
kvinnor skämtar mer i enkönade och mindre grupper (se vidare avsn. 13.4.1.1).

8.7.6 Talarnas ålder

En typ av skämt som fungerar olika beroende på talarnas ålder är de som handlar
om husdjur och gosedjur (avsn. 8.2.6.4). För de äldre eleverna är detta klara
skämt, som uppskattas men inte ger upphov till några längre skämtsekvenser. För
de yngre däremot blir dessa skämt svårare att hantera, eftersom några
gruppmedlemmar faktiskt vill ha gosedjur med sig på allvar. Detta löser några av
grupperna genom att lämna modus något svävande och låta varje gruppmedlem
själv få avgöra om gosedjur ska betraktas som skämt eller som allvar, vilket då
ska vara en personlig sak som man får ta med utan att skriva upp den på listan.
Detta är en smidig lösning, men också ett exempel på något som bara blir ett
problem för de yngsta talarna. Retsamma skämt från pojkar om att ta med
flickornas husdjur som proviant är högfrekventa i ett samtal i år 3 och kommer
att prägla hela samtalet (avsn. 8.2.3.1.2).

I ett fall har jag analyserat ett av de slutliga valen av saker att ta med hos en
grupp i år 3 som ett nedskrivet skämt, nämligen tv (avsn. 8.2.6.6). Ett annat
fall som gränsar mot nedskrivet skämt är valet av godis hos en grupp i trean. I
diskussionerna från år 7 förekommer inte detta. Dock gränsar förslaget motor-
såg i en tvärgrupp i sjuan mot nedskrivet skämt, men argumentationen är mera
driven så att eleverna för fram explicita sakargument.



9 Oavsiktlig komik

Många normala, välformade yttranden är dubbeltydiga i något avseende, men
i allmänhet uppmärksammar vi bara en betydelse. Däremot kan olika individer
tolka ett sådant yttrande på olika sätt. Ibland kan dubbeltydigheten ge upphov
till tolkningsproblem och missförstånd. Detta tar Grice fasta på när han for-
mulerar undermaximen »avoid ambiguity» (se avsn. 4.2.4.3). Ibland kan tve-
tydigheter också ge en icke avsedd komisk effekt åt ett yttrande.1

Tolkningen av dubbeltydiga yttranden kan jämföras med hur vi uppfattar
dubbeltydiga bilder. Ett från vetenskapsteorin känt exempel är den figur som
Wittgenstein diskuterat – beroende på hur man vänder på bilden ser man ett
huvud av en anka eller en hare (se t.ex. Marc-Wogau 1983). En annan känd
sådan gestaltteckning är den där man ser antingen en vas eller profilerna av
två ansikten vända mot varandra. Oftast uppmärksammar vi alltså bara den
ena betydelsen hos ett dubbeltydigt yttrande och den ena gestalten på en dub-
beltydig bild, och för att vi över huvud taget ska lägga märke till att även den
andra finns där måste någon uppmärksamma oss på detta. Att uppfatta båda
betydelserna eller gestalterna samtidigt kan jämföras med det som Koestler
har kallat bisociation (jfr avsn. 4.2.3.2.2) eller, med Nilssons (1988) ord,
simultan dubbelassociation, vilket är utmärkande för humorkompetensen. Hur
benägen man är att uppfatta eller att själv avsiktligt producera yttranden som
innehåller överlappning och motstridighet mellan semantiska ramar har att
göra med humorperformansen (jfr avsn. 4.2.4.5).

I det här kapitlet ska jag behandla oavsiktlig komik utifrån några olika in-
fallsvinklar. Mitt syfte är dels att beskriva tre kategorier av oavsiktlig komik
som jag har identifierat i materialet, dels att jämföra avsiktlig och oavsiktlig
komik på några punkter. Vid analysen använder jag mig av de kriterier för att
identifiera skämt som beskrivits i avsnitt 4.3. När det gäller komik som inte
produceras medvetet är reaktionen en central infallsvinkel för beskrivningen.
Det handlar då om huruvida komiken uppmärksammas av talaren själv, av
lyssnaren eller om den passerar obemärkt. På vilket sätt komiken uppmärk-
sammas är också en intressant fråga. Vidare ska strukturella egenskaper hos
den oavsiktliga komiken beskrivas.

I diskussionen av oavsiktlig komik använder sig både Sherzer (1978) och
Attardo (1994) av termen ordlek (»pun»). Jag har dock valt att i stället använda

1 Se Attardo 1994 för en vidare diskussion om detta och om varför alla tvetydiga yttranden inte
är roliga.
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termen komik. Jag föredrar denna beteckning av två skäl. För det första är
termen komik inte bunden till den lexikala nivån, vilket den svenska termen
ordlek är. Formkomik, analogt bildat till formskämt, kan då användas även för
att beskriva exempelvis syntaktisk tvetydighet. För det andra kan termen komik
också användas om innehållskomik, analogt med innehållsskämt.

Vid analysen av avsiktliga skämt utgick jag inledningsvis från distinktionen
mellan kontextfria och kontextbundna skämt. Denna uppdelning anser jag inte
vara relevant för den oavsiktliga komiken. Här är min utgångspunkt att be-
skriva tre kategorier av oavsiktlig komik: formkomik (avsn. 9.2), innehålls-
komik (avsn. 9.3) och felsägningar (avsn. 9.4) (se figur 9:1).

Oavsiktlig komik
                                  ┌───────────────┼──────────────┐
                          Formkomik                        Innehållskomik Felsägning
                 ┌─────┴────┐           ┌─────┴─────┐

Lexikal Syntaktisk Tankevurpa Attityd-
tvetydighet tvetydighet skillnad

Figur 9:1. Översikt över olika kategorier av oavsiktlig komik.

Med formkomik avser jag »normala», men oavsiktligt tvetydiga yttranden med
en struktur som kan uppfattas som komisk. Detta motsvarar det som Sherzer
(1978) undersökt. Oavsiktlig tvetydighet kan vara både lexikal och syntaktisk
– härvidlag är det ingen skillnad mellan oavsiktlig och avsiktlig komik.

Den oavsiktliga innehållskomik jag funnit i samtalen är av två slag. Det rör
sig först och främst om tankevurpor som blir komiska. Med tankevurpor
menar jag fall där maskineriet strejkar i logiskt avseende eller på annat sätt
tankemässigt.2 Från denna infallsvinkel kan vissa skämt betraktas som avsikt-
liga tankevurpor – eller kanske skulle man hellre beskriva ett lyckat skämt
som en volt än en vurpa. Vidare förekommer förslag, modifieringar och ar-
gument som uppfattas som komiska beroende på talarens eller lyssnarens
attityd till uppgiften – jämför vad som sagts ovan om campingtur eller över-
levnadsträning (avsn. 8.1.3) och om ett förslag med två modus (avsn. 8.2.6).

Den sista typen av oavsiktlig komik som jag ska behandla är rena felsäg-
ningar som får en komisk effekt. I fråga om felsägningar strejkar alltså
maskineriet formmässigt, så att talaren producerar fel ljud eller fel ord. Även
om felsägningar i första hand är ett formrelaterat fenomen, kan de resultera i
såväl form- som innehållskomik.

Vid analysen av avsiktliga skämt har jag använt mig av följande kriterier
för skämtidentifikation: intention, reaktion, struktur och konvention. När man

2 Teleman har myntat begreppet »maskineriet strejkar» för språkfel som »skribenterna begår
oavsiktligt, fastän de behärskar standardnormen» (Teleman 1991:80). Skribenten eller talaren
behärskar alltså reglerna, men det uppstår någon form av störning vid tillämpningen av dessa.
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tillämpar dessa kriterier på oavsiktlig komik följer definitionsmässigt att det
kriterium som avser intentionen inte är uppfyllt.

De kriterier som rör struktur och reaktion intresserar mig särskilt. En av
mina frågeställningar vid analysen av samtalsmaterialet har varit om det för-
utom de repliker jag analyserat som skämt finns ytterligare repliker som mot-
svarar de krav som Raskin ställer i SSTH:s huvudhypotes (avsn. 4.2.3.2.2).
Eller med andra ord: finns det fler yttranden som har en humoristisk struktur
utan att vara avsedda som skämt? Jag ska här ge exempel på några sådana fall,
och även diskutera vilken typ av semantisk basopposition som ligger till grund
för komiken. En annan strukturell infallsvinkel är att undersöka om den oav-
siktliga komiken innehåller någon form av brott mot språksystemets regler.

Viss oavsiktlig komik kan väcka väl så mycket munterhet som de avsiktliga
skämten. Reaktionen varierar dock i stor utsträckning. Såväl talaren som lyss-
naren kan uppmärksamma komiken genom att skratta. Lyssnaren kan också
upprepa, förvränga eller låtsas missförstå oavsiktlig komik. En del av denna
komik passerar också obemärkt. Jag har, i enlighet med Sherzer (1978), valt
att även behandla den icke-uppmärksammade komiken, för att kunna jämföra
semantiska egenskaper hos sådana yttranden med avsiktliga skämt.

Även konventionella kriterier är relevanta för en jämförelse mellan avsikt-
lig och oavsiktlig komik. En sådan jämförelse belyser den principiellt
intressanta frågan om den oavsiktliga komiken skiljer sig från den avsiktliga.

Avsiktliga skämt måste, per definition, åtminstone uppmärksammas av en
person, nämligen talaren själv. Detta är inte fallet med den oavsiktliga komiken.
I de texter i vid mening som fyller vår vardag finns en hel del dubbeltydigheter
och annan komik att upptäcka för den som väljer att eller råkar rikta sin upp-
märksamhet mot detta. Jämför NE:s definition av humor som karaktärs-
egenskap: »sinne för det roliga, förmåga att identifiera och med visst nöje
acceptera tillvarons ofullkomligheter» (se avsn. 3.1). I vilken mån en talare
uppmärksammar oavsiktlig komik påverkas av många olika faktorer, varav
talarens egen humorperformans är en. Detta diskuteras vidare i avsnitt 9.5.1.2.

Vad det innebär att någon uppmärksammar oavsiktlig komik är en fråga
som man måste ta ställning till vid analysen. Ovan har framhållits att det är
olika företeelser att förstå ett skämt och att visa att man har förstått (avsn.
4.3.1). Samma sak gäller oavsiktlig komik. Jag vill därför understryka att när
jag i det följande använder begreppet ’uppmärksamma oavsiktlig komik’ så är
det i betydelsen ’visa att man har uppmärksammat oavsiktlig komik’.

Min analys av de tre olika kategorierna av oavsiktlig komik är disponerad
efter reaktionen, dvs. vem som uppmärksammar komiken. I detta avseende
följer jag Sherzers framställning (jfr avsn. 4.2.4.1). För att underlätta beskriv-
ningen av de olika kombinationerna av vem som uppmärksammar komiken
återger jag en modifierad version av den tablå som jag sammanställt efter
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Sherzers text (tablå 9:1).3 Här har ordlek bytts ut mot komik och jag har ändrat
ordningsföljden mellan de olika typerna, för att tablån ska motsvara detta
kapitels disposition. Diskussionen behandlar först komik som samtliga sam-
talare uppmärksammar (typ A i tablån), därefter komik som antingen talaren
eller någon av lyssnarna noterar (typ B och C) och slutligen komik som ingen
av samtalarna uppmärksammar (typ D). Jag har inte kunna belägga både typ B
och C vid var och en av de tre kategorierna, varför samtliga typer inte exemp-
lifieras för varje kategori.

Tablå 9:1. Kombinationer av oavsiktlig och avsiktlig samt uppmärksammad
och icke-uppmärksammad komik.

Talaren producerar komiken
Komiken oavsiktligt          avsiktligt
uppmärksammas av A B C D E F

Talaren X X – – X X
Lyssnaren X – X – X –
X = uppmärksammas av talaren resp. lyssnaren.
– = uppmärksammas ej av talaren resp. lyssnaren.
Bearbetning efter Sherzer 1978:336 (min översättning).

I tablå 9:2 sist i kapitlet ger jag en sammanfattande översikt över de samtals-
exempel med oavsiktlig och avsiktlig komik som behandlas i det här kapitlet.
I tablån har jag för varje exempel angivit vilka av de fyra kriterierna för att
identifiera skämt/komik som är uppfyllda, huruvida komiken eller skämten är
av form- eller innehållstyp och vilken semantisk basopposition som är aktuell.

Innan jag redovisar analysen av de tre kategorierna av oavsiktlig komik ska
jag i nästa avsnitt som en kortfattad bakgrund diskutera regelbrott i avsiktliga
skämt.

9.1 Regelbrott i avsiktlig komik
Sherzer (1978) har framhållit att avsiktliga ordlekar ofta innebär att någon
aspekt av språksystemet har manipulerats eller ändrats, medan detta inte är
fallet i den oavsiktliga komiken. För att kunna undersöka detta i mitt material
ska jag först precisera på vilket sätt skämt innebär regelbrott. I denna diskus-
sion anknyter jag till de begrepp som introducerats i kapitel 4.

Skämt kan innebära att talaren bryter mot språksystemets regler och produ-
cerar yttranden som i något avseende inte är helt överensstämmande med den

3 Den tablå som motsvarar Sherzers (1978) text återfinns i avsn. 4.2.4.1
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egna språkliga kompetensen. Skämt kan också innebära att man bryter mot de
maximer som Grice formulerat. I detta fall är det alltså inte fråga om språklig
kompetens utan kommunikativ. För att bara nämna några exempel så säger
man inte vad man tror är sant, man uttrycker sig inte entydigt utan tvärtom
avsiktligt tvetydigt, man missförstår avsiktligt andra talares oavsiktligt tve-
tydiga yttranden osv. Skämt bryter också mot den vanliga logikens lagar. För
att beskriva detta har Raskin myntat begreppet »lokal logik». Att växla till
modus skämt innebär att både talare och lyssnare accepterar dessa regelbrott,
dvs. såväl icke-idiomatisk språkform, lokal logik som osanning. Att skämt
också kan innebära brott mot sociala regler, dvs. tabubrott, har diskuterats i
kapitel 8.

Sherzer bygger under sitt resonemang med exempel på manipulationer av
olika aspekter av språksystemet. I följande exempel på avsiktliga skämt ser vi
först ett ingrepp på fonologisk nivå (ex. 9:1): i ordet changed har det tonlösa
ljudet /t�/ bytts ut mot sin tonande motsvarighet /d�/.

Exempel 9:1. (Milner 1972:17, cit. efter Sherzer 1978:340.)
A: Hello, Nancy!
B: No, her name is Jane. We’ve janeged it.

Enligt Sherzer är den fonologiska ändringen i ex. 9:1 ett fenomen som enbart
förekommer i avsiktliga skämt och inte i oavsiktliga ordlekar. Min åsikt är
dock att den här typen av ljudväxling kan dyka upp även i den oavsiktliga
komiken, om vi till den även räknar felsägningar.

I nästa exempel (ex. 9:2) följer en ordlek, där ett metaforiskt uttryck an-
vänds om ett konkret arrangemang av stolar runt ett bord.

Exempel 9:2. (Sherzer 1978:341.)
(A group of Frenchmen are sitting in a circle around a café table, drinking and jok-
ing; one of them suddenly says): ça me fait plaisir d’être dans un cercle vicieux [det
är roligt att vara i en ond cirkel].

I ex. 9:2 används alltså ett metaforiskt uttryck bokstavligt för att referera till
något i den fysiska omgivningen. Ett språkligt än mer sofistikerat exempel är
följande (ex. 9:3), där författaren leker med dubbeltydigheten i det franska
ordet »alexandrin», som kan betyda både ’versmåttet alexandrin’ och ’en
person från Alexandria’.

Exempel 9:3. (Ur seriealbumet Astérix et Cléopâtre av Goscinny & Uderzo, cit.
efter Attardo 1994:93 f. som citerar Kerbrat-Orecchioni.)
Numérobis [an architect from Alexandria, Egypt]: »Je suis mon cher ami, très
heureux de te voir.»
Panoramix [to the others]: »C’est un alexandrin.»
[»Jag är, min käre vän, mycket glad att se dig.» »Det är en alexandrin» resp. »Han är
från Alexandria.»]
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I exemplet får en person från Alexandria uttala en replik som har formen av en
alexandrin. Detta innebär att båda betydelserna i det tvetydiga yttrandet är
sanna. En sådan lek med språkformen åstadkommer man knappast oavsiktligt.

Svenska exempel på skämt som innehåller såväl avvikande språkbruk som
avvikande logik kan hämtas från mitt enkätmaterial. En informant berättar två
»one-liners»:4

Exempel 9:4. (Enkät 116)
Katt åt linjal, blev mätt …
Katt åt stol, satt i halsen …

Det första skämtet innebär inte något brott mot språksystemets regler. Ordet
mätt är dubbeltydigt, och skämtet bygger på homonymi. Det andra däremot är
inte språkligt korrekt – ordet satt är inte dubbeltydigt. Här utnyttjas i stället
likheten mellan orden satt och satte. Orden är paronymer, dvs. deras fonetiska
representation är liknande men inte identisk. Paronymi är ett vanligt fenomen i
avsiktliga skämt (se Attardo 1994 för en utförlig diskussion). Det faktum att
två ord är nästan homofona utnyttjas alltså.

När man betraktar dessa one-liners finns det skäl att påminna om Raskins
påpekande att skämt som ingår i en cykel innehåller en allusion till sin egen
form (Raskin 1985; avsn. 8.6 ovan). Paronymen i ett skämt som detta fungerar
förmodligen bättre när den följer efter ett skämt som bygger på homonymi.
Därför tror jag inte att det är en slump att informanten återgivit skämten i
denna ordning, dvs. skämtet med homonym före det med paronym.

Båda skämten bygger också på lokal logik och kräver att lyssnaren är villig
att acceptera denna typ av tankelek. Om vi accepterar tanken att en katt kan
äta en linjal, så följer det också att den kan bli mätt i båda betydelserna.

Dessa exempel liksom exempel på oavsiktlig komik ur samtalsmaterialet
diskuteras vidare i avsnitt 9.5.3.

9.2 Oavsiktlig formkomik
Som framgått ovan krävs två faktorer för att ett yttrande ska betraktas som
oavsiktlig formkomik: dels ska yttrandet ha en humoristisk struktur utan att
vara avsett som skämt, dels ska komiken ligga på språkets formsida. Här ska
jag först, avsnitt 9.2.1, behandla oavsiktlig formkomik som uppmärksammas
av talare och lyssnare, både lexikal och syntaktisk (typ A, tablå 9:1). Därefter
behandlar jag i avsnitt 9.2.2 sådan som enbart lyssnaren uppmärksammar (typ
C, tablå 9:1), och slutligen, i avsnitt 9.2.3, formkomik som ingen samtalare
noterar (typ D, tablå 9:1).

4 Det första skämtet har behandlats ovan, avsn. 4.2.3.3.
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9.2.1 Oavsiktlig formkomik som talare och lyssnare uppmärk-
sammar

9.2.1.1 Lexikal tvetydighet

Ibland kan oavsiktlig lexikal tvetydighet väcka stort uppseende i samtals-
gruppen.5 Komiken i citatet nedan (ex. 9:5) liknar det exempel från Sherzer
som jag flera gånger refererat till: »In a course on human sexuality there’s a
lot to cover» (Sherzer 1978:344; se avsn. 4.2.4.1). I utdraget nedan diskuterar
en blandad grupp i trean. Dagrún tar ännu en gång upp att hon vill ta med sig
sitt gosedjur. När hon på rad 1 talar om »den» är det gosekatten Pettersson
hon avser.

Exempel 9:5. L3044, blandad grupp, år 3: Da = Dagrún, He = Henrik, Id = Ida, Jo = Joel
1. ➤Da: De- den li- (.) men den vill ju jag ligga med annars kan inte jag sova
2. He: J a  d å  d ö r  d e n
3. Jo: V a t t e n      
4. ➤He: Ligga med e h  e h  e h  eh eh ligga med sa du ju
5. Jo: Vatten ja
6. Da: Näe kramas MIMAR EN KRAM
7. Jo: Du kameran är på
8. JOEL PEKAR PÅ HENRIK MED SIN PENNA, DAGRÚN PEKAR FÖRST PÅ HENRIK,
9. SEDAN PÅ KAMERAN
10. // (1,2)
11. LÅNGT SKRATT (9,1), ALLA. DAGRÚN KLAPPAR I HÄNDERNA
12. Da: KVIDANDE LJUD
13. SKRATT (2,1)
14. S    K    R    A    T    T                                                                         
15. Id: Hörni vi måste skriva / vi måste skriva vi måste skriva (.)
16. går det inte att stänga av den där (   ) grejen?
17. Jo: V a t t e n  
18. He: Nä men dom ser väl jag har ju bara
19. dansat runt den HENRIK OCH DAGRÚN DANSAR MED ARMAR OCH ÖVERKROPP
20. SITTANDE VID BORDET
21. SKRATT
22. Jo: Yxset

Utifrån kriterierna för att identifiera skämt/komik kan detta beskrivas på
samma sätt som det tvetydiga »a lot to cover». Talarens intention var inte att
skämta. Reaktionen är mycket stark – samtliga i gruppen skrattar mycket
länge. Jag tror att detta är materialets längsta skratt. Det är dock inte Dagrúns
replik (r. 1) eller Henriks (r. 4) som utlöser munterheten. Det är först när Joel
påpekar att kameran är på (r. 7) som skrattet bryter ut. Den största komiska
effekten tycks alltså inte ligga i Dagrúns replik, utan i att Henrik har uppmärk-
sammat den sexuella dubbeltydigheten medan de blir inspelade. (Jfr hur denna
episod omtalas i den efterföljande tvärgruppen, avsn. 6.4.3.)

5 Ytterligare ett exempel av denna typ återfinns i ex. 9:15.
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I fråga om strukturella kriterier uppfyller Dagrúns yttrande kraven i SSTH:
här finns två överlappande och motstridiga semantiska ramar. Oppositionen är
av typen faktisk–icke-faktisk. På den lägre nivån av oppositioner är det fråga
om motsättningen obscen–icke-obscen (Raskin 1985:127). Yttrandet inne-
håller inga avvikelser från språksystemets regler.

Komiken motsvarar också konventionella kriterier. Om ett yttrande oav-
siktligt blir dubbeltydigt på ett sådant sätt att ett icke-obscent yttrande även får
en obscen innebörd är detta något som brukar uppfattas som komiskt i vår
kultur. Detta leder också till att sådana potentiellt dubbeltydiga ord undviks i
många situationer. En parallell till ligga med är sätta på. De flesta lärare i
svenska skolor har nog mötts med skratt om de sagt att de ska sätta på band-
spelaren, tv:n, projektorn etc. Och ännu starkare kan reaktionen bli om läraren
ber en elev att göra detta. Svensklärare får också vara beredda på att den ling-
vistiska termen sats på motsvarande sätt kan ge upphov till munterhet.

Att utnyttjandet av denna typ av tvetydighet motsvarar våra kulturella kon-
ventioner framgår också av att tvetydigheten används i avsiktliga skämt.
Tvetydigheten i göra det började utnyttjas i bildekaler på 70-talet:

Exempel 9:6. (Raskin 1985:150.)
Divers do it more deeply
Non-smokers do it without puffing
Engineers do it with precision

Den här typen av skämt kan varieras i det oändliga. Raskin framhåller dock en
begränsning: man måste använda sig av personbeteckningar som inte har
några sexuella konnotationer, annars blir inte ramarna motstridiga. Av det
skälet blir ex. 9:7 mycket svagt som skämt – Raskin betraktar det som en
skämtlös obscenitet (jfr avsn. 8.4).6

Exempel 9:7. (Raskin 1985:150.)
Prostitutes do it professionally

Även om tendensen att uppmärksamma just tvetydigheter som kan tolkas
obscent är stark, så är den inte total. I följande utdrag används göra det som
eufemism för ett annat tabuområde, och dubbeltydigheten noteras inte av
samtalarna (motsvarar typ D i tablå 9:1):

Exempel 9:8. H7308, tvärgrupp, år 7: El = Ella, Si = Siri, Be = Bengt, Kr = Krister
1. Be: Vi har ju militärtält där
2. finns det kamin då är bara att / så här / stå och kissa på veden så blir det bättre
3. Kr?: (           )
4. Kr: Exakt

6 Det blir åtminstone svagt som skämt av denna typ. Man skulle dock kunna tänka sig yttrandet
som ett sätt att driva med de konventionella skämten av detta slag. Det skulle kanske också
kunna fungera som ett subversivt skämt i den politiska diskussionen om att legalisera sexhandel.
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5. El: Oj
6. man måste ju ha med sej toalett också
7. KRISTER BÖRJAR SKRIVA, LÄSER PÅ SIRIS PAPPER
8. ➤Be: Jaa men det är ju bara att göra det ute i (.) m- vildmarken
9. Kr: S o v s ä c k
10. El: U s c h  RYNKAR PÅ NÄSAN
11. Si: FNIS S A R
12. Be: Toalettpapper   

9.2.1.2 Syntaktisk tvetydighet

Syntaktisk tvetydighet är betydligt ovanligare än lexikal (jfr Attardo 1994 och
Attardo et al. 1994). I mitt samtalsmaterial har jag funnit två belägg: ex. 9:9
här nedan samt ex. 9:10 i nästa avsnitt.

När sekvensen i ex. 9:9 börjar har eleverna egentligen redan löst uppgiften.
I den första repliken vänder Louise sig till kameran och läser upp vad denna
tvärgrupp har kommit fram till. Joel retas dock med Dagrún genom att föreslå
att de som mat kunde ta »Dagrúns kanins innehåll» (r. 5 och 7). För en utan-
förstående lyssnare framstår ordet innehåll som något kryptiskt, men det
handlar uppenbarligen om att äta Dagrúns kanin. Samtalarna själva verkar inte
ha några problem med att förstå yttrandet. Mikael har redan i den första dis-
kussionsgruppen berättat att han ätit kanin en gång på Gotland och inte gillat
det, och här i den efterföljande tvärgruppen upprepar han detta (r. 9 och 12).
Joel fyller på med att kanin smakar som rutten mask (r. 13). Louise tar fasta
på att Joel knappast kan mena jämförelsen bokstavligt och frågar lite retsamt
(r. 14): »Har du ätit det nån gång då?» Både Joel och Mikael svarar på frågan,
men tolkar den olika.

Exempel 9:9. L3045, tvärgrupp, år 3: Da = Dagrún, Jo = Joel, Lo = Louise, Mi = Mikael
1. Lo: Okej nu ska ni höra vad vi har tagit TILL KAMERAN (0,6) sovsäck (.)
2. tändare (0,2) stormkök (.) mat (0,2) och fällkniv LÄSER UPP FRÅN SITT PAPPER
3. (1,5)
4. Da: Sovsäck (.) stormkök (0,6) tända(.)re LÄSER FRÅN SITT PAPPER
5. Jo: Men du mat det kan vi det kan vi ta»
6. Da: M     a     t       LÄSER FRÅN SITT PAPPER
7. Jo: »*Dagrúns kanins innehåll* SKRATTAR, ÖVERTYDLIGT UTTAL
8. DAGRÚN SLÅR OCH TITTAR ILSKET PÅ JOEL
9. ➤Mi: J us t  ( . )  j u s t  d e t  (.) men vet du (.) hur kaninkött
10. smakar
11. Jo: Det smakar
12. ➤Mi: I n ge got  t 
13. ➤Jo: Nej det smakar som rutten mask
14. ➤Lo: Har du ätit det nån gång då?
15. ➤Jo: ┌∨Nej∨

16. ➤Mi: └  J a jag har ätit det på Gotland
17. ➤Lo: Rutten ∨mask∨ SKRATTAR
18. S                 K                  R                 A                 T                 T, FLERA »
19. Mi: Näej (0,5) men (0,8) jag har ätit (0,5) kanin
20. »S                 K                  R                 A                 T                 T, FLERA
21. Lo?: ∨Har du det?∨

22. Da: Nej kanske inte schyst
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23. (0,5)
24. Mi: Nej men
25. Lo: ┌ (Har du) ätit rutten mask?
26. Da: └ (                        ) tog den VÄNDER SIG MOT JOEL
27. Mi: ∨Näej∨ (0,2) jag har ätit kanin det smakar faktiskt rutten mask
28. (0,3)
29. Lo: ∨Har∨ du ätit rutten mask på Gotland? VIKER SITT PAPPER
30. Mi: N e j  i n t e  rutten mask (0,3) ba kanin men det
31. smakar äckligt i alla fall
32. Lo: ┌Ja pecka

Det är den syntaktiska tvetydigheten i Louises fråga, vad ordet det syftar på,
som bäddar för komiken.7 Joels nekande svar (r. 15) bygger på att han tolkar
att ordet det syftar på rutten mask, medan Mikaels jakande svar (r. 16) bygger
på tolkningen att ordet syftar på kanin. Mikaels svar, som också innehåller
ordet det, och därmed inte disambiguerar tvetydigheten (r. 16), leder till
mycket skratt. Louise själv är den som skrattar mest och hon återkommer flera
gånger till frågan om rutten mask (r. 17, 21, 25, 29).

9.2.2 Oavsiktlig formkomik som enbart lyssnare uppmärksammar

I ett av samtalen från år 3 finns det en lång sekvens där pojkarna retas med
flickorna genom att skämta om att göra hamburgare av flickornas husdjur. Där
ingår också den passage som återges i ex. 9:10. (Andra delar av denna sekvens
har behandlats ovan, avsn. 8.2.3.1.2.)8 Här retas Cecilia med Ida genom att
påstå att Ida håller med pojkarna när de skämtar om att äta kanin (r. 6–7, 9).
Cecilia låtsashärmar Ida och säger »ja ja» två gånger (r. 7, 9). Henrik an-
vänder sig av Cecilias replik när han pekar på henne och säger »Du sa ja ja ja
ja» (r. 12). Med detta försöker alltså Henrik göra gällande att Cecilia har sagt
ja till att äta kanin. Henrik försöker med andra ord uppmärksamma de övriga
på ett slags syntaktisk tvetydighet. Här är det bara Henrik som uppmärk-
sammar denna komik, vilket gör att repliken exemplifierar typ C i tablå 9:1.
Att han inte får något gehör beror förmodligen på att Jens griper ordet (r. 13)
innan Henrik hunnit få fram sin poäng.

Exempel 9:10. L3046, tvärgrupp, år 3: Ce = Cecilia, He = Henrik, Id = Ida, Je = Jens
1. Je: Allt- allt hamburgerkött»
2. He: S  K R A T T A R»
3. Je: »är  g j o r t av hästar så är det bra
4. He: »SKRATTAR
5. Id: ┌(            ) s t ä m m a  e r
6. ➤Ce: └Ida  (Ida) (du säjer så här) när dom s- påpekar nåt
7. ➤ om kanin så här *ja ja det tycker jag med alltså ja* LÅTSASHÄRMAR IDA

7 Jfr den syntaktiska tvetydigheten som består av oklar syftning i ex. 4:2.
8 Observera att ex. 9:9 och ex. 9:10 inte kommer från samma samtal, utan från två tvärgrupper
som spelades in samtidigt. (Återanvändning av skämt diskuteras i avsn. 8.2.7.)
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8. ➤Je: Och kaninburgare
9. ➤Ce: Ja ja sen men
10. He: SKRATTAR
11. Je: Det ska bli kaninburgare också PUFFAR PÅ CECILIAS AXEL
12. ➤He: Du sa j a  j a  j a  j a  PEKAR PÅ CECILIA
13. Je: Vi tar med Orvar då [Cecilias kanin] (.) ja jag går och
14. hämtar dom (   )
15. Id: *N ä e j      n ä ej* PIPIGT
16. JENS RESER SIG UPP, CECILIA TAR TAG I HANS TRÖJA FÖR ATT HINDRA HONOM
17. /
18. SKRATT

I detta exempel uppstår det alltså ett slags tvetydighet i fråga om vad Cecilias
»ja ja» syftar på. Åtminstone kan man skämtsamt illvilligt tolka Cecilias »ja
ja» på rad 9 som en respons på Jens modifiering kaninburgare (r. 8). Frågan är
förstås om syntaktisk tvetydighet är en helt träffande beskrivning av detta fe-
nomen. Man kan dock se likheter mellan den oklara syftningen hos prono-
menet det i ex. 9:9 och hos interjektionen ja i ex. 9:10. I denna analys har jag
valt att låta termen lexikal tvetydighet stå för sådana fall där ett och samma ord
betecknar två (eller ev. flera) referenter, medan syntaktisk tvetydighet får stå
för de fall där en tvetydighet har uppstått i den föregående gemensamt produ-
cerade texten.

Henriks sätt att uppmärksamma Cecilias replik gränsar mot skämtsamma
låtsasmissförstånd. Sådana avsiktliga missförstånd ska behandlas i nästa av-
snitt.

9.2.2.1 Avsiktligt missförstånd som reaktion på oavsiktlig tvetydighet

En lyssnare kan uppmärksamma en oavsiktlig tvetydighet på olika sätt. Ett av
de ovanligare sätten består i att lyssnaren skämtsamt utnyttjar tvetydigheten,
t.ex. genom att yttra ett låtsasmissförstånd. Ett sådant exempel ges i följande
utdrag ur ett samtal från år 3 (ex. 9:11). Här instruerar de båda inspelnings-
ledarna en grupp pojkar.

Exempel 9:11. L3016, pojkgrupp, år 3: Ha = Hans, La = Lars, Ma = Marcus, Ni =
Niklas, Pe = Peter, L2 = inspelningsledare 2, L3 = inspelningsledare 3
1. L2: Ja och sen måste ni vara överens också (.) s å   ni måste väl / hjälpas åt att»
2. L3: Mm
3. ➤L2: »komma fram till det här (.) ja det kan (jag gärna göra)
4. ➤Pe:  (             ) stänga fönstret
5. /
6. ➤Pe: Kan du?
7. L:    M   m
8. ➤Pe: Det trodde inte jag
9. SKRATT

Peters replik (r. 4) är delvis ohörbar, men tydligen ber han inspelningsledarna
att stänga fönstret, vilket inspelningsledare 2 säger att hon kan göra (r. 3).
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Peters lek med språkformen när han säger »Kan du? Det trodde inte jag» (r. 6
och 8) motsvarar närmast sådana språkliga fenomen som att göra en bokstav-
lig tolkning av en indirekt språkhandling.9

Detta är ett vanligt sätt att skämta (Norrick 1986, 1993). Ett exempel har
redan getts i avsnitt 4.2.1.2: »What does your watch say? – Ticktock,
ticktock» (Norrick 1986:230). Ytterligare ett exempel på samma fenomen är
följande:

Exempel 9:12. (Norrick 1993:22.)
A: I’m leaving now. Are you coming?
B: No, just breathing hard.

Ex. 9:12 visar också den ovan diskuterade benägenheten att uppmärksamma
dubbeltydigheter som kan ges en sexuell innebörd (avsn. 9.2.1.1).

Schegloff (1987) diskuterar avsiktliga missförstånd av en typ som han kal-
lar »joke first». Det innebär att lyssnaren svarar på den föregående talarens
replik först med ett skämtsamt låtsasmissförstånd för att därefter ge ett seriöst
svar. Ett av hans exempel är intressant att jämföra med ex. 9:9. Följande ut-
drag är hämtat från ett gruppterapisamtal med tonåringar. En av pojkarna,
Ken, har just fått ett skriftligt meddelande om att hans skolarbete är brist-
fälligt. Terapeuten, Dan, frågar honom vad han tänker göra åt saken:

Exempel 9:13. (Schegloff 1987:213.)
D: Well, whaddya y’gonna do about it.

(0.2)
K: Give it to my parents and have em sign it,
D: No, I mean about hh
K: heh
D: Not this,┌I’m not talking about this.
K: └heh heh

(0.4)
D: What are you gonna do about it.

I detta exempel finns alltså en syntaktisk tvetydighet som Ken utnyttjar för ett
låtsasmissförstånd. När Dan frågar »Vad tänker du göra åt det?», svarar Ken
att han ska ge papperet till sina föräldrar för underskrift. Han låtsas alltså som
att det syftar på det skriftliga meddelandet och inte på situationen som sådan.

9.2.3 Oavsiktlig formkomik som varken talare eller lyssnare
uppmärksammar

Följande samtalsutdrag (ex. 9:14) är hämtat ur samma samtal som ex. 9:10,
och sekvensen nedan är direkt föregående ex. 9:10. Här finner vi ett fall av

9 Jfr Linell 1982:225, där de försynta uppmaningarna »Kan du/Skulle du kunna öppna fönstret?»
diskuteras som exempel på indirekta talakter.
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oavsiktlig formkomik som varken talaren själv eller lyssnarna uppmärk-
sammar.

Det här exemplet, Jens yttrande på r. 15 och 17, är något komplicerat. Det
kan nämligen analyseras både som ett avsiktligt innehållsskämt, vilket upp-
märksammas av de övriga talarna (typ E i tablå 9:1), och som oavsiktlig form-
komik, vilken inte uppmärksammas av någon i gruppen (typ D i tablå 9:1).

Exempel 9:14. L3046, tvärgrupp, år 3: Ce = Cecilia, He = Henrik, Id = Ida, Je = Jens
1. ➤Je: Du på
2. ➤ Ma- på McDonald's (.) Clo c k  Ma x  (.) alla hamburgerställen / är»
3. He: Ald’s Clock Max (                            )
4. ➤Je: »hamburgarna gjorda av hästar RESER SIG, GESTIKULERAR, LUTAR SIG I
5. RIKTNING MOT IDA
6. Id: N  ä  e  j      n  ä     n  e  j  näej
7. He: Inte bacon inte McBacon
8. Id: N   ä   e   
9. Je: ┌ Ja men det är i alla fall kött i
10. Id: └Nej dom är  gjorda av kor skulle jag vilja säja
11. He: ∨Näej∨

12. [---]
13. Je: Du allt kö t t     
14. Id: Jag ska stämma er  
15. ➤Je: Allt- allt hamburgerkött»
16. He: S  K R A T T A R»
17. ➤Je: »är  g j o r t av hästar så är det bra
18. He: »SKRATTAR
19. Id: ┌(            ) s t ä m m a  e r

Yttrandet »Allt hamburgerkött är gjort av hästar» är dubbeltydigt – ham-
burgerkött kan betyda antingen 1) ’rökt hästkött’ eller 2) ’kött som man gör
hamburgare av’. Om vi slår upp ordet i en ordbok finner vi dock bara den
första betydelsen.10

Låt oss först se på det avsiktliga skämtet. Det är ett innehållsskämt, som
bygger på betydelse 2, dvs. den betydelse som inte återfinns i ordböcker. Den
semantiska oppositionen är av typen faktisk–icke-faktisk, och man kan an-
vända sig av den diagnostiska konstruktion som Raskin (1985:111) formulerat
(se avsn. 4.2.3.2.2) för denna opposition. För att kunna använda samma dia-
gnostiska konstruktion för att beskriva både den avsiktliga och den oavsiktliga
komiken låter jag betydelse 1 motsvaras av ’hamburgerkött’ och betydelse 2
av ’hamburgare’. Diagnoskonstruktionen för det avsiktliga skämtet kan då
uttryckas på följande sätt, där jag har kursiverat det som fylls i luckorna: Det
är fallet att hamburgare består av nötkött och det är inte fallet att hamburgare
består av hästkött.

Det avsiktliga skämtet är en form av vänligt retande. Hay (2000:721) be-
tonar att retande kan förstärka solidariteten i en grupp förutsatt att retandet

10 SAOL ger betydelsen ’rökt hästkött’ med tillägget ’som pålägg’; NEO ger enbart förklaringen
’rökt hästkött’.
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handlar om något trivialt eller något som är uppenbart osant. I det här samtalet
kan man förmoda att alla samtalare är överens om att påståendet att ham-
burgerbarer skulle servera hamburgare som är gjorda av hästkött är grundlöst.
De 10-åriga eleverna verkar också roa sig ordentligt medan de löser den före-
lagda uppgiften.

Yttrandets oavsiktliga komik består i dubbeltydigheten hos ordet ham-
burgerkött. Diagnosformatet kan i detta fall formuleras så här: Det är fallet att
hamburgerkött består av hästkött och det är inte fallet att hamburgare består
av hästkött. Yttrandet är alltså sant i den första, icke avsedda meningen, men
falskt i den andra – hamburgare består inte av hästkött. Komiken förstärks av
att termen hamburgerkött i den sanna bemärkelsen är en eufemism, en beteck-
ning som används just för att undvika ordet hästkött. Detta framgår av Natio-
nalencyklopedins förklaring av hamburgerkött: »en i handeln vanlig benäm-
ning på rökt hästkött, använd i syfte att kringgå fördomen mot detta kött»
(NE, 1992, band 8, s. 349).

Denna dubbeltydighet noterades inte av talarna som var mycket engagerade
i att diskutera det avsiktliga skämtet. Medbedömaren av samtalet registrerade
dock dubbeltydigheten.

Enligt Sherzers definition är alltså yttrandet ovan en ordlek. Sherzer tycks
emellertid betrakta alla dubbeltydiga yttranden som ordlekar, utan att proble-
matisera huruvida dubbeltydigheten har en komisk effekt eller ej (jfr avsn.
4.2.4.1). Raskins syfte med de båda villkoren i SSTH:s huvudhypotes är där-
emot att fastställa nödvändiga och tillräckliga villkor för att en komisk effekt
ska uppstå (avsn. 4.2.3.2). Därigenom får man ett strukturellt kriterium för att
skilja mellan dubbeltydiga texter med och utan komisk effekt. Vad gäller Jens
påstående om hamburgerkött får vi konstatera att det uppfyller de båda vill-
koren i SSTH: yttrandet är helt förenligt med de båda ramarna och dessa ra-
mar är också motstridiga i den särskilt definierade meningen. Den semantiska
oppositionen är av typen faktisk–icke-faktisk.

Om vi betraktar den oavsiktliga ordleken utifrån de fyra skämtkriterierna
kan vi säga att yttrandet uppfyller två av kriterierna (se tablå 9:2). Strukturellt
motsvarar det kraven i SSTH. Också vad gäller konventionella kriterier upp-
fyller yttrandet kraven – att äta äckliga saker är ett vanligt skämttema i vår
kultur i allmänhet, och skämt om att äta husdjur är i det aktuella samtalet hög-
frekventa. Däremot uppfyller inte yttrandet de andra båda kriterierna. Ser vi
till intentionen så finns det inga tecken på att det är avsett som en ordlek.
Reaktionen uteblir också. Inget försök görs heller av talaren att förtydliga att
det rör sig om en ordlek – jämför det misslyckade försöket att berätta en
skämthistoria (avsn. 8.6). Det avsiktliga innehållsskämtet å andra sidan upp-
fyller samtliga fyra kriterier.

I påståendet om hamburgerkött kan vi se att yttrandets avsedda betydelse är
falsk och i den meningen innebär yttrandet ett brott mot Grices maximer. Den
oavsiktliga ordleken består av yttrandets dubbeltydighet, där den ena betydelsen
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är sann och den andra är falsk. I detta exempel, liksom det tidigare diskuterade
exemplet med »a lot to cover», är det fråga om två semantiska ramar som
överlappar helt och hållet, och yttrandets båda betydelser kan sägas sam-
existera.

Skämtet om hamburgerkött kan jämföras med följande citat från samma
samtal (ex. 9:15). Efter skämtet om hamburgerkött fortsätter sekvensen med
ytterligare skämt om att göra hamburgare av flickornas husdjur, först Cecilias
kanin och sedan Idas häst. Detta leder till Idas högljudda protest »Kannibal»
(r. 1). Därefter tar Jens upp en ny infallsvinkel (r. 5). Han reser sig upp, böjer
sig åt Idas håll och pekar på henne. På rad 10 säger Jens »vi kommer att göra
BB», vilket han upprepar på rad 15 och 17. I slutet av rad 17 verkar dock Jens
komma av sig. I stället för att tala om vad BB är för något kommer ett tvek-
ljud, »eh». Då griper Henrik ordet och ger en alternativ tolkning av BB: »det
är sånt som man föder barn på» (r. 19–20). Här har Henrik alltså uppmärk-
sammat en oavsiktlig dubbeltydighet och hans kommentar leder till glada
skratt. Jens protesterar skrattande (r. 23), börjar om igen men får inte fram vad
BB egentligen är, utan slutar med »nä vad säger jag» och sätter sig ner igen (r.
25).

Exempel 9:15. L3046, tvärgrupp, år 3: Ce = Cecilia, He = Henrik, Id = Ida, Je = Jens
1. Id: ┌∨Kannibal∨

2. Je: └ (            )
3. Ce: Tänk vad du säje r  
4. He: Och så er lilla k a t t    o c k s å
5. ➤Je: Du vet du vad vi kommer att göra
6. ➤ JENS RESER SIG, BÖJER SIG I RIKTNING MOT IDA OCH PEKAR PÅ HENNE
7. Id: *Nej*
8. GÄLLT
9. S    K      R      A      T      T          
10. ➤Je: Nej vi kommer att göra BB vi kommer att göra B-
11. Id: *Näej* PIPIGT. IDA OCH JENS SLÅR MED
12. HÄNDERNA I LUFTEN MOT VARANDRA MEDAN DE PRATAR
13. Ce: Ida dom kommer (att) gå
14. med det här himla (.) dom (                   )
15. ➤Je: Vi kommer att göra- / vi kommer att göra BB (av)
16. Id: Jag vet
17. ➤Je ┌Vi kommer att göra BB av det vet du vad B är- (.) B är? det är e h
18. Ce: └ (                      ) (den) här
19. ➤He: BB det är
20. ➤ sånt som man föder barn på   S K R A T T A R
21. ➤Je: N e j  d e t
22. S     K     R     A     T     T   , FLERA
23. ➤Je: ∨Nej / nej Henrik∨

24. He: S  K  R  A  T  T  A  R
25. ➤Je: Det det (.) ja d e t  /  d e t  e h  /  nä vad säjer jag SÄTTER SIG NER
26. Ce: (   ) Dagrún (   )  S K R A T T A R
27. E: E h     
28. He: Eh du  I d a   
29. ➤Je: Det var (nån annan)
30. Id: *Kannibal* HÖGT
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Vi får alltså aldrig veta vad Jens avsåg med BB. Att Jens som är snabb i re-
plikerna aldrig får fram vad det är fråga om beror kanske på att han helt enkelt
trasslat in sig i något som blev ett tankefel.

I den här sekvensen finner vi dock det motsatta förhållandet till hamburger-
köttssekvensen. Här har vi ett avsiktligt skämt som kommer av sig, och i stäl-
let är det en oavsiktlig dubbeltydighet, vilken en av lyssnarna uppmärk-
sammar, som leder till ett gemensamt skratt. Exemplet BB illustrerar alltså typ
A i tablå 9:1.

9.3 Oavsiktlig innehållskomik
Med oavsiktlig innehållskomik menar jag, som redan sagts, tankevurpor och
sådana förslag som är fullt rimliga och logiska från en synpunkt sett, men som
ter sig komiska om man har en annan attityd till hur uppgiften ska lösas. Först
diskuteras, avsnitt 9.3.1, innehållskomik som uppmärksammas av talare och
lyssnare (typ A, tablå 9:1). Sedan följer i avsnitt 9.3.2 innehållskomik som
uppmärksammas av enbart lyssnare (typ C, tablå 9:1).

I detta avsnitt avstår jag från att visa exempel på oavsiktlig innehållskomik
som varken talare eller lyssnare uppmärksammar. Naturligtvis finns det en del
yttranden, både från eleverna och inspelningsledarna, som ter sig komiska för
en utanförstående lyssnare. I detta fall blir emellertid bedömningen i högre
grad avhängig av analysatorns egen humorkompetens. Det är svårare att
tillämpa de fyra kriterier jag använt mig av för att identifiera skämt/komik,
även om exempelvis konventionella kriterier kan fungera. Detta till skillnad
från den oavsiktliga formkomiken som ingen av samtalarna uppmärksammar,
där de strukturella kriterierna i SSTH:s huvudhypotes fungerar som kriterium.

9.3.1 Oavsiktlig innehållskomik som talare och lyssnare upp-
märksammar

Ibland kan steget vara kort mellan allvarligt förslag, oavsiktlig komik och av-
siktligt skämt. Jag ska belysa detta genom att först exemplifiera en komisk
tankevurpa och sedan ett näraliggande allvarligt förslag och ett par skämt som
går några steg längre.

I följande utdrag ur en pojkgrupp i trean (ex. 9:16) säger Per att han hade
tänkt att de skulle ha ved med sig i skogen (r. 1). Per verkar själv vara med-
veten om den komiska tankevurpan som ligger i att medföra ved i en skog –
det framgår av att förslaget följs av frasen i skogen och ett men som fungerar
tillbakadragande. Jag har inte analyserat detta som ett skämt, utan som ett all-
varligt förslag följt av ett tillbakadragande. Per håller ju fast vid behovet av
bränsle, men drar tillbaka att det är något som behöver föras med (r. 4–5). I
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stället funderar han över en yxa (r. 6). Patrik uppmärksammar komiken som
ligger i att ta med ved genom att skratta (r. 3).

Exempel 9:16. L3036, pojkgrupp, år 3: Ma = Magnus, Pa= Patrik, Pe = Per, To = Tomas
1. ➤Pe: Jag tänk- jag tänkte så här att vi skulle ha ved med oss i skogen men
2. To: Varför ska vi sk-
3. ➤Pa: SKRATTAR
4. ➤Pe: A p ropå det (0,4) ma- (0,4) det där med ved (.) det kan man ju man
5. ➤ kan ju ta pi- (.) nnar på marken
6. ➤ men jag tänkte att om man skulle ha nån yxa med sej
7. Ma: Ja då stryker vi över nånting h ä r
8. Pe: Neej

Medan det blir en komisk idé att bära med sig ved, så kan kol föreslås på fullt
allvar, även om det sedan döms ut som onödigt. Även följande flickgrupp i
sjuan (ex. 9:17) enas om att pinnar duger som bränsle. Medbedömaren av
detta samtal har lämnat en enda replik blank, dvs. betraktat det som omöjligt
att avgöra replikens modus, och det är just förslaget kol (r. 4) som detta gäller.
Själv tolkar jag dock förslaget som allvar. Visserligen sägs repliken
skrattande, men det gäller även de närmast föregående replikerna, vilka inte är
skämtsamma utan ingår i en sekvens där flickorna sammanfattar vad de kom-
mit överens om.

Exempel 9:17. H7136, flickgrupp, år 7: An = Anne, Cl = Clara, El = Elisabet, Ir = Irina
1. El: Och tändstickor
2. Ir: ∨Tändstickor∨

3. Cl: ∨Ja∨

4. ➤Ir: Och du- ja man skulle behöva ∨kol också för att tända på elden∨

5. An: Fast det f i n n s  j u  p i n n a r
6. Cl: Ja men det kan man ju ta nå pinnar och nåt (0,2) kvistar
7. Ir: Men det finns ju pinnar

Tanken att ta med något ut i skogen som redan finns där är något som utnytt-
jas i flera skämt i samtalen, bl.a. följande. I det första exemplet (ex. 9:18)
föreslår Krister att man ska ta med en kompass (r. 1). Förslaget möts av in-
vändningar från de övriga i gruppen (r. 2–6), och Krister hittar på en alternativ
lösning – man kan kolla myrstackar i stället (r. 7). Bengt modifierar detta till
ett skämt, nämligen att ta med myror (r. 11).

Exempel 9:18. H7306, pojkgrupp, år 7: Be = Bengt, Ga = Gabriel, In = Ingemar, Kr =
Krister
1. ➤Kr: Kompass va fan vad dumma vi är kompass
2. Ga: Nej inte en kompass
3. In: ┌V a  f a n  s k a  v i  m e d  den till?
4. Be: └Va fan ska vi med kompass till?
5. Ga: Vad ska vi med en kompass till?
6. Be: ┌ Jag kan fan inte läsa av en kompass
7. ➤Kr: └D e t  k a n  v i  k o l l a  m y r s t a c k ar och sånt där
8. Be: Jahahah a h a
9. Ga: (Ha ja) jag klarar av
10. det men inte ni
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11. ➤Be: Jag vet vi tar med oss myror SKRATTAR
12. Kr: Myrstackar finns ju överallt
13. Ga: Det är inget roligt TILL BENGT, LER
14. /
15. Be: SKAKAR PÅ HUVUDET, LER
16. P: (De t  ä r )
17. Kr: Ja men hallå / det f- det femte det femte

En parallell till myror finns i nedanstående exempel från en tvärgrupp i trean
(ex. 9:19). När gruppen har enats om att ta med kniv, fortsätter Nora med att
föreslå hammare och spik, för att man ska kunna bygga koja (r. 4). Nora får
dock inget gehör för något av dessa förslag. Då föreslår hon träd, och riktar
tydligt detta skämt mot Emma, dels genom att säga hennes namn, dels genom
att peka på Emma (r. 8 och 10). Noras förslag följs av skratt från henne själv
(r. 8 och 12) och bemöts också skrattande av Emma (r. 11).

Exempel 9:19. L3037, tvärgrupp, år 3: Em = Emma, No = Nora, Pa = Patrik, To = Tomas
1. To: Ja men vad ska man ha det till? TILL NORA (0,3) vad ska du ha det till då?
2. Pa?: (           )
3. No: J  o  o TILL TOMAS
4. No: Jo man kan spika koja LER
5. (0,6)
6. Em:┌ J     a     a           LER
7. Pa: └ Ja men det det- det är inte nåt som är nö-
8. ➤No: T  r  ä  d   t r äd Emma SKRATTAR»
9. To: N ä e j
10. ➤No: »GÖR EN GEST MED PEKFINGRET MOT EMMA
11. ➤Em:┌∨  J   a   h   a   h   a  ∨
12. ➤No:│F     N     I    S    S    A    R
13. Pa: └ Ja men det är inte nåt som är nödvändigt
14. To: Näej

9.3.2 Oavsiktlig innehållskomik som enbart lyssnare
uppmärksammar

Ibland händer det att den lyssnare som uppmärksammar oavsiktlig innehålls-
komik får skratta ensam och därmed förefaller vara den enda som ser komiken
(typ C, tablå 9:1). De exempel av denna typ som behandlas här har det gemen-
samt att de innehåller ett allvarligt yttrande, antingen ett förslag, en modifiering
eller ett argument, som följs av en skämtsam respons. I det skämtsamma
yttrandet ligger en implicit kritik, vilken antyder att det tidigare yttrandet innehöll
någon form av tankevurpa.11 Vid analysen av de avsiktliga skämten i kapitel 8 har
jag begränsat analysen till förslag, modifieringar och argument. Här kommer jag
alltså även att ge exempel på ett par skämtsamma invändningar.

Det första exemplet här, ex. 9:20, liknar sekvensen med ved (ex. 9:16). Den
avgörande skillnaden är dock att i diskussionen om ved framställer talaren

11 Jfr vad som sagts ovan avsn. 4.2.4.4.3 om Drews (1987) analys av retande.
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själv förslaget som en tankevurpa, medan det i följande exempel är lyssnaren
som tolkar yttrandet som en tankevurpa. Ex. 9:20 är hämtat från en grupp som
bestämt sig för att det är osportsligt att ta med mat och tält; de vill hellre ta
med redskap för att ordna alla förnödenheter på plats. När Marie frågar vad
man ska äta (r. 1), svarar Stefan att man kan jaga (r. 2). Kajsa instämmer och
menar att man kan använda den kniv man redan bestämt sig för (r. 5). Stefan
invänder att en kniv inte är något lämpligt jaktredskap (r. 7). Senare åter-
kommer Stefan till frågan om att jaga med kniv och medan han talar mimar
han en scen där han pekar ut en hare och kastar en kniv efter den (r. 13, 15,
17). Han vill alltså visa det omöjliga i en sådan jaktmetod och framställer det
som något komiskt.

Exempel 9:20. H7137, blandad grupp, år 7: An = Anders, Ka= Kajsa, Ma= Marie, St =
Stefan
1. ➤Ma: Men vad ska man äta till exempel va liksom?
2. ➤St: Ja men det kan man ju jaga
3. Ma?: (           )
4. (0,7)
5. ➤Ka: Ja har man en kniv ja just det
6. Ma:┌ J   a       j  a     men (       )
7. ➤St: └Nej men man jagar ju inte med en kniv
8. An: R e p  r e p   s k a  v i  också ha
9. St: En kniv nej men pilbå- pilbåge
10. An: Rep
11. [---]
12. Ka: Nej man kan ju stena kräftor och käka
13. ➤St: Ja men kasta k a -  k a s t a  k n i v  g e n o m  d j u r  b a   ( 0 , 3 )   å h  d ä r »
14. Ma: Ja men det beror ju på var man bor om vi skulle vara ute i»
15. ➤St: »ä r  e n  h a r e  b a  (0,2) ( p i c h )  [illustrerande ljud] VÄNDER SIG MOT»
16. Ma: »Ekebacken till exempel då har vi vare sej vatten eller TILL KAJSA
17. ➤St: »ANDERS MIMAR ATT HAN PEKAR PÅ HAREN OCH KASTAR EN KNIV EFTER DEN
18. Ka: Nej men det f ö r u t s ä t t ningarna var kanske»
19. An: M u s s l a
20. Ka: »den här ön  d å r a  TILL MARIE

Även i detta fall är steget kort mellan oavsiktlig komik och avsiktligt skämt. I
en annan grupp från år 7 framförs samma tanke som ett regelrätt skämt (ex.
9:21): att springa efter en älg med en överlevnadskniv (r. 7). Här förstärks
dock komiken av storleken på det djur som ska jagas – det är en älg och inte
någon liten kanin.

Exempel 9:21. H7142, tvärgrupp, år 7: An = Andri, Hå = Håkan, Li = Linda, To = Tobias
1. ➤An: Eller som i (.) Trägudars land ta ett spjut och döda ett
2. svin ba (0,2) (tss) [ljudhärmande]
3. (0,3)
4. Hå: Ja det tycker jag (vi gör)
5. To: S e n  j a g a r  d o m  ju fåglar och sånt
6. Li: ┌ J  a  a      
7. ➤Hå: └Springa efter en älg med ∨överlevnadskniv∨

8. SKRATT, FLERA
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Ett exempel på argument som kan bli komiska är hämtat från en tvärgrupp i år
3 (ex. 9:22). Pojkarna har lyckats övertyga flickorna om att överlevnadshand-
boken är bra att ha. För 10-åringar är det ett långt och svårt ord att skriva, var-
för Josefin är upptagen med detta under större delen av den citerade sekvensen
(r. 1, 4, 9, 11, 16). Magnus för fram ännu ett argument för varför boken är så
bra att ha – »Det står om giftiga djur i den om man är vid hav» (r. 2). Per tän-
ker tydligen på den konkreta situation eleverna ska föreställa sig och frågar
skrattande om det inte står om giftiga djur vid Mälaren (r. 6). Denna retsamma
fråga möts inte av någon reaktion alls. Magnus fortsätter att tala om att boken
även behandlar ätliga växter (r. 7–8, 12, 17), Josefin är upptagen med att
skriva och Paula säger inget alls.

Exempel 9:22. L3038, tvärgrupp, år 3: Jo = Josefin, Ma = Magnus, Pa = Paula, Pe = Per
1. Jo: Lev- (1,3) n   a   d   s   h  a  n  d  b- LÅNGSAMT MEDAN HON SKRIVER
2. ➤Ma: Det står om giftiga djur i den om man är vid hav
3. (1,1)
4. Jo: Öv-
5. (0,7)
6. ➤Pe: Står det inte ∨om (0,3) giftiga djur vid Mälaren då?∨ FNISSAR
7. ➤Ma: Och o c h  o m  v ä x ter som
8. ➤ man kan äta så här
9. Jo: * H    a   n   d- * MUMLANDE MEDAN HON SKRIVER
10. (0,5)
11. Jo: *Hand-* MUMLANDE MEDAN HON SKRIVER
12. ➤Ma: Det är ju bra
13. (0,9)
14. ➤Pe: Mm
15. (1,8)
16. Jo: *Bok* LÅNGSAMT MEDAN HON SKRIVER
17. ➤Ma: Stensöta är bra (0,4) gott
18. (0,5)
19. Jo: Mm

Nästa exempel är en sekvens från en blandad tvärgrupp i år 7 (ex. 9:23).
Denna sekvens har redan behandlats som exempel på omförhandling av
modus; det militärtält som först introducerades som skämt omförhandlas till
att bli ett allvarligt förslag (för mer kontext, se avsn. 8.2.6.5).

Exempel 9:23. H7308, tvärgrupp, år 7: El = Ella, Si = Siri, Be = Bengt, Kr = Krister
1. Kr: Jaa militärtält det är inbyggd kamin i  s å n a
2. ➤Be: Ska vi bju- ┌S k a  v i  b j uda in grann- (.) ska vi»
3. Si: └(Fast) vi har sovsäck redan TITTAR PÅ
4. KRISTER
5. ➤Be: »bjuda in grannarna sen då? vem ska bära det?
6. Si: SKRATTAR
7. ➤Kr: Ja men ett militärtält väger inte mycket det
8. ➤Be: *Jahahaha* TYST

På rad 1 upprepar Krister att militärtält har inbyggda kaminer, och han har
redan fått gehör hos flickorna för tanken att militärtält är en god lösning.
Bengt, som var den som introducerade militärtält som skämt, är den ende som
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har invändningar mot nyttan och genomförbarheten (r. 2 och 5). Hans skämt-
samma invändning »ska vi bjuda in grannarna sen då?» kan tolkas på olika
sätt i termer av semantiska ramar. Att bjuda in grannarna kan å ena sidan vara
något icke-förväntat, men om Bengt å andra sidan tänker sig att inbjudan ska
ske när gruppen är ensam ute i skogen och det faktiskt inte finns några grannar
blir den semantiska oppositionen av typen möjligt–omöjligt.

Detta exempel kan också jämföras med ett tidigare citerat exempel med
delvis samma talare. I den urvalsdiskussion som föregick tvärgruppssamtalet i
ex. 9:23 föreslog Krister ombyteskläder, och Gabriel svarade skrattande:
»∨Jahaha∨ det är klart och tvål». Detta har jag tolkat som att Gabriel betraktar
ombyteskläder som något helt onödigt i ett överlevnadsperspektiv och därför
förstärker komiken genom förslaget tvål (se avsn. 8.2.6.2).

Jämför även vad som sägs i avsnitt 8.2.6.2 om att lyssnaren kan använda sig
av skratt för att peka ut något oavsiktligt komiskt i föregående yttrande.
Norrick (1993) visar också exempel som är jämförbara med mina i det här
avsnittet. I följande citat (ex. 9:24) retas Amy med sin mamma genom att
driva med moderns yttrande. Amy och hennes syster Mary är studenter som är
hemma hos sina föräldrar, Patricia och Ralph, under ett lov. Följande samtal
utspinner sig vid middagsbordet, där även Amys pojkvän Fred är med.

Exempel 9:24. (Norrick 1993:32.)
PATRICIA: Fred. I really didn’t expect you tonight. I’d have made this better if I’d

have known you were coming, but.
FRED: (h)Tha(ha)t’s (h)all [(h)ri(hi)ght hehe.]
AMY: [You’d have made ] gourmet grilled cheese.
FRED: Ah he he ha ha ha [ha ha.]

RALPH: [Huh huh] huh huh huhhuh.
PATRICIA: [Hehheh]

hehhehhehhehhehheh. (h)I love heh heh I love it.
MARY: Gourmet grilled cheese.

Patricia, som bjuder på varma ostsmörgåsar, säger alltså att hon skulle ha gjort
dem bättre om hon vetat att Fred skulle komma. Detta kommenterar Amy sar-
kastiskt men vänligt med »Du skulle ha gjort gourmet-varma-ostsmörgåsar»,
ett yttrande som pekar ut ett slags tankevurpa i moderns kommentar. Det som
är intressant i detta exempel är att Patricia skrattar gott och visar att hon upp-
skattar skämtet. Hennes reaktion avviker alltså från den tendens som Drew
(1987) visat och den som framgår av mina exempel här.

9.4 Felsägningar som oavsiktlig komik
Ibland när vi talar strejkar maskineriet och vi producerar fel ljud eller fel ord.
Felsägningar kan ge upphov till både form- och innehållskomik. Här ska jag
först, avsnitt 9.4.1, behandla felsägningar som uppmärksammas av både talare
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och lyssnare (typ A, tablå 9:1). I ett av dessa samtalsutdrag finns också exem-
pel på felsägningar som kunde bli uppmärksammade som komiska men inte
blir det (typ D, tablå 9:1). Eftersom båda dessa typer förekommer i samma
exempel behandlas båda under samma rubrik. Därefter behandlas i avsnitt
9.4.2 felsägning som enbart talaren uppmärksammar (typ B, tablå 9:1).

9.4.1 Felsägning som talare och lyssnare uppmärksammar
respektive inte uppmärksammar

Det första samtalsutdraget (ex. 9:25) är hämtat från en tvärgrupp i sjuan där
flickorna argumenterar för att man ska ha med en yxa och en av pojkarna,
Ingemar, för att man ska ha en överlevnadskniv. Ett av Ingemars argument är
att man behöver en överlevnadskniv därför att det finns nagelfil på den (r. 1–
2). Detta leder till protester från Lena (r. 4). Här ser vi ett exempel på en banal
felsägning som får talaren själv att avbryta sig skrattande: »fila kna-». Inge-
mar upprepar retsamt felsägningen (r. 5). Hela denna sekvens är retsam och vi
ser även exempel på skämt som liknar dem i föregående avsnitt: att försvara
sig mot björnar med en yxa eller en fickkniv (r. 22 och 25).

Exempel 9:25. H7309, tvärgrupp, år 7: Ga = Gabriel, In = Ingemar, Le = Lena, Pe =
Pernilla
1. ➤In: Ja men hallå / kniv har mycket b- bättre grejer om man vill ∨rensa fisk och
2. ➤ fila naglarna∨ FNISSAR
3. Pe: Ja men det beror på om man har en sån kn iv
4. ➤Le: Vem ska fila kna- SKRATTAR
5. ➤In: Fila knaglarna
6. Le: Vem ska fila (.) naglarna / i skog- eller på ön eller vad sjutton det är
7. In: J a g
8. GABRIEL KOMMER TILLBAKA OCH SÄTTER SIG
9. /
10. Le: Du?
11. In: Och så har den sax också
12. Pe: Du får inte följa med ∨(                )∨ SKRATTAR (tig) med dig
13. In: Titta här vilka korta fina naglar jag har
14. /
15. Le: Mm
16. /
17. In: Man kan behöva
18. Ga: ┌Men dom dom kan man ju fixa innan man går ut
19. Pe: └ (                                                   ) fila (.) du behöver inte fila dom du kan
20. äta upp dom / sen när du blir lite nervös när björ∨narna kommer∨ FNISSAR
21. In: S o m  d u  g ö r
22. Ga: Som man kan döda med yxa(n)
23. In: Du blir nervös om myrorna kommer
24. Pe: (           )
25. Ga: Eller med sin lilla fickkniv
26. /
27. Pe: Nä jag älskar myror / jag skulle vilja ha lite myror som husdjur men min
28. mamma vill inte det
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I nästa samtalssekvens från en blandad grupp i trean (ex. 9:26) ser vi en fel-
sägning som får effekt av innehållskomik. Här upprepar Jens sitt skämtförslag
golfgrejer (r. 21) och säger att det finns golfbana i skogen. Louise avfärdar
förslaget med en replik som innehåller en felsägning: »Ja nej vi stryker golf-
bana» (r. 26). Denna invändning leder till skratt, både från talarens själv och
flera andra. Jens förtydligar komiken och absurditeten med frågan »Har vi
skrivit det?» (r. 31).

Exempel 9:26. L3043, blandad grupp, år 3: Ce = Cecilia, Je = Jens, Lo = Louise, Mi =
Mikael
1. ➤Je: Men sen- sen sen är det stora problemet (.) ska vi ha med oss golfgrejer?
2. FNISSAR
3. Lo: SKR A T T A R
4. Ce: Skärp dej
5. Mi: Jo men-
6. Je: Du vi ska inte ha med oss tavelpoesi om du tror det S  K  R  A  T  T  A  R, TILL
7. CECILIA
8. Ce: Näe / har jag sagt det?
9. ➤Lo: Ska vi ha med oss nån häst?
10. /
11. FNISS
12. Mi: ┌N  e  j       
13. ➤Je: │Nej vi stryker det
14. Ce: └N  e  j       
15. Mi: Me- men titta här
16. Ce: Min k  a  n  i  n 
17. Mi: Sovsäck mat tändare det klarar vi oss på     m e n     m e n
18. Je: Men såna (här) golfgrej e r    
19. Lo: Vi måste
20. ha fem s a k e r
21. ➤Je: Jag- jag tycker golfgrejer för (.) jo för det finns ju golfban- / *det»
22. Ce: Ja men skärp
23. ➤Je: »finns golfbana i skogen (.) hä* LUTAR SIG FRAM ÖVER MIKROFONEN
24. / CECILIA OCH LOUISE HIMLAR SIG OCH VÄNDER SIG BORT
25. Mi: Terrängbana menar du
26. ➤Lo: Ja nej vi stryker golfbana
27. E: (   )
28. /
29. ➤ SKRATT, FLERA
30. ➤Lo: ∨Golf- (bana)∨ S          K          R          A         T         T         A         R
31. ➤Je: Har vi skrivit d e t ?
32. Ce: Vi kan ta med oss ett sånt där primuskök /
33. eller sån där stormhatt
34. Lo: N e j  j a  /  ∨ o p t i m u s∨

35. Je: Stormkök
36. Lo: Optimus
37. Ce: Ja

Ser vi till den närmast föregående kontexten så finner vi att sekvensen föregås
av en liknande: Louise frågar skämtsamt (r. 9) om de ska ta med någon häst,
och Jens svarar »Nej vi stryker det» (r. 13). Det är alltså samma talare men i
ombytta roller. Också i detta fall skulle tanken att de skrivit häst kunna upp-
märksammas som komisk, men det sker först i sekvensen med golfbana. När
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invändningen innehåller felsägningen golfbana i stället för golfgrejer blir ko-
miken tydligare, eftersom dessa båda begrepp exemplifierar olika typer av de
tre basala semantiska oppositionerna. Medan häst och golfgrejer hör till typen
normal–onormal eller icke-förväntad, så är golfbana av typen möjlig–omöjlig,
vilket gör detta senare fall mer absurt och därmed mer iögonenfallande.

I den här samtalssekvensen ser vi också hur eleverna i gruppen snabbt har
etablerat egna sätt att formulera både förslag och invändningar. Skämt-
förslagen golfgrejer (r. 1) och häst (r. 9) introduceras med frågan »ska vi ha
med oss …?», och det retsamma tavelpoesi (r. 6) med »vi ska inte ha med
oss». Invändningen »vi stryker det» etablerades i början av diskussionen, när
eleverna bestämde sig för att alla först skulle skriva ner vad de ville ha på en
egen lista och sedan diskutera tillsammans. I det sammanhanget handlade det
bokstavligen om att stryka på listan, vilket framgår av nedanstående citat.
Sedan har formuleringen fått en vidare användning, som i vissa fall kan bli
eller snarare uppmärksammas som komisk.

Ex. 9:26 avslutas med att ett nytt förslag introduceras – »primuskök eller
sån där stormhatt» (r. 32–33). Denna felsägning uppmärksammas däremot inte
som komisk, utan modifieras bara till stormkök.

Som en summering av ovanstående kan en genomgång av de fyra krite-
rierna för att identifiera skämt/komik fungera. Intentionen att skämta finns
inte hos talaren, men utifrån reaktionen, strukturen och konventionen mot-
svarar felsägningen golfbana ett avsiktligt skämt. Konventionen framträder
om vi jämför med några av de avsiktliga skämten i samtalsmaterialet: korv-
kiosk, hamburgerbar och startbana för en jumbojet.

I ex. 9:26 ovan förtydligar Jens komiken med sin fråga »Har vi skrivit
det?». Också i följande sekvens från år 7 ser vi hur en felsägning förvrängs av
en annan talare på ett sätt som ytterligare betonar inkongruensen.

Exempel 9:27. H7306, pojkgrupp, år 7: Be = Bengt, Ga = Gabriel, In = Ingemar, Kr =
Krister
1. Kr: Tält
2. Be: Näej
3. /
4. Ga: Jo o  
5. ➤Be: Jag tycker vi ska sova under bar mark
6. In: Ja tycker jag-
7. ➤Be: Under bar himmel
8. ➤In: ┌ ∨ B a r ∨  mark sova i helvetet
9. Ga: └ (Ja men det)
10. ➤Be: S         K         R         A         T         T         A         R              
11. Kr: Ja okej vi säjer så här vi skiter i tältet då

Här råkar alltså Bengt säga fel – »sova under bar mark» i stället för »under bar
himmel». Ingemar uppmärksammar detta genom att skrattande förvränga ytt-
randet ännu mera med sin kommentar »Bar mark sova i helvetet». (För fler
autentiska exempel av denna typ, se Norrick 1993.) På samma sätt som talarna
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bygger på varandras skämtförslag med en eller flera modifieringar bygger de
också på den oavsiktliga komiken.

9.4.2 Felsägning som enbart talaren uppmärksammar

Det förekommer också att en felsägning enbart uppmärksammas med skratt av
talaren själv, som i följande utdrag (ex. 9:28). Denna sekvens kommer från
introduktionen till en urvalsdiskussion i en blandad grupp i sjuan. De båda
flickorna, Kajsa och Marie, berättar om handlingen i boken »De hemligas ö»
för pojkarna, som inte läst boken. Marie råkar säga ö i stället för båt (r. 4). Det
uppmärksammar hon själv genom att skrattande korrigera sin replik.

Exempel 9:28. H7137, blandad grupp, år 7: An = Anders, Ka= Kajsa, Ma= Marie, St =
Stefan
1. Ka: Dom träffas så här på ett ställe dom här båda scoutgrupperna och så börjar
2. dom leka på en
3. (0,4)
4. ➤Ma: Ö eller på båt (.) en båt ∨menar jag∨

5. Ka: E n  b å t  j a  e n  väldigt- en rätt stor båt var det
6. Ma: Och så är det en
7. (                                         )
8. Ka: Och så är det en som kastar loss trossen så här så dom åker iväg

Den komiska och absurda tanken att ungdomarna skulle flyta iväg på en lös-
gjord ö representerar basoppositionen möjlig–omöjlig.

9.5 Diskussion och sammanfattning
I detta kapitel har jag undersökt och exemplifierat tre kategorier av oavsiktlig
komik: formkomik (avsn. 9.2), innehållskomik (avsn. 9.3) och felsägningar
(avsn. 9.4). Jag har också diskuterat olika typer av regelbrott i avsiktliga
skämt (avsn. 9.1). Den sammanfattande översikten (tablå 9:2) över samtals-
exempel på oavsiktlig komik och avsiktliga skämt som behandlats i detta
kapitel följer nedan. Vid analysen av den oavsiktliga komiken är tre av de fyra
kriterierna för att identifiera skämt tillämpliga. Strukturella egenskaper dis-
kuteras nedan i avsnitt 9.5.1.1 och 9.5.3. Olika typer av reaktion behandlas i
avsnitt 9.5.2.

9.5.1 Vilken komik uppmärksammas?

Viss oavsiktlig komik uppmärksammas av samtalarna, annan inte. Det gäller
såväl dubbeltydigheter som tankevurpor och felsägningar. Om dessa fenomen
av talarna uppmärksammas som komiska eller ej verkar något slumpmässigt,
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och har bl.a. att göra med om någon i gruppen råkar ha uppmärksamheten
riktad mot yttrandets form eller ej. Men inte heller för avsiktliga skämt är det
så lätt att avgöra i förväg vad som kommer att leda till skratt, om man inte
känner till en hel del om samtalarna och deras gruppkultur. Detta har disku-
terats ovan, dels i avsnitt 3.2 (t.ex. citatet ur Greig 1923), dels i kapitel 8 vad
gäller avsiktliga skämt i det här samtalsmaterialet.

En metodisk fråga som inställer sig är förstås om jag har upptäckt all oav-
siktlig komik som finns i samtalen. Svaret kan nog bara bli att jag har gått
igenom materialet noggrant, men det vore förmätet att tro att jag funnit allt.
Den typ av komik som förefaller mig vara svårast att identifiera är syntaktisk
tvetydighet som går över replikgränser. Ett exempel på sådan finns i ex. 9:9,
där frågan »Har du ätit det någon gång då?» tolkas olika av två av eleverna.
Här är det syftningen för ordet det som är tvetydig.

Inledningsvis diskuterade jag skillnaden mellan att uppmärksamma komik
och att visa att man har uppmärksammat den. I de exempel i detta kapitel där
komiken inte noteras uttryckligen kan vi se en spännvidd från ex. 9:14 (ham-
burgerkött), där eleverna verkar helt omedvetna om yttrandets dubbeltydighet,
till ex. 9:28 (ö eller båt), där talaren uppmärksammar felsägningen genom att
skrattande korrigera sig själv. Att hennes samtalspartner inte visar att hon har
uppmärksammat detta innebär knappast att hon har undgått att märka själv-
korrigeringen. Oavsiktlig dubbeltydighet och självkorrigering av felsägning är
ju två olikartade fenomen.

Om oavsiktlig komik kommer att uppmärksammas eller ej har att göra med
såväl semantiska egenskaper hos yttrandet som samtalarnas humorperformans,
dvs. deras benägenhet att uppmärksamma latent komiska fenomen. I det föl-
jande ska jag först behandla semantiska egenskaper och därefter humor-
performans.

9.5.1.1 Semantiska egenskaper

En semantisk analys av den oavsiktliga komiken ger inga definitiva svar på
frågan om vilken typ av komik som samtalarna är benägna att uppmärk-
samma. Trots det kan några tendenser läsas ut ur materialet.

Skämt och oavsiktlig komik som bygger på den semantiska basopposi-
tionen möjligt–omöjligt blir mer absurda och därmed mer iögonenfallande än
sådana som baseras på de båda övriga basoppositionerna. Detta ser vi i (9:26),
där repliken »Nej vi stryker det» passerar obemärkt när det gäller skämt-
förslaget häst, medan felsägningen i repliken »Ja nej vi stryker golfbana»
leder till skratt från flera, inte minst talaren själv.

Av tablå 9:2 framgår en stark tendens att de oavsiktligt dubbeltydiga ytt-
randena bygger på basoppositionen faktisk–icke-faktisk (ex. 9:5, 9:8, 9:9,
9:10, 9:14, 9:15). Det är inte den mest frapperande basoppositionen, vilket
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kanske kan vara en del av förklaringen till att många dubbeltydigheter får pas-
sera utan att någon reagerar.

Om den icke avsedda betydelsen i ett dubbeltydigt yttrande kan tolkas
obscent, så kan detta bidra till att komiken noteras, eftersom vi allmänt tende-
rar att uppmärksamma detta i vår kultur. Av ex. 9:5 framgår att detta är en
konvention som de 10-åriga samtalarna tillägnat sig. Raskin (1985) räknar
med ett antal underkategorier till de tre basoppositionerna. En av dessa är
motsättningen mellan obscent och icke-obscent (se avsn. 4.2.3.2.2).

En typ av innehållskomik utgörs av det som jag har kallat tankevurpor. När
man studerar dessa får man konstatera att steget mellan allvar, oavsiktlig
komik och skämt kan vara kort. Att ett förslag kan ha två modus har diskute-
rats ovan (avsn. 8.2.6). Där diskuteras även talarens perspektiv på uppgiften,
vilket påverkar vad som uppfattas som allvar, skämt eller tankevurpor.

Även om steget inte är så långt mellan vissa exempel på allvar, oavsiktlig
komik och skämt så skiljer sig de semantiska egenskaperna hos tankevurporna
och de skämt som exemplifierats i detta kapitel (avsn. 9.3). När tanken på att
ta med ved uppmärksammas som komisk (ex. 9:16), så är den semantiska bas-
oppositionen av typen förväntad–icke-förväntad. Förslaget är överraskande
och inte helt rationellt i den aktuella situationen, men ändå genomförbart.
Skämten att ta med myror (ex. 9:18) och träd (ex. 9:19) är däremot av typen
möjligt–omöjligt. Visserligen är det genomförbart att bära med sig ett antal
myror, till skillnad från träd, men att orientera sig med hjälp av medförda
myror som ska bygga stackar blir en omöjlighet.

Att jaga hare eller andra mindre djur med en kniv (ex. 9:20) är kanske möj-
ligt för den som har träning på området, men när det är fråga om att springa
efter en älg med en överlevnadskniv (ex. 9:21) har man definitivt passerat
gränsen för vad som är möjligt.

I exemplet med älg ser vi en annan av underkategorierna till de tre bas-
oppositionerna exemplifierad, nämligen stor eller liten (kropps)storlek. Även i
ex. 9:25 återkommer detta tema, när eleverna skämtar om att bli nervösa när
björnarna respektive myrorna kommer.

Att även avsiktliga skämt kan innehålla oavsiktliga dubbeltydigheter som
kan ge en komisk effekt framgår av två av de diskuterade exemplen (ex. 9:14
och 9:15). Om det är svårare att uppmärksamma oavsiktlig formkomik i ett
avsiktligt innehållsskämt än i ett seriöst yttrande är en intressant fråga, men
det behövs fler belägg än mina för att frågan ska kunna besvaras.

9.5.1.2 Humorperformans

Om en talare eller lyssnare uppmärksammar oavsiktlig komik har bl.a. med
personens humorperformans att göra. Denna performans har Raskin beskrivit i
semantiska termer som individens varierande beredskap att växla mellan modus,
varierande tillgång till ramar som kan bli motstridiga och till motstridiga
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relationer mellan ramar (avsn. 4.2.4.5). Den som är inriktad på att finna komik
kan också göra det. I de texter, talade och skrivna, vi möter finns det en hel del
överlappande och motstridiga ramar att upptäcka – för den som vill.

Så här har några av mina enkätinformanter beskrivit vänner och familje-
medlemmar som har stor benägenhet att både skämta och se komiska aspekter
i vardagen:

Exempel 9:29.
Ulf Berg. Han såg det roliga i allt. Han såg saker ur ett annat perspektiv. (Enkät 142)

Per, barndomsvän. Korta s.k. »one-liners». Han är snabb att påpeka konstiga tolk-
ningar. (Enkät 116)

Storebror är knasigast, vrider och vänder på ord och situationer. Han lyckas alltid
leka med allt han gör eller ser (även i bak, städning, obligatoriska julkort etc.). Mer
tokrolig än »planerat», berättar enbart dåliga »roliga historier», så dåliga att man
måste skratta! [---] (Enkät 034)

I samtalscitaten i det här kapitlet möter vi några elever som verkar ha en sär-
skild beredskap att agera på det sätt som enkätinformanterna beskriver.
Exempelvis Henrik, Ingemar och Louise tycks kunna se saker ur ett annat per-
spektiv, vara snabba att »påpeka konstiga tolkningar» och att vrida och vända
på ord och situationer (se exempelvis ex. 9:5, 9:9, 9:10, 9:15, 9:25, 9:26,
9:27). Enkätinformanternas vardagliga beskrivningar i ex. 9:29 motsvarar
Raskins begrepp humorperformans.

9.5.2 Hur uppmärksammas komiken?

Att samtalare ofta vidareutvecklar varandras skämt har framhållits av ett fler-
tal forskare som studerat skämt, och jag har även visat exempel på detta i mitt
material (se vidare avsn. 8.2.3). Även den oavsiktliga komiken fungerar på
samma sätt. Av Norricks (1993:17) undersökning framgår att mycket
skämtande kretsar kring hur vi talar, och bland det som leder till skratt finns
»slips and logical lapses», alltså sådant som jag har kallat felsägningar och
tankevurpor. Eleverna uppmärksammar varandras felsägningar genom skratt,
upprepning (ex. 9:25) eller genom att ytterligare förvränga yttrandet på ett sätt
som ökar inkongruensen. Exempelvis uppmärksammar en pojke i sjuan en
annan talares felsägning »sova under bar mark» med en skrattande upprepning
och förvrängning: »Bar mark sova i helvetet» (ex. 9:27) (se även ex. 9:26). Ett
ovanligt sätt att uppmärksamma en tvetydighet i en annan talares yttrande är
att låtsas missförstå det på ett sätt som ger en komisk effekt (se avsn. 9.2.2.1).

Repetition kan alltså användas av lyssnaren för att peka ut något oavsiktligt
komiskt i en föregående replik (ex. 9:25) (jfr Norrick 1993:77). Repetition
används också av lyssnaren för att visa uppskattning av ett avsiktligt skämt (se
avsn. 4.3.2). Jag ser detta som två sidor av samma mynt – lyssnaren upprepar
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något komiskt i föregående replik. Detta komiska kan vara avsiktligt eller
oavsiktligt komiskt. I socialt avseende är dock dessa responser mycket olika.
Att ett skämt möts av uppskattning är en bekräftelse på att skämtet är lyckat.
Att en talare bemöts med en repetition som lyfter fram inslag av oavsiktlig
komik kan däremot vara ett hot mot talarens sociala ansikte. Dels blir den
första talaren måltavla för lyssnarens skämt, dels måste den första talaren själv
lyckas identifiera det komiska i sitt föregående yttrande. Norrick (1993) fram-
håller dock att i de vardagliga samtal mellan vänner och släktingar som han
undersökt brukar inte denna typ av samtalssekvenser framstå som aggressiva.
Tvärtom präglas de av det slags närhet som innebär att man inte behöver ta så
stor hänsyn till vad som formellt betraktas som artighet. Detta förhållande för-
klarar Norrick med vad Tannen (1991 i min litteraturlista) har kallat makt och
solidaritetsparadoxen.

Felsägningar är således något som vi brukar skratta åt. Liksom den avsikt-
liga komiken innebär de ju både inkongruens och överraskning. Komiska fel-
sägningar kan ge samma fenomen som avsiktliga skämt, t.ex. blir felsäg-
ningen golfbana i ex. 9:26 en absurd tanke av samma typ som vissa avsiktliga
skämt. Men felsägningar överraskar även talaren, som också kan få sig ett rik-
tigt gott skratt. I detta avseende skiljer sig skämtande och oavsiktlig komik åt.
Den som berättar en skämthistoria brukar normalt, enligt de normer som råder
i vår kultur, stämma in i skrattet när lyssnaren väl börjat skratta, men inte
skratta först: »It is generally considered rather bad form for the teller of a joke
to initiate laughter at its punch line; but once the audience has begun to laugh,
the teller may join in as well» (Norrick 1993:38). När det gäller oavsiktlig
komik är det däremot fullt tillåtet för talaren av uppmärksamma komiken
genom att skratta först. Ett annat mönster än det Norrick beskrivit framträder
också om man vidgar perspektivet och studerar skratt i relation till alla typer
av yttranden i ett samtal, alltså inte enbart skämt. Av Adelswärds (1989) ana-
lys av anställningsintervjuer framgår att i så många fall som 85 % började den
talare som fällt det yttrande som leder till skratt att själv skratta först.

Att vi skrattar åt felsägningar signalerar att det normbrott som dessa inne-
bär inte är så farligt i socialt avseende (jfr avsn. 3.2). Även talaren själv brukar
skratta. I mitt material har jag funnit fall där talaren ensam skrattar åt sin fel-
sägning (ex. 9:28), men jag har faktiskt inte kunnat finna fall där enbart lyss-
naren skrattar. Att skratta åt de rena felsägningarna är ju okomplicerat, i alla
fall så länge det, som i mitt material, rör sig om godartade fall där maskineriet
strejkar och inte om någon typ av talrubbning. Sådana fall där talaren exem-
pelvis uttalar ett ord felaktigt därför att hon eller han inte behärskar normen
hör också till det som kan vara mera socialt besvärande.

Att reagera på en tankevurpa med en skämtsamt retande replik kan däremot
innebära en indirekt kritik (jfr avsn. 4.2.4.4.3). När en lyssnare uppfattar någon
annan talares replik som en tankevurpa, så kan han eller hon markera detta
genom att bygga på med skämtsamma förslag, modifieringar eller argument,
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som förvränger ursprungsrepliken och därmed ökar inkongruensen (se avsn.
9.3.2). Drew (1987) har visat att talare som utsätts för den sortens skämtsamma
retande sällan skrattar eller bygger vidare på skämtet, utan bemöter skämtet
seriöst. Samma sak gäller exemplen ur mitt material – se ex. 9:20, 9:22 och
9:23. Den som skämtsamt och indirekt kritiseras för en tankevurpa reagerar
inte med att uppmärksamma komiken, utan fortsätter på en allvarlig linje. Att
så inte alltid måste vara fallet framgår av Norricks (1993) undersökning där
det finns exempel på talare som skrattar gott åt sina egna tankevurpor (ex.
9:24).

9.5.3 Regelbrott i avsiktlig och oavsiktlig komik

Den sista fråga jag ska diskutera här gäller vilken typ av regelbrott som före-
kommer i avsiktlig och oavsiktlig komik. Båda typerna av komik kan innebära
brott mot Grices maximer. För att bara ge ett exempel på detta ser vi hur man i
skämt inte undviker tvetydighet utan utnyttjar den. Den oavsiktliga komiken
innebär dock oavsiktliga brott mot maximerna.

Avsiktliga formskämt kan innebära brott mot språksystemets regler, men
behöver inte det. I ex. 9:4 ovan har vi sett hur användandet av en paronym
innebär ett icke-idiomatisk språkbruk. I ex. 9:3 å andra sidan samexisterar två
betydelser i en välformad mening. Formskämt kan också kombineras med att
den vanliga logiken åsidosätts till förmån för lokal logik, se t.ex. ex. 9:4.

Den oavsiktliga formkomiken består av »normala» yttranden som inne-
håller något dubbeltydigt element eller, mera sällan, en syntaktisk dubbel-
tydighet. Denna komik innebär inte några brott mot språksystemets regler, och
därmed bekräftas alltså Sherzers iakttagelse. Däremot förekommer ett oav-
siktligt tabubrott, när en flicka använder frasen ligga med (ex. 9:5).

Exemplen på avsiktlig och oavsiktlig innehållskomik i detta kapitel innebär
inte några brott mot språksystemets regler. Däremot kan de innebära brott mot
Grices maximer. Ett sådant belägg finns i ett avsiktligt skämt (ex. 9:14), där en
pojke säger något som han vet är osant: att hamburgare är gjorda av hästkött.

Den oavsiktliga innehållskomiken innebär framför allt något slags logisk
inkongruens. Det kan vara antingen i form av en tankevurpa, alltså fall där
maskineriet strejkar på ett tankemässigt eller logiskt plan, eller i form av ytt-
randen som blir komiska om talaren och lyssnaren har olika attityder till hur
uppgiften ska lösas.

Felsägningar innebär per definition brott mot språksystemets regler, men
denna manipulation är oavsiktlig. De felsägningar som får karaktär av inne-
hållskomik kan också bli komik av den typ som bygger på lokal logik. Exem-
pelvis leder felsägningen som handlar om att ta med golfbana (ex. 9:26) till
samma typ av skämt som det avsiktliga skämtet om korvkiosk.
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10 Lek i samtalen

I leken finns det inga begränsningar – barn kan leka spöken och dinosaurier
lika gärna som något mera näraliggande, t.ex. mamma, pappa, barn eller
doktor. När barn leker använder de språket för att styra sina aktiviteter och
bygga gemensamma fantasivärldar. Det är detta som Nauclér (1985) kallar
språk till lek.1 I de här samtalen förekommer inslag av språk till lek, och den
aktuella leken innebär att eleverna föreslår saker som normalt hör hemma i
vuxenvärlden. De mest utpräglade lekförslagen för tankarna till en actionfilm,
där bil och pistol behövs. Dessa förslag kan givetvis också vara skämt, bero-
ende på vilken attityd talaren har till sitt förslag. Däremot är det svårare att se
exempelvis förslaget bil som allvarligt, jämförbart med förslag av typen över-
levnadskniv eller konserver.

Man kan tänka sig ett antal sociala faktorer som påverkar användningen
och tolkningen av modus. Talarens kön, ålder och roll i gruppen eller i skolan
är några sådana. Tolkningen av ett förslag som bil blir olika beroende på
talarens ålder. När en grupp tioåriga pojkar diskuterar förslaget bil är det lek. I
en diskussion med vuxna deltagare är det mindre sannolikt att ett dylikt för-
slag skulle vara lek. Däremot kan det förstås vara skämt eller ironi. Att sådant
som är möjligt och genomförbart för vuxna är lek i barns samtal, beror till stor
del på att barn leker vuxna. Reimers (1991:56 f.) beskriver detta fenomen när
det gäller barns sång:

Det framstår därvid också tydligt att barn inte är barnsliga i den meningen att de leker
barn. Nej, de leker vuxna. Och det innebär, vad gäller sjungandet, att de fortsätter att ta
över melodi-element ur de vuxnas repertoar – som de sedan adapterar på sitt sätt.

På samma sätt kan urvalssamtalen beskrivas: med lekförslagen plockar eleverna
element ur de vuxnas repertoar, och adapterar dem på sitt sätt.

10.1 Förslagen bil och pistol i ett samtalsexempel
Inledningsvis ska jag exemplifiera två centrala kategorier av lekförslag – för-
slagen bil och pistol. Lekförslagen har det gemensamt med allvarliga förslag
att de är avsedda att hamna på den gemensamma listan. För att ett lekförslag
ska accepteras av gruppen krävs dock att alla är med på att integrera den här

1 Nauclérs (1985) distinktion mellan språk till lek och språk som lek diskuteras i avsn. 8.3.1.
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sortens lek i samtalsuppgiften. I de båda pojkgrupperna i trean är det just de
här förslagen som leder till mest diskussion, då olika argument prövas och
förslagen modifieras i flera omgångar.

I följande utdrag från en av dessa pojkgrupper diskuteras lekförslagen bil
och pistol med modifieringar. Förslagen dyker upp många gånger under sam-
talets lopp, vilket gör att exemplet blir långt, trots att jag återger transkrip-
tionen i förkortad form. Jag kan inte heller separera sekvenserna till en bil-
respektive en vapensekvens, eftersom de griper in i varandra. Jag tycker ändå
att exemplet är värt att studera närmare, dels för att förslagen exemplifierar
modus lek, dels för att olika talare tycks ha olika inställning till dem. Några
pojkar är beredda att integrera denna lek i samtalet, andra är inte det.2

Exempel 10:1. L3016, pojkgrupp, år 3: Ha = Hans, La = Lars, Ma = Marcus, Ni =
Niklas, Pe = Peter
UNDER INTRODUKTIONEN MED INSPELNINGSLEDARNA BLIR BIL DET FÖRSTA SOM FÖRESLÅS:
1. L3: F  e  m   ni- ni ni ska eh gemen- ni
2. ska ta med bestämma er för att ta med fem saker
3. ➤Pe: *Bil* TYST
4. L3: Och ni ska komma överens om vilka saker ni behöver för att klara er en»
5. F       N       I       S       S                                             
6. L3: »vecka ute i vilda skogen
7. /
8. Ma: Då vet jag
9. /
10. ➤Pe: En bil (.) till att börja med
11. L3: Det kan hända att ni har glädje av att / först bara fö-
12. skriva upp några saker och sen / prata med varann om vilka fem saker det /
13. som behövs / men ni måste komma överens om fem saker
14. La: Brödrost så där
15. L3: Typ brödrost det är en sak va
16. La: Nej men det går inte
17. SKR A  T  T
18. L3: Det är lite svårt att använda tror jag
19. L2: Fem saker SKRATTAR
20. /
21. ➤Pe: (En bil) (.) en bil kan vara bra att ha när man (.) när veck- när veckan har gått
22. L3: Man måste  vara  l i t e  ( . )  j aa  mm
23. men man måste vara lite listig det är ba fem saker ni får ta med er
24. [---] NÅGOT SENARE UNDER INTRODUKTIONEN: BIL OCH KLÄDER
25. L3: Ni får eh ni blir tvu- ni måste komma överens (lite mera)
26. F N I S S
27. /
28. Pe: Mm
29. ➤La: Vi kan ju ta en bil å nån (.) lite kläder också / så kan man (köra bil)
30. Pe: Kläder / (kläder
31. då kan man) (                                        )
32. L3: Ja ja / vi får se vad ni kom- (.) vi får se vad ni kommer fram till
33. [---] GRUPPSAMTAL UTAN INSPELNINGSLED. TÄNDSTICKOR ÄR FÖRSTA FÖRSLAGET:

2 Detta samtal är ett av de två som endast är audioinspelade. Som redan sagts har klassens lärare
hjälpt till med talarbeteckningarna, då det är mycket svårt att skilja några av rösterna åt. På
några ställen verkar talarbeteckningarna tveksamma, men trots denna brist visar exemplet de
modusförhållanden som diskuteras.
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34. Ha: Tändstickor måste vi (ju ha)
35. HOSTNING
36. /
37. P: Ja
38. ┌HOSTNING
39. P: └ (             )
40. ➤La: Nej inga (   ) men du / bil (.) bensin / eh åskledare FNISSAR
41. F N I S S , FLERA
42. P: Ja men det (               )
43. La: Lussebullar
44. /
45. Ma: Vi måste ha lite band med oss och en bandspela  r  e   
46. [---] STRUKEN SEKVENS: JUMBOJET, KORVKIOSK, HAMBURGERBAR, TÄNDARE  ETC.
47. Ha: Ja men vi kan klippa av oss håret det brinner ju bra
48. /
49. Ni: Jaa / sax
50. /
51. Pe: Nej vi tar- vi tar med oss / brän- bensin FNISSAR
52. häller p å   b a r a   (.)   ratsch tsch [illustrerande ljud]
53. Ha: Eh va fan skärp dej
54. La: Tårgas
55. /
56. ➤Ni: Och vad ska vi med tårgas till? (.) pistol så kan vi försvara oss
57. La: ┌ Ja just det
58. P: └ J a a
59. ➤Pe: Gevär
60. ➤Ma: Pistol
61. ➤Pe: Gevär
62. ➤Ma: Hagelgevär
63. ➤P: (Gevär)
64. /
65. ➤La: Pistol
66. /
67. ➤Pe: Kulspruta är mycket bättre
68. /
69. Ha: ┌ Jaha
70. ➤Ma:└Kulspruta med / med
71. ➤La: Nej det har vi inte råd med
72. ➤Ma: Magasin
73. /
74. Pe: (Men det här då)
75. Ha: Men hur fan eh
76. ➤Pe: Ja men hur fan har vi råd med pistol kanske?
77. ➤La: Ja men pistol det kan man ordna sen FNISSAR KORT
78. /
79. Pe: Ja och sen
80. ➤Ma: Det snor man av polisen
81. /
82. ➤Pe: Poli- en bil
83. Ni: ∨A v  polisen∨

84. P: (   )
85. ➤Pe: ┌*Bi l *  HÖGT OCH UTDRAGET
86. P: └∨(Jävla) dåre∨

87. /
88. ➤Pe: En bil och en flyttbil
89. ➤La: Ja just det en bil FNISSAR
90. Ma: S å g
91. /
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92. Ni: Eller yxa är (bra att ha)
93. ➤P: M e n  b i l -
94. ➤P: (Bil)
95. ➤P: ┌Bil
96. ➤Pe?:└Bil bil när veckan (har gått)
97. P: Kniv
98. ➤La?: Eh bil när veckan  h a r  g å t t
99. Ha: Men en kniv måste vi ha
100. P: Jaha
101. Ni: Ja det är ju lugnt
102. Pe: Eh va- vad har vi vad har vi kommit p å  n u  d å ?
103. La: Men nu måste vi
104. ➤ komma på nå vettigare saker (än en) pistol
105. P: Vänta här
106. ➤Ni: (Pistol) kniv
107. /
108. Pe: Ja jag har inte skrivit (mer än)
109. [---]
110. Ma: Vad sa han? överlevnadskniv? //
111. ö- // *över- *   LÅNGSAMT MEDAN HAN SKRIVER
112. P: Hörru
113. ➤La: Men hörni vi måste hitta på nå vettigare saker än pistol och kniv (och så där)
114. Ma: *  l e v -   n -  *       LÅNGSAMT MEDAN HAN SKRIVER
115. Ha: N ä  v a d å
116. /
117. P: Ja men det (är ju bara så)
118. Ha: Ö v e r l e v n a dskniv för de- på såna sitter ju tandpetare och allt
119. möjligt
120. Ma: Jaa det finns (     )
121. Pe: Syl och så finns det sax såg
122. P: (     )
123. P: (   )
124. Ha: Jaa det är skitmyc k e t
125. Ni: *Saft saft och bulla*
126. HÖGT
127. Pe: Sax sa jag och sen såg och
128. P: (           )
129. Pe: Gaffel och
130. Ma: Du man skriver allting på / a l l t i n g  p å  e t t
131. [---]
132. Ha: Hur många saker har vi gjort nu?
133. P: (         )
134. Ni: Fyra
135. ➤Ha: Nej men pistol stryker vi vad ska vi ha en pistol till?
136. P: J a a 
137. ➤Ma: Försvara oss
138. ➤Ha: Ja va fan det finns ju inga djur
139. P: Näej
140. ➤La: ┌Pistol det är jävla barnsligt låter som en treåring (   ) pang pang Lucky»
141. Ni: └ ( J a  de t  l å t e r )  (    )
142. ➤La: »Luke ungefär
143. /
144. P: *Pang pang (       ) pang pang (        )* HÖGT OCH SJUNGANDE
145. Ni: Okej nu har vi (tagit) (...) vi måste ta med oss video
146. /
147. Pe?: Va?
148. FNISS
149. Pe: Och var skulle vi få (ett) (.) uttag ifrån?
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150. Ha: (          ) (du är som en barnslig) unge (.) en video
151. P: E l l e d n i n g
152. [---]
153. ➤La: Nä men vi måste komma på tillsammans och ingen jävla pistol eller eh
154. Ha: Ja okej han har (en) (   ) lä- läs upp dom saker vi ska ha nu
155. [---] POJKARNA HAR ENATS OM FYRA SAKER OCH SKA BESTÄMMA DEN FEMTE:
156. Pe: Nej fan nu har vi alla fem då / nej men vi tar
157. Ni: En två / en  t v å  t r e  f y r
158. ➤Pe: Vi måste ju ha en bil
159. sen när vi slu- när veckan är slut eller kommer dom och hämtar oss
160. ➤P: Nä men dom hämtar oss
161. ➤Ha: Dom hämtar
162. oss
163. Pe: Ja bra
164. /
165. La: Men så här då (.) så här mat h a m b u r g a r e
166. ➤Ma: Dom kanske ljuger
167. La: Inom parentes [hamburgare]
168. /
169. Pe?: Vadå hamburgare?
170. [---] POJKARNA HAR SVÅRT ATT KOMMA PÅ VAD MER SOM KAN BEHÖVAS:
171. ➤Pe: Dom kommer och hämtar oss sen efter veckans slut / så vi behöver inte ha
172. nån bil
173. VISSLING
174. [---]
175. La: Eh vänta / man skulle ha såna / varför ettan står det inget på / hos mej
176. /
177. Pe: Tändare
178. /
179. La: Den har jag skrivit här
180. /
181. Ma: Ja kniv      
182. La?: Jag (fick \ tyck-) (jag tänkte) (              )
183. ➤Ni: *Det var pistol* (   ) eller nåt sånt där HÖGT
184. /
185. ➤Ma: Nej han har suddat över det
186. /
187. La: Just det så här står det överlevnadskniv tändare vatten mat hamburgare
188. inom parentes det kan jag stryka
189. [---] EFTERDISKUSSION MED INSPELNINGSLEDAREN:
190. L2: Tyckte ni det var lätt att komma fram till det här?
191. La: Ja men vi skulle haft
192. Pe: Näej
193. ➤La: Det skulle kanske behövt nå vettigare förslag liksom / överlevnadskniv»
194. P: (               ) inte
195. ➤La: »och / så där / liksom man kunde ha en (.) en rep kanske med sej

Det första förslag som dyker upp i det här samtalet är alltså bil (r. 3), vilket
sedan kommer att upprepas ett flertal gånger under samtalet (r. 10, 21, 29, 40,
82, 85, 88, 89, 93–96, 98, 158, 172). Det är främst Peter som framhåller detta
förslag.3 De första förekomsterna av bil (r. 3, 10) har jag tolkat som skämt. Bil

3 Peter är den talare som har mest särpräglad röst, varför jag tror att dessa talarbeteckningar är
korrekta.
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följs av förslaget brödrost (r. 14), vilket talaren själv avfärdar som omöjligt (r.
16). När Peter därefter återintroducerar bil med argumentet att det är bra att ha
när veckan har gått, tolkar jag detta som ett lekförslag (r. 21). Peter talar om
när bilen ska användas, något som eleverna även återkommer till (r. 96, 98,
158–159, 171). När pojkarna har enats om fyra saker tycker de att de redan
har det nödvändigaste och har lite svårt att komma på en femte sak. Då upp-
repar Peter förslaget att bil behövs när veckan har gått tillsammans med mot-
frågan om de blir hämtade (r. 158–159). Två andra talare säger att de blir
hämtade (r. 160–161), och väljer alltså att avvisa lekförslaget utan att rasera
den textvärld som förslaget bygger upp. Kanske är det extra angeläget vid
denna punkt i samtalet, då de nyss haft en uppgörelse om förslaget pistol.4

Magnus framkastar dock tanken att »Dom kanske ljuger» (r. 166). Detta tolkar
jag som ett försök att ändå motivera behovet av bil. Något senare, när gruppen
fortfarande funderar på den sista saken, upprepar Peter att de blir hämtade och
därför inte behöver någon bil (r. 171). Även detta ser jag som ett exempel på
modus lek.

Förslaget bil upprepas även mellan de ovan diskuterade replikerna. Några
av dessa repliker ser jag som skämt, inte minst när bil kombineras med
förslagen bensin och åskledare (r. 40) eller med flyttbil (r. 88). Det första av
dessa belägg följs av ett fniss från talaren själv och båda beläggen bemöts med
fniss, vilket också indikerar att de tolkas som skämt.

Vapendiskussionen följer efter en sekvens där pojkarna har diskuterat
tändare och att tända en liten brasa. I det här sammanhanget dyker tanken upp
att de ska klippa av sig håret eftersom det brinner bra (r. 47). Jag har tolkat
detta som ett skämt, vilket modifieras till sax och bensin. Det sistnämnda ska
användas till att få fart på elden, vilket illustreras med ett ljud (r. 51–52).
Detta bemöts med en tillsägelse om skärpning (r. 53), varefter förslaget tårgas
följer. Niklas frågar vad tårgas ska användas till, och lanserar själv pistol i
försvarssyfte (r. 56).

Pistol modifieras till både gevär, hagelgevär och kulspruta med magasin.
Resonemanget är intressant att följa, då pojkarna anför en rad olika argument
innan de slutligen stryker pistol från listan. Det är argument som att de inte
har råd med pistol (r. 71), att man kan ordna det sen (r. 77) eller sno en pistol
av polisen (r. 80). Senare framhålls att man måste ha en pistol för att försvara
sig (r. 137), vilket möts med invändningarna att det inte finns några djur (r.
138) och att det är »jävla barnsligt låter som en treåring» (r. 140).

Det framgår av ljudinspelningen att åtminstone någon av pojkarna har
skrivit ner pistol på sitt papper. Hans säger att pistol ska strykas (r. 135) och

4 Jfr Börestam Uhlmann (1994) som i en analys av interskandinavisk språkförståelse framhåller
att samtalarna är återhållsamma med repareringsinitiativ, och att de förefaller väga informa-
tionsbehovet mot den sociala kostnad som ett missförstånd har. Ibland tycks samtalarna inte
orka med fler repareringar utan i stället välja att konsolidera den sociala dimensionen.
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senare säger Marcus att en annan pojke har suddat över pistol (r. 185). Såväl
den del av argumentationen som gäller behovet och anskaffandet av pistol
som det faktum att förslaget skrivs ned ser jag som indikationer på att pistol är
ett lekförslag och inte ett skämt.

Värt att notera är även att det allvarliga förslaget överlevnadskniv tycks
missförstås av en av pojkarna. Detta trots uppräkningen av allt som finns på
en sådan kniv: tandpetare, syl, sax, såg och gaffel (r. 118–121, 127, 129). Lars
protesterar och framhåller att de behöver »nå vettigare saker än pistol och kniv
(och så där)» (r. 113), och återkommer till detta även vid efterdiskussionen
med inspelningsledaren (r. 193, 195). I ett helt allvarligt samtal är däremot
risken för att modus ska missförstås ganska liten.

10.1.1 Bil som lekförslag

Pojkarna i trean väljer alltså att bemöta förslaget bil med argument om att det
inte finns något behov av bil, eftersom de blir hämtade. Bland de äldre
eleverna är emellertid reaktionen en annan. Introduktionen av förslaget är
dock ganska likartad i de båda nedanstående exemplen (ex. 10:2 och 10:3) och
i ex. 10:1. Först introduceras förslaget som enkelt, sedan upprepas det med ett
argument (ex. 10:1 och 10:3). I ex. 10:2 förekommer inget argument men en
problemformulering med likartat innehåll: »Kommer dom och hämtar oss om
en vecka?» (r. 12). I ex. 10:2 ignoreras dock alla Stefans försök att lansera bil
(r. 4, 12, 19).

Exempel 10:2. H7137, blandad grupp, år 7: An = Anders, Ka= Kajsa, Ma= Marie, St =
Stefan
1. An: Lyx- (.) swimingpool
2. FNISS, FLERA
3. Ka: Om man (.) skulle
4. ➤St: En bil
5. (0,6)
6. Ma: Men vad ska man äta till exempel va liksom?
7. St: Ja men det kan man ju jaga
8. [---]
9. Ka: Ja (1,0) nu har vi två grejor kvar (då kan man säja)
10. Ma: J a  j u s t  det vad (.)
11. n å n t i n g  a t t  d r i c k a  m å s t e  m a n  h a
12. ➤St: Kommer dom och hämtar oss o m  e n  v e c k a ?
13. Ka: Då har vi då har vi fixat käket då för då kan
14. man ju fixa (0,2) fisk o c h  s å
15. [---]
16. St: (N u    h a r    v i    f e m)     (       )
17. Ma: Nu har vi alltså skrivit tält under här
18. nu kommer dom att skicka  ut  oss säkert ju *nu ska ni vara ute i»
19. ➤St: En bil (skulle man ha)
20. Ma: »skog e n *         S    K    R     A    T    T    A  R, FÖRSTÄLLD RÖST
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I ex. 10:3 bemöts förslaget bil (r. 2, 9–10) både med ett angrepp, pucko (r. 11),
och med sakargument som rör behovet av bil (r. 15, 19).

Exempel 10:3. H7140, blandad grupp, år 7: An = Andri/Addi, Ar = Arnar, Li = Linda,
Ma = Martina
1. Li: Arnar visst vill du byta med Martina [byta plats]
2. ➤An: *En bil* TYST
3. Li: Så hon slipper få-     (0.4)            k a m e r a n  (           )  (.)  n e j
4. E: (          )
5. [---]
6. An: En kniv det är vi överens om
7. Ar: ┌Överlevnadskniv
8. E: └*(             )* MUMLANDE
9. ➤An: Nä men hur kommer vi ut i skogen? (0,7) då måste vi ju ha en bil eller hur?
10. ➤ vi kan ju inte gå ut
11. Ar: Pucko
12. (0,2)
13. Li: Men-
14. Ma: Vi var ju
15. Ar: Vi är redan där
16. E: Mja
17. Li: Ja just det
18. An?: Jaha
19. Li: De- vi är såna här scouter som ska överleva i skogen i sju dagar
20. An: Men då (.) då
21. tycker jag vi skulle ha (1,0) t ä l t

I samtalen från sjuan möts alltså inte lekförslaget bil med uppskattning, vilket
däremot kan vara fallet för bil som skämt.

10.1.2 Bil som skämtförslag

Ett exempel på bil som skämtförslag har förekommit i ett tidigare kapitel, i det
utdrag där en pojke i sjuan sjunger fram sin modifiering brudar bilar och
bärs, vilken bemöttes med uppskattande skratt (avsn 8.3.2). I följande utdrag
från år 7 (ex. 10:4) tolkar jag också ett liknande exempel, motorcykel, som
skämt. Detta förslag ignoreras dock helt.

Exempel 10:4. H7142, tvärgrupp, år 7: An = Andri, Hå = Håkan, Li = Linda, To = Tobias
1. To: Nä men (.) sovs ä c k a r   
2. Li: Men vad finns ja m  e  n
3. Hå: Ta med sej en motorcykel
4. (0,3)
5. An: Ja men eftersom vi inte kan komma på något så tycker jag sovsäckar låter
6. bra
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10.1.3 Vapen som allvar eller lek

Sekvenser som rör någon form av jakt finns i ett tiotal samtal. I några fall rör
det sig enbart om klart skämtsamma sekvenser. I andra fall är det uppenbart
att både fiske och jakt diskuteras som ett alternativ till att ta med mat. I dessa
fall tycks det mig lätt att avgöra att det inte är fråga om skämt. Däremot är
gränsdragningen mellan allvarliga förslag och lekförslag desto svårare.

I följande utdrag (ex. 10:5) diskuterar en grupp flickor i sjuan möjligheten
att fiska, när Clara föreslår gevär (r. 3). Detta bemöts med skratt, i vilket
också Clara själv stämmer in (r. 5). Clara fortsätter dock med att lägga till ett
argument (r. 6–7): geväret ska användas för jakt. Även denna gång bemöts
Claras yttrande med skratt. Hennes omnämnande av eld gör dock att de andra
flickorna kommer att tänka på tändstickor, vilket de yttrar så gott som sam-
tidigt (r. 9–11). Efter en sekvens om behovet av tändstickor upprepar Elisabet
gevär (r. 13), vilket återigen bemöts med skratt (r. 14). Irina lanserar en alter-
nativ lösning: man kan göra pilar att skjuta med (r. 15), vilket också bemöts
med skratt. Efter en paus växlar Irina över till ett mera lätthanterligt spår när
hon föreslår förbandslåda (r. 22–23), vilket alla uppskattar.

Exempel 10:5. H7136, flickgrupp, år 7: An = Anne, Cl = Clara, El = Elisabet, Ir = Irina
1. An: └Och sen ska man ju helst (0,3) ha en krok   också
2. Ir: (Eller en) lina
3. Cl: Kan man inte ta nåt så här (0,8) gevär
4. (0,3)
5. SKRATT, ALLA
6. Cl: Nä men utifall det kommer nåt så här vilddjur så kan man ju (0,3) döda det
7. och göra upp en eld och då får man ju kött
8. S   K   R   A   T   T,                                     FLERA
9. El: Tändst ickor  LER
10. Ir: ┌ Tändstickor LER
11. An: └ Tändstickor
12. [---]
13. El: Ska man ha nå gevär eller?
14. SKRATT
15. Ir: Ja men (0,5) då kan man (ju göra) pilar ∨att skjuta med∨

16. SKRATT,              ALLA
17. An: (Ja) precis
18. (0,6)
19. Cl: Eh
20. (5,4)
21. Ir: ∨Jaha∨ FNISSAR (2,7) nej vad behövs mer? (2,5)
22. tja man borde ju egentligen ha med sej (0,6) förbandslåda eller nåra plåster
23. (för) man kan göra illa sej

Trots allt skrattande i denna sekvens tror jag inte att förslaget gevär är avsett
som skämt. Även medbedömaren av detta samtal har kodat yttrandena där
gevär förs fram (r. 3 och 13) som modus allvar. I detta fall är det dock svårare
att dra en gräns mellan allvar och lek. Den alternativa lösningen, att jaga med
pilar, innebär att man slipper skjutvapen, men den är knappast mera realistisk
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om man tänker på möjligheten att verkligen lyckas fälla ett byte. Pilbåge som
alternativ till skjutvapen förekommer i flera samtal. Även i fråga om detta
förslag är gränsdragningen mellan allvar och lek svår.

I nästa utdrag, ex. 10:6, möter två pojkar i år 3 två flickor i en tvärgrupp.
Pojkgruppen hade genast bestämt sig för vapen, men resonerat en hel del om
vilken typ av vapen som skulle vara lämpligast. När pojkarna i början av tvär-
gruppsdiskussionen berättar vad de valt i sin föregående grupp (r. 1–5), möts
förslaget med ett icke-verbalt avståndstagande från en av flickorna. Hon sätter
handen för ögonen och drar den ner över ansiktet i en avståndstagande gest (r.
6–7). Magnus motiverar då behovet av pistol med att den är tänkt för jakt (r.
8). Något längre fram i samtalet förklarar Magnus för Josefin vad över-
levnadshandboken är för något (r. 18–20). Han argumenterar då för att man
kan göra fällor och sedan använda kniven för slakt. Detta accepterar Josefin.

Exempel 10:6. L3038, tvärgrupp, år 3: Jo = Josefin, Ma = Magnus, Pa = Paula, Pe = Per
1. Ma: Ja men vi har med kniv
2. Pe: Ja vi- vi har- vi har- vi har- nej kniv har vi inte
3. Ma: Nej vi har
4. pistol
5. Pe: Vi har pistol vi ju
6. JOSEFIN SÄTTER HANDEN FÖR ÖGONEN OCH DRAR DEN NER ÖVER ANSIKTET
7. (AVSTÅNDSTAGANDE)
8. Ma: Ja men det måste man ju ha annars kan man ju inte skjuta nå djur LER GLATT
9. Pe: O c h    t ä l-
10. Pe: Ja och tä-
11. (0,2) tält
12. [---]
13. Ma: Vi har tä- tändstickor pistol (0,6) eh överlevnadshandboken mat och tält
14. LÄSER FRÅN SITT PAPPER
15. (1,3)
16. Jo: Överlevnadshandboken?
17. Pe:  Ja  d  e  t    ä  r
18. Ma: Det står allting om alla fällor och allting man kan
19. sätta ut för djur (0,4) då behöver man inte gevär eller pistol menar jag (0,4)
20. då kan man ba ha kniv (0,4) om den sitter så här nere så kastar man kniven
21. ba
22. Jo: Jaha men det var ju (dö)bra (.) (det kan man ju s k r i v a)

Även i detta samtal anser jag det klart att jaktsekvensen inte är skämtsam, men
också i detta fall är det svårt att dra en gräns mellan lek och allvar.

10.1.4 Vapen som skämtförslag

Alla vapenförslag är givetvis inte avsedda att skrivas ner på den gemensamma
listan. Ett förslag som bazooka, vilket enligt NEO betyder »raketgevär för
stridsvagnsbekämpning o.d.», kan knappast tolkas som annat än skämt. Det
sägs också med förställd röst och bemöts med skratt (ex. 10:7).
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Exempel 10:7. H7141, pojkgrupp, år 7: Fa = Fannar, Hå = Håkan, Ms = Mats, To = Tobias
1. To: En *(tv) n  ä   e   j* MUMLANDE
2. Fa: Ja en *bazooka* FÖRSTÄLLD RÖST
3. Ms: SKRATTAR

I en blandad tvärgrupp i sjuan återanvänder pojkarna ett skämt från den före-
gående pojkgruppen: motorsåg (ex. 10:8). Senare läggs ett skämtsamt argument
fram, nämligen att motorsågen kan användas till älgjakt (r. 3–4, 7). Detta är ett
exempel bland flera på tanken att redskap också kan fungera som vapen.5

Exempel 10:8. H7308, tvärgrupp, år 7: El = Ella, Si = Siri, Be = Bengt, Kr = Krister
1. El: * Ä r  a l l a  ö v e r e ns om att vi ska ha mat?* HÖGT
2. Kr: Jaa (.) ja det är vi
3. Be: Näej det ju bara att ta en
4. älg och hugga huvet av så har man mat
5. El: Ja men då måste man ju då måste man ju s-
6. /
7. Kr: Då måste vi ha en motorsåg skriv motorsåg
8. El: Ja just det därför skriver vi- därför skriver jag
9. faktiskt mat (.) för jag har inte lust att äta kanin (.) jag är vegetarian säjer vi

10.2 Diskussion
Som framgått av exemplen ovan är det många gånger svårt att dra en gräns
mellan vad som kan beskrivas som allvar respektive lek. Avslutningsvis ska
jag diskutera dels hur jag har hanterat de förekommande lekförslagen, dels
några tendenser som jag trots gränsdragningsproblemen anser att man kan
utläsa ur mitt material.

10.2.1 Lekförslag – finns de?

Även om det finns stora svårigheter när det gäller att analysera lekförslag tror
jag att det är en realitet att tre olika modus – allvar, skämt och lek – kan iakttas i
samtalen. Inom ramen för min undersökning har analysen av skämt kommit att
överskugga analysen av lek, varför någon djupare behandling av lekförslagen
inte ryms här. Min uppfattning är dock att ytterligare analyser kan leda till
fördjupad förståelse av dessa fenomen. Lekförslag fungerar i samtalen på sätt
som skiljer dem från skämt och allvar.

I fråga om lekförslag finns det en tydlig åldersskillnad. Även om introduk-
tionen av exempelvis förslaget bil i ex. 10:1–10:3 är likartad så är det stor
skillnad mellan de responser förslaget får i de olika åldersgrupperna. Samma

5 Längre fram i tvärgruppssamtalet inleder pojkarna en omförhandling av motorsåg till allvarligt
förslag, vilket har nämnts i tidigare kapitel. Denna omförhandling framgår dock inte av ex. 10:8.
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sak gäller vapenförslag. I de båda pojkgrupperna i trean skrivs förslag som rör
vapen ner på listan, åtminstone av några talare. Eleverna i sjuan kan föra fram
förslag som bil och diskutera olika jaktmetoder, men bilar och skjutvapen
skrivs aldrig ner och ingår aldrig i det slutgiltiga valet.

Gränsen mellan allvar och lek är flytande och med de metoder jag har
provat i den här undersökningen kan jag inte finna något entydigt kriterium
för att särskilja lekförslag. Jag har därför stipulerat en gränsdragning som
innebär att endast de potentiella lekförslag vilka får en respons som gjort det
möjligt för mig att tolka förslaget som lek har analyserats som lek.6 Eftersom
de här svårbedömda fallen är mycket få inverkar inte dessa gränsdragnings-
problem nämnvärt på helhetsbilden.

10.2.2 Översikt över moduskarakteriserande drag

Några drag som karakteriserar olika modus sammanfattas i tablå 10:1 och
kommenteras nedan. Dessa drag ska tolkas som tendenser – undantag finns.

Tablå 10:1. Översikt över språkliga och interaktionella drag som
karakteriserar respektive modus.

Allvarliga Lek- Skämt-
förslag förslag förslag
(konserver) (pistol) (mattant)

Introduceras som underbyggt förslag sällan ja sällan
Upprepas av talaren ja ja en upprepning
Kräver verbalt bemötande ofta ja nej
Bemöts med sakargument ja ja nej
Bemöts med angrepp nej ja ja
Kräver att en annan föreställningsvärld nej ja vissa

öppnas

Lekförslagen är ytterst få i mitt material, men mitt intryck är ändå att ett
villkor för att något ska kunna tolkas som lek av lyssnarna i den här skolsitua-
tionen är att förslaget introduceras underbyggt med minst ett argument. Då
öppnas för en förhandling om att integrera det föreslagna lekinfallet med
samtalsuppgiften.

För skämtförslagens del tycks det finnas en begränsning i möjligheten för
samma talare att upprepa dem, eftersom skämt bygger på överraskning. I all-
mänhet upprepas de inte mer än en gång efter introduktionen. En upprepning
av ett skämtförslag är dock inte ovanlig i mitt material, där så mycket tal är
samtidigt. Om ett skämtförslag modifieras kan det däremot uppstå mycket

6 Totalt har 16 förslag och modifieringar av 700 analyserats som lek (se tabell 7:5).
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långa kedjor av modifieringar (se avsn. 8.2.3.1.2). I detta avseende fungerar
allvarliga förslag och lekförslag på ett annat sätt. De kan upprepas många
gånger i ett samtal, eftersom talaren då har syftet att förslaget ska skrivas ner
på den gemensamma listan.

Skämtförslag skiljer sig från de båda andra typerna genom att de inte kräver
ett verbalt bemötande. Ett skratt är en tillräcklig respons. Kravet på bemötande
förefaller vara starkare för ett lekförslag än för ett allvarligt. Den som inte
invänder mot ett lekförslag riskerar att bli indragen i en lek, och att det kan vara
krävande att ta sig ur en sådan lek framgår av ex. 10:1.

Vilken typ av argument förslaget bemöts med skiljer också de tre kategori-
erna åt. I allmänhet bemöts inte skämt med sakargument såvida de inte miss-
förstås, även om undantag finns. Både lekförslag och allvarliga kan bemötas
med sakargument. Allvarliga förslag bemöts med angrepp bara om de miss-
förstås. Däremot kan både lek- och skämtförslag bemötas med angrepp, efter-
som de kan uppfattas som oseriösa. I ex. 10:1 finns exempel på hur lekförslaget
pistol bemöts med angrepp (r. 139, 141) och likaledes skämtförslaget video (r.
149).

Att integrera en lek i samtalet kräver samarbete, eftersom en lek innebär att
man tillsammans konstruerar en alternativ textvärld. Skämt som bygger på
basoppositionerna möjlig–omöjlig eller faktisk–icke-faktisk/icke-existerande
kräver också att en alternativ föreställningsvärld öppnas. Några sådana krav
ställs förstås inte på de allvarliga förslagen, vilka motsvarar de krav man
normalt ställer i en skolsituation.

Sammanfattningsvis blir resultatet av min analys att man trots alla svårig-
heter med att identifiera lekförslag inte kan bortse från dem som kategori. De
fungerar i samtalen på ett annat sätt än allvarliga och skämtsamma förslag,
vilket framgår av tablå 10:1. Av ex. 10:1 framgår också att förslaget pistol
faktiskt skrivs ner av åtminstone en pojke samtidigt som det slutliga argu-
mentet för att förslaget ska strykas är att pistol är »jävla barnsligt låter som en
treåring». Sådana argument förekommer inte i samband med allvarliga för-
slag, av förklarliga skäl.



11 Modusmarkörer

I samtalen visar talarna prov på olika sätt att signalera huruvida det de säger är
allvarligt eller skämtsamt menat. Ibland signalerar de modus genom att
använda sig av lexikala markörer som är direkt knutna till förslaget eller
modifieringen. Dessa kallar jag modusmarkörer. I anslutning till Ochs (1992)
modell kan man säga att modusmarkörer utgörs av ord eller fraser som index-
erar den sociala betydelsen modus. De indexerar hur talaren positionerar sig,
dvs. vilken attityd eller hållning hon eller han har till sitt yttrande.

I detta kapitel ska jag diskutera de modusmarkörer som jag har kunnat
identifiera i mitt material. Denna beskrivning blir tentativ till sin karaktär – de
markörer som behandlas är lågfrekventa och man kan tänka sig att det finns fler
markörer som skulle framträda vid studiet av ett större material. Jag föreställer
mig också att markörer av detta slag kan se olika ut i olika talgemenskaper.

Först och främst skiljer jag mellan skämtmarkörer och allvarsmarkörer (se
figur 11:1). Båda typerna har delats upp i direkta och indirekta markörer. De
indirekta markörerna består av argument av en ovanlig typ som har egen-
skapen att indikera modus.

Modusmarkörer
                  ┌──────────┴──────────┐

skämtmarkörer allvarsmarkörer
          ┌──┴──┐                                          ┌──┴──┐

direkta indirekta direkta indirekta

Figur 11:1. Översikt över olika typer av modusmarkörer.

Direkta skämtmarkörer utgörs i detta material av vad jag kallat explicit invali-
dering (avsn. 11.1.1), och de indirekta av en typ av argument som jag benämnt
poängterad icke-nytta (avsn. 11.1.2). Direkta allvarsmarkörer är språkhandlings-
kommentarer som allvarligt [talat] (avsn. 11.2.1). Indirekta allvarsmarkörer
utgörs av vaga argument som uttrycks genom fraser med dum, vilka går ut på att
man är dum som inte redan har tänkt på ett visst alternativ (avsn. 11.2.2). Jag be-
handlar också falska allvarsmarkörer, vilka jag dock inte betraktar som modus-
markörer utan som ett sätt att stegra skämtets överraskningseffekt (avsn. 11.3).

Skratt kan också fungera som modusmarkör, men det är inte någon entydig
sådan (jfr avsn. 4.3.1). Även allvarliga repliker kan följas av skratt. Jag har inte
studerat skratt systematiskt utan kommer bara att behandla det i förbigående, när
skratt kombineras med en annan modusmarkör eller med en falsk allvarsmarkör.
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Här behandlar jag i första hand markörer som direkt föregår eller följer ett
förslag eller en modifiering. Eftersom flertalet av de modusmarkörer jag dis-
kuterar är lågfrekventa ger jag exempel inte bara från de första introducering-
arna av förslag/modifieringar som excerperats, utan också från upprepningar
och från andra typer av skämt än förslag/modifieringar. Ett par exempel har
även hämtats från en efterdiskussion med en av inspelningsledarna. I de fall
då exemplet inte utgörs av en första introducering anges detta särskilt. Jag
fokuserar dock på sådana modusmarkörer som är knutna till talarens initiativ,
och inte sådana som har med lyssnarnas responser att göra. Det sistnämnda
kan t.ex. vara att ett förslag bemöts med en tillsägelse om skärpning.

Talaren själv kan även lägga till något slags markör av förslagets/modi-
fieringens modus i efterhand, när någon annan redan har reagerat på förslaget.
Tannen (1991:67) talar om skämtets defensiva fördelar – man kan ta tillbaka
det man sagt med en fras som »jag skämtade bara». Även Sacks behandlar
frasen »I was just kidding» i en not. Han beskriver hur frasen kan användas
när ett yttrande möts av någon form av invändning. Frasen fungerar då som en
»post operator», med vilken yttrandet kan modifieras i efterhand:

Exempel 11:1. (Sacks 1987:69, not 10.)
A: You got an answer for everything so shuddup.
B: I don’t want to
A: I didn’t ask you to, I was just kidding.
B: Oh, OK

Denna typ av modusmarkör i tredje positionen1 är mycket sällsynt i mitt material,
men jag ska också visa ett par exempel på sådana. För att ge ytterligare
perspektiv på de explicita invalideringarna kommer jag även att jämföra dem med
tillbakadraganden av allvarliga förslag, och då gäller samma inskränkning – jag
studerar sådana tillbakadraganden som är direkt knutna till förslag/modifieringar.

11.1 Skämtmarkörer

11.1.1 Explicit invalidering av skämt

I normalfallet fungerar skämtförslagen på det sätt som Fónagy (1982) beskri-
vit (jfr avsn. 4.2.4.6): skämtförslaget är så absurt att det inte behövs någon
explicit markering av yttrandets modus. Ibland förekommer dock vad jag kallar

1 Termen tredje positionen har hämtats från Schegloff (1992). Han diskuterar hur ett yttrande (i
normalfallet) följs av en respons, och genom denna respons får den första talaren bekräftelse på att
det första yttrandet har blivit förstått på rätt sätt. Ibland kan missförstånd uppstå; Schegloff (s.
1301) lyfter bl.a. fram det fall då ett skämt felaktigt tolkas som allvar eller vice versa. Den första
talaren kan då i sin nästa tur, vilken benämns tredje positionen, korrigera detta missförstånd.
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explicit invalidering av skämt, dvs. talaren markerar uttryckligen att yttrandet
är ett skämt. I det här materialet signaleras explicit invalidering med hjälp av
orden nej eller inte eller fraser som innehåller dessa ord. De här ordens eller
frasernas karaktär av modussignal förstärks många gånger av att repliken sägs
skrattande eller följs av ett skratt från talaren.

Jag ska diskutera de direkta skämtmarkörerna från två infallsvinklar. Den
första är att jag skiljer på om markören är expanderad eller minimal. Med ex-
panderad avser jag sådana som innehåller ett subjekt och ett predikat, t.ex. då kan
ju inte jag ta med. De minimala kombineras enbart med ett adverb (då) eller en
konjunktion (men), t.ex. nejdå och nej men. Den andra infallsvinkeln är att
undersöka huruvida markören placeras före eller efter förslaget/modifieringen.

11.1.1.1 Minimala invalideringar

I detta avsnitt ska jag först behandla minimala invalideringar av skämtsamma
förslag/modifieringar, och sedan jämföra dem med minimala tillbakadraganden
av allvarliga förslag/modifieringar. Vidare ska jag jämföra ett efterställt nej som
fungerar som invalidering eller tillbakadragande med ett framförställt nej, vilket
fyller andra funktioner. En sammanfattande översikt följer i avsnitt 11.1.1.3.

11.1.1.1.1 Nej och inte
Som minimala invalideringar av skämt fungerar ett efterställt nejdå eller nej
men samt ett framförställt inte. Innan jag började excerpera invalideringar i
mitt samtalsmaterial föreställde jag mig utifrån min common sense-kunskap
om vardagligt skämtande att nejdå skulle vara den vanligaste minimala invali-
deringen. När jag gick till mina excerpter visade sig emellertid detta inte vara
fallet – bland dessa fann jag bara ett belägg. Jag återger därför också en inva-
lidering av ett skämt som inte är förslag eller modifiering för att exemplifiera
nejdå i funktionen som minimal invalidering (ex. 11:3).

I följande sekvens (ex. 11:2) för Arnar fram den allvarliga modifieringen
konservburkar som en lösning på problemet med vilken sorts mat man ska ta
med (r. 1). Andri modifierar detta skämtsamt till tonfisk, vilket följs av nejdå
och ett fniss (r. 3). Martina bygger vidare på skämtet genom modifieringen
bruna bönor (r. 8). (För mer kontext, se avsn. 8.2.5.1.)

Exempel 11:2. H7140, blandad grupp, år 7: An = Andri, Ar = Arnar, Li = Linda, Ma =
Martina
1. Ar: Konservburkar (0,5) alltså med olika saker
2. [---]
3. ➤An: Tonfisk nejdå FNISSAR
4. Ma: Åh
5. (0,4)
6. Li: ┌Men det är gott
7. E: └M    m    m    m
8. Ma: Bruna bönor då
9. (0,4)
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10. Li: S  K  R  A  T   T   A  R
11. Ma: *Vad gott* IRONISKT TONFALL

I följande exempel (ex. 11:3) är det skämt som invalideras inte ett skämt-
förslag utan en annan typ av skämtsam kommentar.

Exempel 11:3. L3043, blandad grupp, år 3: Ce = Cecilia, Je = Jens, Lo = Louise, Mi =
Mikael, L1 = inspelningsledare 1
1. L1: Hur går det? börjar ni bli färdiga?
2. Je?: (   ) bra
3. Lo: Näej
4. Mi: ┌Nej
5. Je: └ Näej det är en sak kvar
6. Ce: (Nej)  en sak kvar
7. L1: Jaa
8. /
9. Je: Det är stor diskussion det här FNISSAR just det
10. /
11. ➤Lo: Välkommen ∨nädå∨ SKRATTAR
12. Je: Okej men vad ska vi ha nu?»

Nej men fungerar på samma sätt som nejdå och placeras på samma sätt direkt
efter förslaget/modifieringen (ex. 11:4 och ex. 11:5). (För mer kontext för ex.
11:4, se avsn. 8.2.4.1.)

Exempel 11:4. H7307, flickgrupp, år 7: El = Ella, Le = Lena, Pe = Pernilla, Si = Siri
1. ➤El: Fyra stycken killar nej men
2. /
3. S                  K                  R                  A                 T                 T, ALLA

Exempel 11:5. H7306, pojkgrupp, år 7: Be = Bengt, Ga = Gabriel, In = Ingemar, Kr =
Krister
1. Kr: Ja okej vi säjer så här vi skiter i tältet då
2. /
3. Ga: ┌Va?
4. ➤Kr: └Kan vi ha öl i stället nej men
5. /
6. Ga: ┌Nä vi klarar oss utan tält
7. Kr: └Kniv är alla (.) kniv och sovsäckar

I ex. 11:6 invalideras tre skämtförslag med ett framförställt inte. Popcorn och
brödrost är skämt som upprepas medan ostbågar introduceras för första gången
här. Detta kan kanske förklara varför talaren själv skrattar mer åt just ostbågar.

Exempel 11:6. L3016, pojkgrupp, år 3: Ha = Hans, La = Lars, Ma = Marcus , Ni =
Niklas, Pe = Peter
1. Ni: Du löjlar ju dej hela tiden  TILL LARS
2. /
3. La: Vadå (                                                 )
4. Pe: Ja men kom med förslag nu få se då / kom upp med förslag
5. [---]
6. ➤La: Eh jo man kan ta (.) inte popcorn precis utan
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7. / SKRAMMEL AV PENNA MOT BORD
8. Ha: Va?
9. Pe: Mm
10. ➤La: Inte popcorn / eh
11. /
12. Pe: *Mer godis eller* IRONISKT TONFALL
13. /
14. ➤La: ∨Neej inte ostbågar heller∨ FNISSAR
15. [---]
16. Ni: Mer behöver vi bergis inte / nej vi måste ha nåt mer
17. Ha: Ja nåt m e r
18. Ni: A- annars är det löjligt
19. /
20. ➤La: Inte brödrost precis utan
21. FNISS

11.1.1.1.2 Minimala tillbakadraganden av allvarliga förslag och modifieringar
Allvarliga förslag och modifieringar kan dras tillbaka med ett nej eller nej men
efter förslaget. Dessa tillbakadraganden liknar alltså invalideringarna.

Exempel 11:7. H7141, pojkgrupp, år 7: Fa = Fannar, Hå = Håkan, Ms = Mats, To = Tobias
1. Fa: Det skulle vara fyra saker va?
2. ➤Hå: Spik (0,6) ne   j
3. Ms: Nej
4. To: ┌Vad ska man med rep till? (.) eller spik till?
5. Ms: └ (                )  rep  (          )
6. [---]
7. Fa?: Okej och den andra viktiga
8. To: ( N å g o t  m e r )
9. Ms: Är mat (kon-)
10. ➤To: F i s k spö FNISSAR nej
11. (1,3)
12. Fa: Vad händer ifall man håller för här? [mikrofonen]
13. (2,7) FANNAR OCH MATS HÅLLER HÄNDERNA ÖVER MIKROFONEN
14. [---]
15. Hå: ┌Och tv?
16. ➤To: └Portabel tv (.) *(jaa)* (0,4) radio näej MUMLANDE
17. Hå: Näej (              )

Exempel 11:8. H7307, flickgrupp, år 7: El = Ella, Le = Lena, Pe = Pernilla, Si = Siri
1. Pe: Hur många grejer skulle vi ha med oss?
2. /
3. El: ∨Fem∨

4. Pe: Fem
5. //
6. Si: Eh
7. ➤Pe: M- (.) och m å n ga  v a r ma kläder nä men
8. Le: Jag tycker in-
9. /
10. Si: Men kläder hade vi så det räckte

Det första och andra belägget från pojkgruppen (ex. 11:7) är intressanta så till
vida att tillbakadragandet inte kommer i alldeles omedelbar anslutning till
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förslaget. I det första fallet (r. 2) följer en paus efter förslaget spik innan ett
tillbakadragande nej uttalas. I det andra fallet (r. 10) följs förslaget fiskspö av
ett fniss och därefter ett tillbakadragande nej.2 Här uppstår det alltså en liten
lucka mellan förslaget och tillbakadragandet, där någon annan samtalare
kunde ha gett en respons. För att man ska få en uppfattning om huruvida detta
är tillfälligheter eller en mera systematisk variation krävs ett större material än
mitt, men det kunde vara en intressant infallsvinkel för vidare studier. (För en
detaljerad beskrivning av hur en förslagsställare kan modifiera sitt förslag med
hänsyn till lyssnarens respons eller fördröjda respons, se Davidson 1984.)

I de redan citerade sekvenserna med invalideringar av skämt följer invali-
deringen omedelbart efter skämtet. I ett större material skulle man kanske
lättare kunna finna exempel på en invalidering som föregås av en kort paus.
Från mitt material kan jag bara visa exempel av nedanstående typ (ex. 11:9). I
detta utdrag från samma pojkgrupp som citeras ovan (ex. 11:7) provar Fannar
och Mats att hålla händerna för mikrofonen. Efter detta säger Fannar något
ohörbart, vilket följs av en kort paus och sedan ett nädå (r. 3). Av responserna
att döma förefaller yttrandet vara ett lyckat skämt – repliken följs av skratt från
flera samtalsdeltagare. I detta fall föregås alltså invalideringen av en kort paus.

Exempel 11:9. H7141, pojkgrupp, år 7: Fa = Fannar, Hå = Håkan, Ms = Mats, To = Tobias
1. Fa: Vad händer ifall man håller för här? [mikrofonen]
2. (2,7) FANNAR OCH MATS HÅLLER HÄNDERNA ÖVER MIKROFONEN
3. ➤Fa: Och (så) (   ) (0,4) nädå
4. SKRATT, FLERA
5. Hå: Jag ska ta med mej (0,2) lite kaffe skulle
6. (0,5)
7. Fa: Jag skulle ta med mej MIMAR NÅGOT [tjejer]

11.1.1.1.3 Framförställt nej vid modifiering
Det finns alltså två möjligheter att formulera en minimal invalidering av ett
skämtförslag – antingen med ett framförställt inte eller ett efterställt nej. Vi
har ovan sett exemplet »Inte popcorn». Skulle »Nej popcorn» kunna fungera
som en invalidering? Svaret måste bli nekande. När ett nej eller nej men före-
går en modifiering (eller, mera sällan, ett förslag) innebär detta nej inte alls
något tillbakadragande. I följande exempel, ex. 11:10, följs förslaget tvål av
modifieringen förbandslåda, vilken föregås av ett turinledande nej.3

2 Fiskspö har analyserats som allvarligt förslag och jag ser inte det följande fnisset som skämtmarkör.
3 Mera adekvat vore kanske att tala om ett nej som inleder en turkonstruktionsenhet, för att även
täcka fall som detta, där samma talare producerar först ett allvarligt förslag och sedan en skämt-
sam modifiering, vilken föregås av nej (r. 1):
L3046, tvärgrupp, åk 3: Ce = Cecilia, He = Henrik, Id = Ida, Je = Jens
1. He: └Man skulle ha hamburga r e  nä / nä man kan ta med sej en häst och så kan man»
2. Id?: (All-)
3. He: göra hamburgare
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Exempel 11:10. H7307, flickgrupp, år 7: El = Ella, Le = Lena, Pe = Pernilla, Si = Siri
1. Pe: Tvål tvål man behöver det ifall man skulle få ett sår då kan man få»
2. Le: J a a
3. Pe: »infektion och allting så där
4. ➤El: Nej f ö r b a n d s l å d a
5. Pe: De- desinfektionsmedel

Frågan inställer sig om det finns något samband mellan detta framförställda
nej och modus eller modusväxling. Jag har dock inte kunnat iaktta någon
sådan tendens, när jag har granskat dessa modifieringar. Jag ska visa exempel
på modifieringar som föregås av nej och utgå ifrån de fyra kombinationer som
uppstår när allvarliga och skämtsamma förslag vidareutvecklas till allvarliga
eller skämtsamma modifieringar, se tablå 8:1, avsnitt 8.2.2.1.

Exempel på ett allvarligt förslag som följs av en allvarlig modifiering (typ
1) återfinns i ex. 11:10, och ett allvarligt förslag som följs av en skämtsam
modifiering (typ 2) i ex. 11:11.

Exempel 11:11. L3044, blandad grupp, år 3: Da = Dagrún, He = Henrik, Id = Ida, Jo = Joel
1. Id: Vatten
2. /
3. Jo: Det- det kan man v ä l  h i t t a
4. ➤He: Nej Coca-Cola
5. Jo: Det är bara att  ta
6. He: Det är gott
7. Jo: Nej man k-
8. Id: Vi måste ha  vatten

Som framgått av avsnitt 8.2.2.1 är typ 3, skämtförslag som följs av allvarlig
modifiering, synnerligen sällsynt i mitt material. Ingen av dessa modifieringar
föregås av ett nej, men man kan inte utesluta att det skulle kunna förekomma i
ett större material.

När ett skämtförslag följs av en skämtsam modifiering (typ 4) kan denna
inledas med nej. Detta framgår av ex. 11:12, där Anders skämtar om bärbar tv
(r. 3), vilket Stefan modifierar med en replik som inleds med »Nej (0,4) med
inbyggd video» (r. 6).

Exempel 11:12. H7137, blandad grupp, år 7: An = Anders, Ka= Kajsa, Ma= Marie, St =
Stefan
1. Ka: Nej men en pryl till får vi ta med oss (.) vad ska vi ta dåra? (1,2) nu kan
2. grabbarna få säja nånting
3. (0,9)
4. ➤An: Bärbar tv
5. Ka: SKRATTAR
6. Ma: S     K     R     A   T     T    A    R          
7. ➤St: Nej (0,4) med inbyggd video i så fall
8. An: Ja

Sammanfattningsvis kan sägas att ett framförställt nej vid repliker som »Nej
förbandslåda» eller »Nej Coca-Cola» inte fungerar som ett tillbakadragande.
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Tvärtom tycks nej snarare markera sambandet med det föregående förslaget.
Att ett turinledande nej inte alltid ska tolkas som ett avståndstagande från
föregående yttrande betonas av Schegloff (2001).4 Detta framförställda nej
förekommer i mitt material när allvarliga förslag vidareutvecklas såväl till all-
varliga som skämtsamma modifieringar, liksom även när skämtförslag vidare-
utvecklas till skämtsamma modifieringar.

11.1.1.2 Expanderade invalideringar

I detta avsnitt diskuteras framförställda och efterställda expanderade invali-
deringar, skämtmarkörer i tredje positionen och slutligen jämförs invalide-
ringarna med expanderade tillbakadraganden av allvarliga förslag.

11.1.1.2.1 Framförställda expanderade invalideringar
Den talare som använder sig av en framförställd invalidering talar i förväg om
att ett skämt ska följa (se vidare avsn. 11.4). I detta samtalsmaterial finns
endast två belägg av denna typ: men då kan ju inte jag ta med och vi ska inte
ha med oss. Den förstnämnda förekommer i en blandad grupp i trean (ex.
11:13). Ida för fram sitt skämt min nalle i ett samtal med inspelningsledaren,
som hon inte känner så väl. Kanske bidrar detta till att Ida väljer att markera
tydligt att det faktiskt rör sig om ett skämt. Idas replik avslutas också med ett
skratt, vilket ytterligare förtydligar yttrandets modus. (För mer kontext, se
avsn. 8.2.6.4.)

Exempel 11:13. L3044, blandad grupp, år 3: Da = Dagrún, He = Henrik, Id = Ida, Jo =
Joel, L1 = inspelningsledare 1
1. Id: *Såna där* MYCKET SNABBT personliga saker som tandborste och sånt (.)
2. räknar det sånt där som man måste *komma överens om* och så?
3. TILLGJORT TONFALL
4. L1: Ja det måste ni
5. komma överens om
6. [---]
7. ➤Id: Ja men då kan ju inte jag ta med min nalle SKRATTAR

Det andra belägget utgörs av det flera gånger citerade förslaget tavelpoesi (ex.
11:14). Jag har som sagt tolkat det som en kreativ sammansättning (avsn. 8.3),
något som Jens hittar på just då i syfte att retas med Cecilia. Men man kan
givetvis inte veta om det tvärtom förhåller sig så att eleverna har etablerat be-
greppet tavelpoesi som gemensam benämning på något.

Av förslagets kontext framgår också att denna ovanliga framförställda, ex-
panderade invalidering bygger på samma formulering som Jens använde sig

4 Jefferson (manus 1992) har visat att som svar på en negativt formulerad replik kan ett turinled-
ande nej markera bekräftelse av vad föregående talare sagt och också innebära ett instämmande
[affiliation].
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av vid sitt föregående skämt (r. 1), nämligen ska vi ha med oss. Även Louise
återanvänder formuleringen i det skämt som följer på rad 9 (för mer kontext,
se ex. 9:26).

Exempel 11:14. L3043, blandad grupp, år 3: Ce = Cecilia, Je = Jens, Lo = Louise, Mi =
Mikael
1. Je: Men sen- sen sen är det stora problemet (.) ska vi ha med oss golfgrejer?
2. FNISSAR
3. Lo: SKR A T T A R
4. Ce: Skärp dej
5. Mi: Jo men-
6. ➤Je: Du vi ska inte ha med oss tavelpoesi om du tror det S  K  R  A  T  T  A  R, TILL
7. CECILIA
8. Ce: Näe / har jag sagt det?
9. Lo: Ska vi ha med oss nån häst?

Det här exemplet skiljer sig från de övriga genom att skämtet går ut på att till-
skriva en annan talare ett önskemål som vederbörande inte har uttryckt. När
ett sådant skämt ska introduceras måste det antagligen få en mer utbyggd
form. Jämför även följande exempel, som inte innehåller någon invalidering,
men där en av pojkarna efter att gruppdiskussionen är genomförd skämtar om
vad flickgruppen kan tänkas ha kommit fram till:

Exempel 11:15. L3036, pojkgrupp, år 3: Ma = Magnus, Pa= Patrik, Pe = Per, To = Tomas
1. Pe: ∨Få se vad dom [flickorna] har kommit fram till dom ska ta med sej morsan∨

Ett skämt av denna typ kan dock få en minimal form när diskussionen redan är
inriktad på vad en viss talare kan tänkas föreslå. Följande utdrag återges med
mer kontext i ex. 11:6. Lars upprepar skämtet popcorn med en minimal inva-
lidering, och Peter hakar på med godis (r. 3). I en kontext som denna fungerar
det med en minimal form när Peter skämtsamt vill tillskriva Lars förslaget
godis, vilket faktiskt ursprungligen var Peters eget.

Exempel 11:16. L3016, pojkgrupp, år 3: Ha = Hans, La = Lars, Ma = Marcus , Ni =
Niklas, Pe = Peter
1. La: Inte popcorn / eh
2. /
3. ➤Pe: *Mer godis eller* IRONISKT TONFALL

11.1.1.2.2 Efterställda expanderade invalideringar
Efterställda expanderade invalideringar är också sällsynta i materialet, om än
något fler än de framförställda. Här förekommer typerna nejdå jag skämtade,
men det tror jag inte på, men det kanske inte är så smart och (fast) det är inte
med. Först exemplifieras typen nejdå jag skämtade (se även avsn. 11.1.1.2.3).
(För mer kontext, se avsn. 8.2.2.1.)

Exempel 11:17. L3036, pojkgrupp, år 3: Ma = Magnus, Pa= Patrik, Pe = Per, To = Tomas
1. ➤Ma: Och öl ∨neejdå (0,2) jag skämtade jag skämtade∨ SKRATTAR
2. To: Vad står det? jaha mat (finns) det och s-
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3. ┌F     N     I     S     S, FLERA
4. Pa: └ ∨Öl din dummis∨

5. Pe: ∨Fanta∨

I följande utdrag från skolår 7 invalideras en skämtsam modifiering med
frasen men det tror jag inte på:

Exempel 11:18. H7142, tvärgrupp, år 7: An = Andri, Hå = Håkan, Li = Linda, To = Tobias
1. An: Ja men eftersom vi inte kan komma på något så tycker jag sovsäckar låter
2. bra
3. (0,3)
4. Li: Jaha men det är ju flera men då får man bara ta med sej en sovsäck j u  
5. An: Nej
6. To: Nej sovsäckar man skriver flera sovsäckar
7. An: N e j   s  o  v(.)s  ä  c  k(.)a  r
8. (0,2)
9. Li: Jaha
10. ➤To: Annars tar man med sej en stor så sover alla i den (.) men det tror jag inte på
11. SKRATT, FLERA
12. To: (    )
13. Li: *Trevligt* GLATT
14. An: Okej

Både men det tror jag inte på och men det kanske inte är så smart i följande
citat (ex. 11:19) skiljer sig från nejdå jag skämtade genom att de förstnämnda
fokuserar på att det föreslagna inte är någon bra idé och kommenterar alltså
inte modus explicit. I utdraget nedan invaliderar Pernilla ett skämtsamt argu-
ment till ett allvarligt förslag, och hon gör det med först en expanderad invali-
dering och sedan en minimal:

Exempel 11:19. H7309, tvärgrupp, år 7: Ga = Gabriel, In = Ingemar, Le = Lena, Pe =
Pernilla
1. Ga: Man borde ta med sej en bärbar telefon
2. [---]
3. Ga: Det kom vi på förut men vi tog spritkök i stället
4. GABRIEL SLÅR PENNAN I BORDET
5. Pe: Men / eh tändstickor är ju smartare för då kan man ju starta
6. ➤ skogsbrand men ∨det kanske inte är så smart∨ SKRATTAR nej men
7. Ga: Nu vet jag
8. kan vi värma (    )
9. In: Spritkök är bättre

Följande exempel (ex. 11:20) skiljer sig från de övriga, då detta inte är intro-
duktion av skämt. Gruppen har bestämt att alla var för sig ska skriva ner vad
de vill ta med och sedan röstar gruppen om varje förslag. När det blir Cecilias
tur att tala om vad hon har skrivit, får hon sina skämtförslag gosedjur och
paraply nedröstade. I följande sekvens återintroduceras två skämt. Cecilia har
redan tidigare fört fram skämtförslaget grill, och även skämtsamt invänt att
hon vill ha tändstickor när de andra i gruppen enats om tändare. Här rör det
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sig alltså om uppläsning av nedskrivna förslag, vilka invalideras med (fast) det
är inte med. (För mer kontext, se 8.2.6.3.)

Exempel 11:20. L3043, blandad grupp, år 3: Ce = Cecilia, Je = Jens, Lo = Louise, Mi =
Mikael
1. ➤Ce: Och sen tändstickor det är inte med STRYKER PÅ LISTAN
2. Lo: Men det är liksom / tän d a r e
3. Ce: Och ma- (.)     v a »
4. Mi: Tändare
5. Ce: »har jag råkat skriva mat en gång till oj oj ja /
6. ➤ sen grill fast det är inte med
7. Je: ∨Grill∨
8. SKRA  T  T,                                       ALLA
9. Mi: Det är ju rätt smart allt det här

Responserna på grill visar vilken funktion en explicit invalidering kan fylla. När
Cecilia läser upp också det som inte ska vara med men samtidigt markerar att
hon betraktar det som skämt, möts hennes skämt av uppskattning. Jens upprepar
grill fnissande och uppskattande (r. 7), och därefter skrattar alla gemensamt (r. 8).

11.1.1.2.3 Skämtmarkör i tredje positionen
De efterställda invalideringar som hittills diskuterats uttalas i direkt anslutning till
skämtet och fungerar alltså inte som ett sätt att bemöta en invändning, dvs. som
en »post operator» i Sacks ovan citerade mening. Kanske kan man dock säga att
samtliga invalideringar fungerar som ett sätt att förekomma en invändning.

I dessa samtal finns det bara ett exempel på att en liknande fras förekommer
efter någon form av meningsskiljaktighet. I en mycket skämtsam pojkgrupp i
trean klagar en av pojkarna, Lars, över att han inte får vara med och bestämma
något (r. 1–2). Han beskylls då för att bara »löjla sig» och försvarar sig med »Ja
men jag sa ju att jag skojade» (r. 10–11). För den som i efterhand lyssnar på
inspelningen är det uppenbart att han fram till denna punkt inte yttrat någon
sådan explicit invalidering. En intressant fråga som ligger utanför denna
undersöknings ram är huruvida Lars enbart försvarar sig med första bästa
argument som faller honom in eller om han själv faktiskt upplever skämtens
auto-invalidering som att han redan sagt att han skojade.

Exempel 11:21. L3016, pojkgrupp, år 3: Ha = Hans, La = Lars, Ma = Marcus , Ni =
Niklas, Pe = Peter
1. La: Men jag skrev hamburgare inom paren(tes) / vad ska vi / men jag har inte
2. fått vara med och bestämma nånting alltså det är bara ni s o m  (    )
3. Ni: Nej men du säjer
4. (.) *jag vill ta med en bio* HÖGT, IRONISKT TONFALL
5. P: *Då kommer han* TYST
6. La: Nä men det (är bättre) (   )
7. Ni: * J a  ( v i  tar ja)*
8. HÖGT (.) *det blir nog bra (.) hamburgare det går säkert b r a  ( d å )  *
9. IRONISKT TONFALL, LÅTSASHÄRMAR LARS
10. ➤La: Ja men jag sa ju att
11. jag skojade
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12. Ni: Du löjlar ju dej hela tiden
13. /
14. La: Vadå (                                                 )
15. Pe: Ja men kom med förslag nu få se då / kom upp med förslag

I ett fall förekommer dessutom nä jag skämtade efter att en annan talare tagit
initiativ till reparation. Kanske använder Fannar detta som en undvikande
strategi för att undgå att upprepa det skämt som han valde att bara mima. (För
mer kontext, se avsn. 6.1.8.)

Exempel 11:22. H7141, pojkgrupp, år 7: Fa = Fannar, Hå = Håkan, Ms = Mats, To = Tobias
1. Fa: Jag skulle ta med mej MIMAR NÅGOT [tjejer]
2. To: En portabel T(V eller nåt)
3. S K R  A TT
4. Hå: Vad sa du? TILL FANNAR
5. (0,5)
6. FNISS
7. ➤Fa: Nä jag skämtade (0,4) eh (.) okej då aha a  h  a
8. Ms: ┌S  K  R  A  T   T    A    R

Ett exempel på en regelrätt reparation av ett missförstånd av modus liknande
det som behandlas i not 1 finns i avsnitt 8.6, där Mikael berättar en skämt-
historia på ett sådant sätt att de övriga inte förstår att det är en historia. I tredje
positionen reparerar Mikael med förklaringen »Näej (.) det var en historia».

11.1.1.2.4 Expanderade tillbakadraganden av allvarliga förslag och modifi-
eringar
Expanderade tillbakadraganden av allvarliga förslag/modifieringar är också ett
mycket lågfrekvent fenomen i detta samtalsmaterial. I följande utdrag från en
blandad grupp i trean drar dock Cecilia tillbaka sitt förslag med ett nej det är
inte så bra:

Exempel 11:23. L3043, blandad grupp, år 3: Ce = Cecilia, Je = Jens, Lo = Louise, Mi =
Mikael
1. Mi: Fiskspö
2. /
3. Je: Fiskespö jaa
4. Lo: Ja men det liksom det kan man fixa med kniven nånting och så
5. Ce: Ja
6. fan det är bara att fixa med lite ∨tråd och lite∨ FNISSAR
7. Lo: Ja
8. ➤Ce: Vi kan ta med en fiskelina nej det är inte så bra
9. Lo: Mm men hörni vi tar en kvist
10. /
11. Mi: Kastspö
12. Je: Snöre
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11.1.1.3 Sammanfattande översikt och diskussion

De minimala fraser med inte och nej som diskuterats ovan sammanfattas i en
översikt i tablå 11:1. Här återfinns de olika funktionerna: invalidering av
skämtförslag, tillbakadragande av allvarliga förslag och inledning av modifi-
ering eller förslag. Förslaget eller modifieringen representeras i tablån av tvål,
som förekommer både som allvarligt och skämtsamt förslag i samtalen (se
avsn. 8.2.6.2). Replikerna i tablån kan givetvis byggas ut och då tillhöra en
annan kategori. Poängen med tablån är dock att visa funktionen hos replikerna
i just denna minimala form.

Tablå 11:1. Minimala fraser med nej och inte i direkt anslutning till förslag
eller modifieringar.

Invalidering Tillbakadragande Modifiering/
skämtförslag allvarliga förslag förslag

Inte tvål X – –
Tvål nejdå X – –
Tvål nej men X X –
Tvål nej – X –
Nej tvål – – X
Nej men tvål – – X

Av tablån framgår att skämtsamma förslag och modifieringar kan invalideras
med ett framförställt inte:

Exempel 11:24.
La: Inte popcorn / eh [L3016] (se ex. 11:6)

Ett efterställt nej kan i formen nejdå eller nej men vara en invalidering av ett
skämtförslag, se de två första beläggen i ex. 11:25. Som tillbakadragande av
ett allvarligt förslag fungerar ett efterställt nej i formen nej men eller enbart
nej, se de två sista beläggen i ex. 11:25.

Exempel 11:25. (Ur olika samtal.)
An: Tonfisk nejdå FNISSAR [H7140B] (se ex. 11:2)
El: Fyra stycken killar nej men [H7307F] (se ex. 11:4)
Pe: M- (.) och m å n ga  v a r ma kläder nä men [H7307F] (se ex. 11:8)
Hå: Spik (0,6) ne   j [H7141P] (se ex. 11:7)

Ett framförställt nej innebär inte ett tillbakadragande utan är ett sätt att inleda
en replik där en modifiering eller, mera sällsynt, ett förslag förs fram. Förslag
och modifieringar kan naturligtvis också inledas på andra sätt. I följande två
utdrag ser vi exempel på modifieringar som inleds med nä men, nä liksom
även ja men.
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Exempel 11:26. H7307, flickgrupp, år 7: El = Ella, Le = Lena, Pe = Pernilla, Si = Siri
1. Si: Mat vad för sorts mat
2. El: Tårta
3. Si: SKRATTAR
4. Le: Vi-
5. Pe?: Nej men
6. Le: Vi- vissa saker finns ju redan på ön
7. Si: Jag  tycker  vi tar chokladpudding
8. ┌S   K   R   A   T   T    
9. ➤Pe: └Nä men så här vakuummat sån mat (.) sån där
10. vakuum(såjk)
11. El: Vakuummat vad är det?
12. ➤Si: Nä sån där på burk sån hära
13. ➤Pe: Ja men så här vakuumtorkat
14. El: Chicken tonight (eller vadå) SKRATTAR
15. Si: F   N   I   S   S   A   R

Exempel 11:27. H7142, tvärgrupp, år 7: An = Andri, Hå = Håkan, Li = Linda, To = Tobias
1. Hå: Ta med sej tjugi paket (0,2) tjugi paket sladdlös grill
2. Li: O  s  m  a  r  t  o
3. (0,5)
4. ➤An: Nä men (.) sån här g  r  i  l  l  g  a  l  l  e  r   ö v e r    e l d en s å  h ä r
5. To: Ja men det- grill eldar man ju med kol ju
6. Hå: Ja jag trodde du»
7. Li: J u s t  d e t »
8. Hå: »menade sån här e l e k trisk grill det får j- går snabbare
9. Li: »*      s  m  a  r   to smarto* SJUNGANDE, RETSAMT
10. (0,3)
11. ➤An: Ja men grillgaller (så här)  över elden (så här)
12. Li: Ja men vadå då kan man ju lika gärna ha vanligt (0,3)
13. vadåra (0,2) då kan man ju lika  gärna  ha  vanligt  sån hära (0,2)
14. ja j u s t      d e t

Här har mitt syfte varit att undersöka modusmarkörer i samband med initiativ
som förslag och modifieringar. Om man därutöver beaktar responserna kan
man finna att en del av de ovan behandlade fraserna även förekommer vid
invändningar till förslag och modifieringar. Här ska jag bara visa exempel på
ett par stycken.

I följande utdrag är repliken »Nej men ett tält» en invändning till förslaget
på rad 1.

Exempel 11:28. H7137, blandad grupp, år 7: An = Anders, Ka= Kajsa, Ma= Marie, St =
Stefan
1. St: *Ett tält* HÖGT
2. (0,9)
3. ➤Ma: Nej men ett tält
4. An: Nä
5. Ka: Nej det är osportsligt
6. St: J a g  v i l l  i n t e  sova under bar himmel
7. Ka: Jo

I utdraget nedan (ex. 11:29) finns invändningar som formuleras med enbart
inte i kombination med det förslag som invändningen riktas mot och med nej
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inte. I två av dessa fall är det stark emfas på inte, vilket dock inte alltid måste
vara fallet.

Exempel 11:29. H7306, pojkgrupp, år 7: Be = Bengt, Ga = Gabriel, In = Ingemar, Kr =
Krister
1. Kr: Kniv / sovsäck  ( . )  t ä l t  m a t
2. Ga: Sovsäck / tält (.) mat
3. Kr: ┌Yuppienalle
4. ➤Be: └Näej inte yuppienalle
5. Ga: J  o  h o
6. ➤In: Inte yuppien  a  l  l  e
7. Kr: ┌Nä va fan ska vi ha i stället då?
8. Ga: └J   o   o    
9. Be: ┌Vi ska *ha* UTDRAGET
10. ➤Ga: └ Just det / näej inte öl
11. In: *En mamma* TILLGJORD RÖST, TILL MIKROFONEN

Ett annat slags respons exemplifieras i följande utdrag. Här fyller den något mer
utbyggda frasen »Nej inte golfgrejer då» funktionen av bifall till invändning:

Exempel 11:30. L3043, blandad grupp, år 3: Ce = Cecilia, Je = Jens, Lo = Louise, Mi =
Mikael
1. Mi: Nej men vi- vi- vi har ju i n g e  n ö j e s g r e j e r
2. Je: Just det vi måste ha nå nöje golfgrejer FNISSAR KORT
3. /
4. Lo: Nej
5. Mi: Nej
6. ➤Je: ┌Nej inte golfgrejer då

För att ytterligare belysa skillnaden mellan olika kategorier, exempelvis att ett
yttrande som »nej men ett tält» kan vara både förslag/modifiering och invänd-
ning, kunde en närstudie av tryckförhållanden och intonation vara av värde.

Avslutningsvis ska jag sammanfatta placeringen av direkta skämtmarkörer
och tillbakadraganden av allvarliga förslag och modifieringar. För den sist-
nämnda kategorin är det enkelt – de tillbakadraganden av allvarliga för-
slag/modifieringar som diskuterats här placeras efter förslaget/modifieringen
(avsn. 11.1.1.1.2 och 11.1.1.2.4). (Jfr dock ex. 11:36 – ved.) De direkta skämt-
markörerna kan däremot placeras antingen före eller efter de skämtsamma
förslagen/modifieringarna. I figur 11:2 ges en översikt över placeringen av
direkta skämtmarkörer.

Direkta skämtmarkörer
                           ┌───────────┴───────────┐

framförställda efterställda
                   ┌──┴──┐                                                ┌──┴──┐

minimala med expanderade med minimala med expanderade med
inte inte nejdå, nej men nej, inte

Figur 11:2. Översikt över placeringen av direkta skämtmarkörer i förhållande
till förslaget/modifieringen.
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Av figuren framgår att både minimala och expanderade invalideringar med
inte kan stå som framförställda skämtmarkörer:

Exempel 11:31. (Ur olika samtal.)
La: Inte popcorn / eh [L3016] (se ex. 11:6)
Id: Ja men då kan ju inte jag ta med min nalle SKRATTAR [L3044] (se ex. 11:13)

Både minimala och expanderade invalideringar med nej samt expanderade
med inte kan stå som efterställda skämtmarkörer:

Exempel 11:32. (Ur olika samtal.)
El: Fyra stycken killar nej men [H7307F] (se ex. 11:4)
Ma: Och öl ∨neejdå (0,2) jag skämtade jag skämtade∨ SKRATTAR [L3036P] (se ex. 11:17)
To: Annars tar man med sej en stor så sover alla i den (.) men det tror jag inte på

[H7142B] (se ex. 11:18)

Huvudprincipen tycks vara att den talare som vill ha markören före för-
slaget/modifieringen väljer en markör med inte. Med en framförställd markör
blir förslagets/modifieringens modus tydligare och risken för missförstånd
minskar. Den som i stället vill behålla mer av överraskningseffekten genom en
efterställd markör väljer en med nej eller placerar en expanderad inte-fras
efter förslaget/modifieringen. Den talare som vill stegra överraskningseffekten
mer än att bara avstå från skämtmarkör kan gå ett steg till och använda sig av
en falsk allvarsmarkör (se avsn. 11.3).

I grammatiskt hänseende skiljer sig markörerna nej och inte så till vida att
nej utgör en egen makrosyntagm i egenskap av interjektionsfras, medan inte i
egenskap av satsadverbial hör till samma makrosyntagm som förslaget/modi-
fieringen. Placeringen av inte styrs därför av svenskans ordföljdsregler. En
interjektionsmakrosyntagm med nej kan däremot placeras före eller efter för-
slaget/modifieringen, men får olika funktion beroende på placering (se tablå
11:1).

11.1.2 Poängterad icke-nytta

Många skämt går ut på att föreslå saker som inte är centrala för att man ska
kunna klara sig i skogen. Det kan vara saker man inte behöver eller inte kan
använda sig av i den tänkta situationen. Med andra ord rör det sig alltså om
skämtförslag där den semantiska basoppositionen är av typen normal–
onormal/icke-förväntad. I ett par fall understryker talarna just skämtförslagets
bristande nyttofunktion. Detta har jag kallat poängterad icke-nytta. Att man
explicit framhåller icke-nyttan ser jag som en indirekt modusmarkör.

I det första citatet är det förslagsställaren själv, Marie, som introducerar
skämtförslaget med frasen »ta med sej ut i skogen», vilket signalerar att det är
en komisk sak just i denna situation. I det här fallet kan tolkningen av för-
slaget inte stödjas på någon respons, eftersom de övriga inte reagerar på
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Maries replik. Kanske beror bristen på respons helt och hållet på när i samtalet
denna replik fälls – gruppen har avslutat sin diskussion, och det har uppstått
en paus då Kajsa har gått för att tala om för inspelningsledaren att de är klara.
Medan de väntar passar Anders på att titta närmare på kameran och Stefan
intresserar sig främst för vad Anders ser i kameran.

Exempel 11:33. H7137, blandad grupp, år 7: An = Anders, Ka= Kajsa, Ma= Marie, St =
Stefan
1. (1,9) ANDERS RESER SIG OCH GÅR TILL KAMERAN
2. Ka: (   )
3. (1,1)
4. ➤Ma: Eh ta med sej ut i skogen (.) rena under∨kläder∨ SKRATTAR
5. St: A n d e r s
6. (2,8) PRAT I BAKGRUNDEN
7. St: Anders filmar du mej nu?

I nästa citat (ex. 11:34) upprepar Bengt sitt skämtförslag brudar (r. 4). I sin
modifiering med tillägget bärs (r. 6) lyfter Krister fram »överleva», som
understryker den komiska poängen. (För mer kontext, se avsn. 8.2.4.1.)

Exempel 11:34. H7306, pojkgrupp, år 7: Be = Bengt, Ga = Gabriel, In = Ingemar, Kr =
Krister
1. Kr: Kniv sovsäck mat (.) ja just ja fjärde var ju inte (det nä) / fjärde
2. Ga?: *E h * TYST
3. /
4. Be: Brudar LER GLATT
5. /
6. Kr: Äh GRIMASERAR / överleva just ja ∨brudar∨ SKRATTAR ∨brudar och bärs∨

7. P: S    K    R    A    T    T, FLERA
8. Be: Bärs SKRATTAR
9. Kr: *  B r u dar bilar och bärs * SJUNGER

Jag har inte mekaniskt tolkat alla förekomster av fraser som »ta med ut i
skogen» som poängterad icke-nytta, utan enbart de fall då jag uppfattar det som
en avsiktlig markering av bristande nytta hos ett förslag/en modifiering. Jag ska
återge två exempel som jag inte tolkat som poängterad icke-nytta. Det första
utdraget (11:35) är hämtat från en flickgrupp i sjuan. Flickorna har avslutat sin
urvalsdiskussion, och har gått över till att diskutera om det vore pinsamt att
någon annan skulle få se inspelningen. Ella menar att det inte vore pinsamt,
eftersom de inte tagit något speciellt (r. 1). Pernilla påminner om att de disku-
terat att ta med fyra killar (r. 3). Siri för fram den skämtsamma modifieringen
att de kan ta med de fyra killarna i pojkgruppen (r. 2), vilket hon sedan drar till-
baka (r. 5). Siris skämt modifieras sedan vidare av Ella och Lena, vilket dock
inte framgår av utdraget.

I detta fall är det skämtet att ta med killar som är centralt, och skämtet
modifieras av Siri, Ella och Lena. I Siris replik (r. 2) är det »dom fyra
killarna» som är poängen, och jag uppfattar inte »ut i skogen» som någon
avsiktlig markering av förslagets icke-nytta.
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Exempel 11:35. H7307, flickgrupp, år 7: El = Ella, Le = Lena, Pe = Pernilla, Si = Siri
1. El: Vi har ju inte tagit nånting speciellt
2. Si: Vi kan ta med dom fyra killarna ut i skogen
3. Pe: J  o  o   fyra killar
4. El: * Å h * HÖGT
5. Si: Nej det går jag inte med på förresten vilka var det?

I följande sekvens från en pojkgrupp i år 3 har jag inte analyserat ved som ett
skämtförslag. Jag har tolkat det som ett allvarligt förslag följt av ett tillbaka-
dragande, och att talaren själv betraktar det som ett komiskt tankefel. Därmed
är det fråga om oavsiktlig komik och inte ett avsiktligt skämt (se avsn. 9.3.1).

Exempel 11:36. L3036, pojkgrupp, år 3: Ma = Magnus, Pa= Patrik, Pe = Per, To =
Tomas
1. ➤Pe: Jag tänk- jag tänkte så här att vi skulle ha ved med oss i skogen men
2. To: Varför ska vi sk-
3. Pa: SKRATTAR
4. ➤Pe: A p ropå det (0,4) ma- (0,4) det där med ved (.) det kan man ju man
5. kan ju ta pi- (.) nnar på marken
6. men jag tänkte att om man skulle ha nån yxa med sej

Det är givetvis vanskligt att över huvud taget dra några slutsatser från ett så
begränsat antal exempel. En tanke som ändå är värd att lyftas fram är att när
argument av typen poängterad icke-nytta förekommer har de emfas. De får det
delvis genom att de placeras turinitialt. Genom denna placering tydliggörs
också skämtets linjära organisation (se avsn. 8.1.2). Även om det finns skäl att
vara försiktig med slutsatser, kan man ändå formulera hypotesen att när argu-
ment av typen poängterad icke-nytta fungerar som en indirekt skämtsignal, så
placeras denna signal framför skämtet. Den poängterade icke-nyttan lyfter
explicit fram den första semantiska ramen, vilken med Raskins och Attardos
terminologi (Attardo 1994) rör kunskapsresursen situation (»överleva» resp.
»ta med sej ut i skogen») (se avsn. 4.2.3.5). På detta sätt understryks det efter-
följande skämtförslagets inkongruens.

I detta avseende skiljer sig argumenten av typen poängterad icke-nytta från
skämtsamma argument. Man skulle ju kunna hävda att även skämtsamma
argument signalerar modus. Skillnaden är dock att ett skämtsamt argument är
komiskt i sig, medan poängterad icke-nytta inte är det, utan i stället tydliggör
skämtet genom att lyfta fram den första semantiska ramen.

Ett annat sätt att uttrycka icke-nytta är att redan från början introducera
något som jätteonödigt. Följande utdrag från en tvärgrupp i trean kommer från
efterdiskussionen med inspelningsledaren, som ställer en direkt fråga om vad
de ska dricka. Eleverna börjar diskutera möjligheten att hitta en källa i skogen,
och Ida introducerar (r. 1) tanken att man kan rena vattnet på något sätt. Ceci-
lia föreslår då en kemikalierenande sak, en jätteonödig vattenrenare (r. 4–5,
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7–8), där icke-nyttan poängteras av adjektivet jätteonödig. Detta förslag möts
också av skratt från flera samtalare.5

Exempel 11:37. L3046, tvärgrupp, år 3: Ce = Cecilia, He = Henrik, Id = Ida, Je = Jens
1. Id: Man kan rena det på nåt
2. /
3. (     )
4. ➤Ce: Ja man kan ju ta med en sån här (.) sån här (.) sak som man
5. ➤ k e m i k a l i e r e n a n d e  s a k  STÄLLER SIG UPP
6. Id: Ja men vet du man kan men vet du vad man vä- kan ta så här (               )
7. ➤Ce: Jätteonödig
8. ➤ vattenrenare från (     )
9. He: ∨Ja just det∨ SKRATTAR
10. SKRATT

I exemplet ovan fungerar jätteonödig som en indirekt modusmarkör när
vattenrenare introduceras. Fraser med onödigt förekommer dock oftare i
responser eller efterställda kommentarer från förslagsställaren själv. I följande
sekvens från samma samtal återintroducerar Jens sovsäck. Gruppen enas om
att sovsäck ska ingå i urvalet och att tält ska utgå. Argumenten mot tält är
»värsta B-grejen» (r. 4) och »helt onödigt» (r. 5).

Exempel 11:38. L3046, tvärgrupp, år 3: Ce = Cecilia, He = Henrik, Id = Ida, Je = Jens
1. Je: Hörni sovsäck det är bra eller hur?
2. He: Jaa
3. Id: Okej oke j 
4. He: Sovsäck skit i tält värsta B-grejen
5. ➤Je: Ja det är helt onödigt

Senare i samma samtal för Henrik fram förslagen tandborste och tandkräm.
Jens bemöter tandkräm med ett fnissande »nödvändigt», vilket jag tolkar som
att han menar det motsatta. Denna respons ser jag som en indikation på att
Jens tolkar Henriks förslag som skämt (r. 4). Henrik själv instämmer (r. 9)
med »det är helt jävla onö(digt)».

Exempel 11:39. L3046, tvärgrupp, år 3: Ce = Cecilia, He = Henrik, Id = Ida, Je = Jens
1. ➤He: Och just det tandborste
2. Id: Ja men det är personligt
3. ➤He: T a n d k r  ä m    
4. ➤Je: FNISSAR ∨Nödvändigt∨

5. /
6. He: Näe
7. /
8. Id: Det är person l ig t  l i k som sånt  där
9. ➤He: Det är helt jävla onö(digt)
10. Ce: Telefon nä men

5 Förslaget ingår inte i excerpterna, då det förs fram under efterdiskussionen med inspelningsledaren.
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Henriks instämmande på rad 9 kan också jämföras med Sacks (1987) exempel
på en »post operator». Henriks kommentar kommer inte efter en invändning,
men däremot efter en modifiering från Ida (r. 8), som går ut på att tandborste
och tandkräm kan vara personliga saker som man får ta med utan att skriva
upp dem på listan. Ser vi Henriks kommentar i det ljuset kan den betraktas
som ett sätt att i efterhand modifiera förslagens modus – det är onödiga saker
och inget som Henrik vill betrakta som personliga saker som man får ta med.

11.2 Allvarsmarkörer
De allvarsmarkörer som används i kombination med förslag och modifieringar
kan vara både direkta och indirekta, och båda typerna är ytterst lågfrekventa i
mitt material. Däremot förekommer det en hel del kommentarer och tillsägelser
från talare som tycker att gruppens diskussion borde stramas upp och bli
allvarligare och mer målinriktad. Men just i kombination med för-
slag/modifieringar är den enda direkta allvarsmarkören som förekommer språk-
handlingskommentaren6 allvarligt. De indirekta allvarsmarkörerna består av
vaga argument som formuleras med hjälp av fraser som »fan vad dumma vi är».

De allra flesta av dessa allvarsmarkörer produceras av en och samma talare, en
pojke i skolår 7, Krister. Detta tyder på en personlig talarvana, men kontextens
betydelse måste också understrykas. Den urvalsgrupp som Krister deltar i är
den grupp som har det absolut högsta antalet förslag och modifieringar. Totalt
rör det sig om 71 stycken, varav 19 är allvarliga och 52 skämtsamma. Man
kan alltså säga att behovet av att markera att man säger något allvarligt är
betydligt större i detta samtal än i många andra.

11.2.1 Allvarligt

Språkhandlingskommentaren allvarligt är alltså den enda direkta allvars-
markören som förekommer i omedelbar anslutning till förslag och modifi-
eringar. Krister använder sig av allvarligt fyra gånger. Här återger jag samtliga
(ex. 11:40), även de som inte är direkt kopplade till förslag/modifieringar. I det
första fallet dyker ett allvarligt upp i en skämtsekvens. Krister själv har redan
tidigare föreslagit tv, och här introducerar han modifieringen bärbar tv (r. 6).
Jag anser att denna modifiering är svårtolkad – är allvarligt här en äkta eller
falsk modusmarkör? Både medbedömaren och jag har dock tolkat Kristers
första tv som ett skämt och denna modifiering som allvarligt menad, som ett
försök att omforma tv till något som man kan ta med.

6 Termen språkhandlingskommentar kommer från SAG (för en definition, se SAG, band 1, s. 225).
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Det andra och tredje belägget av allvarligt förekommer tillsammans med
upprepningar av förslaget kniv (r. 13 och 15–16), vilket gruppen redan har
diskuterat. De här replikerna har en samtalsstrukturerande funktion, vilket
även kan sägas om det sista belägget av allvarligt (r. 25). Som ren modus-
markör tillsammans med en introduktion av ett förslag/en modifiering funge-
rar alltså bara det första belägget.7

Exempel 11:40. H7306, pojkgrupp, år 7: Be = Bengt, Ga = Gabriel, In = Ingemar, Kr =
Krister
1. Kr: Öl
2. Ga: Din alkis
3. /
4. Be: ┌Nej vi tar väl med hembrännarmaskin
5. └S K R A T T
6. ➤Kr: SKRATTAR Ja men allvarligt / bärbar TV (  ) (ha med)
7. Be: Hembrännarut- utrustning
8. GABRIEL SÄTTER UPP TVÅ VINKANDE FINGRAR BAKOM INGEMARS HUVUD
9. Kr: Ja va fan (ska ni ta det till) SLÅR BORT GABRIELS HAND MEDAN HAN TALAR
10. [---]
11. In: D u  s p e l a r      
12. Ga: Ja
13. ➤Kr: Nä men vad ska vi ha med allvarligt kniv
14. [---]
15. ➤Kr: Ja men allvarligt vad ska vi
16. ha med oss? enas (.) en kniv är alla enade om
17. [---]
18. In: Ta med en mobiltelefon då kommer man därifrån
19. Ga: Ja just det då kan man
20. ring a   
21. Be: Nä men ärligt ärligt vi tar med oss Game boy SKRATTAR
22. P: Jaa
23. Ga: U f f e s   p i z z or
24. Ga: Nä m e n  t e l e f o n  är perfekt
25. ➤Kr: Ja men allvarligt
26. In: ┌Då skulle det bli bråk om Game boy
27. Kr: └ J  a   t   e   l   e   f   o   n och (.) den fjärde den fjärde

I detta sammanhang är det den första förekomsten av allvarligt som är av
intresse. Här kombineras allvarsmarkören med introduktionen av en modifi-
ering. Vi kan konstatera att Kristers replik på rad 6 inleds med ett skratt, vilket
jag tolkar som en respons på Bengts skämt om hembrännarmaskin. Därefter
inleder han sin modifiering med »ja men allvarligt». Denna markör signalerar
ett modusskifte från den föregående skämtsekvensen om öl och hembrännar-
maskin till något allvarligt. Det signalerar också en förändring av tv till bärbar
tv, vilket skulle vara möjligt att ta med.

Denna allvarsmarkör placeras turinitialt och har fokus på tydlighet i stället
för överraskning. En skillnad mellan skämtmarkörer och allvarsmarkörer är att
de senare kan markera en återgång till »normalfallet», dvs. det som Raskin

7 Det ärligt som Bengt använder sig av på rad 21 diskuteras i avsn. 11.3.
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(1985) har kallat BF-kommunikation [bona-fide communicational mode] (se
avsn. 4.2.4.2). Schegloff (2001) kallar växlingen från skämt till allvar för
»getting serious». En markör som indikerar en växling åt andra hållet innebär
snarare att man signalerar att det man ska berätta utgör ett undantag, blir en
parentes som inte riktigt räknas (se vidare avsn. 11.4).

11.2.1.1 Turinitialt nej som markör för växling till allvar?

I amerikansk engelska förekommer ett turinitialt no som en markör av växlingen
från skämt till allvar, vilket Schegloff (2001) har beskrivit. Jag ska återge ett av
hans exempel, där talaren, Kathy, lämnar över en lapp där hon skrivit ner namnet
på en lång och ovanlig medicinsk diagnos (giant follicular lympho-blastoma):

Exempel 11:41. (Schegloff 2001:1952.)
1 Kathy: ’N my]  best handwriting=I hope you can read it.
2 (0.2)
3 Kathy: (Noone else ca’.)
4 (0.2)
5 Kathy: → (No but that’s very- that’s very neat [for me.]
6 Rubin: [Giant, oh this is goo:d. [fol-
7 licula:r lympo:-blas:toma,

I detta exempel skämtar Kathy om sin handstil – att ingen kan läsa den (r. 3).
När hon inte får någon reaktion på sitt yttrande fortsätter hon (r. 5) med ett
turinitialt no, vilket följs av kommentaren »that’s very neat for me». Efter detta
tillägg får hon en reaktion från Rubin: »oh this is good». Detta inledande no
på rad 5 signalerar en växling från skämt till allvar.

En intressant fråga är ju om vi har någon liknande markör på svenska. Jag
har gått igenom mitt material och funnit att frågan är svår att besvara av ett par
olika skäl. Ett skäl har med mitt material att göra – det är sällsynt att en talare
först skämtar och sedan direkt växlar över till allvar, även om sådana exempel
finns. I ett annat material kunde den här frågan vara lättare att undersöka.

Andra orsaker till att detta fenomen är svårt att studera är att det tycks fin-
nas en komplicerad växling mellan ja men och nej men i svenskan. Jämför
t.ex. växlingen mellan ja men allvarligt och nej men allvarligt i ex. 11:40 och
växlingen mellan ett turinledande framförställt ja men, nej men och nej vid
modifiering i ex. 11:26 och ex. 11:27.

Frasen nej men kan inleda många olika typer av yttranden. Mitt intryck är
att en av dessa funktioner är något slags växling, förmodligen också modus-
växling även om det är svårt att belägga i mitt material. En annan typ av väx-
ling är ämnesbyte, vilket bl.a. kan signaleras med nej men. I följande utdrag
(ex. 11:42) från en blandad grupp i sjuan finns flera exempel på repliker som
inleds med nej men, där talaren tar initiativ till ett ämnesbyte eller struktu-
rering av diskussionen. Utdraget börjar med att Stefan argumenterar för att
den kniv de ska ha med sig ska vara en schweizisk armékniv (r. 1), vilket
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Kajsa accepterar (r. 2). I den följande diskussionen tar Kajsa tre gånger initia-
tiv till ämnesbyte, att de ska bestämma den sista saken. Dessa repliker inleds
med nej men. Den första (r. 5) kommer efter en allvarlig sekvens och den
andra (r. 14) efter en skämtsekvens. Den sista (r. 24) liknar Schegloffs exem-
pel så till vida att detta initiativ från Kajsa följer efter ett skämt som hon själv
initierat (r. 19). Man kan också notera att Kajsas replik på rad 24 överlappas
av en liknande från Anders (r. 25), vilken inleds med nä. Därefter följer en
replik från Marie där hon upprepar vad gruppen redan bestämt (r. 27). Även
denna replik inleds med nej men.

Exempel 11:42. H7137, blandad grupp, år 7: An = Anders, Ka= Kajsa, Ma= Marie, St =
Stefan
1. St: Det är ju massa grejor sågar och (.) sax och allting (   ) [illustrerande ljud]
2. Ka: Ja okej en sån tar vi då en schweizisk kniv
3. (0,2) vad s-
4. Ma: N e j  men FNISSAR
5. ➤Ka: Nej men en pryl till får vi ta med oss (.) vad ska vi ta dåra? (1,2) nu kan
6. grabbarna få säja nånting
7. (0,9)
8. An: Bärbar tv
9. Ka: SKRATTAR
10. Ma: S     K     R     A   T     T    A    R          
11. St: Nej (0,4) med inbyggd video i så fall
12. An: Ja
13. (0,4)
14. ➤Ka: Nej men tänk till nu lite
15. St: (             ) det gillar du inte
16. Ma: Då måste ni ha filmer med er också och då blir det
17. sex saker
18. St: Ja men dom kunde man ju tatt med sej ändå utan att dom ser
19. Ka: Dom har ju oss att titta på jag menar dom behöver ju inget mer TILL MARIE
20. Ma: J a  v i s s t
21. liksom vi bara (0,2) oh titta på oss STRÄCKER UT ARMARNA
22. St: U  s  c  h
23. (0,6)
24. ➤Ka: Nej men e -  e n  g r e j  t i l l
25. An: Nä vad tar vi med oss?
26. (1,2)
27. Ma: Nä men alltså tändstickor (0,4) för att göra upp eld-
28. Ka: Men hörru egentligen behöver vi inte ha (   )
29. St: Ja men jag tycker ett tält ett tält till

Även i denna ämnesväxlande funktion kan man finna frasen ja men. I nedan-
stående utdrag från samma grupp som i ex. 11:42 inleder Kajsa sin replik på
rad 5 med ja men.

Exempel 11:43. H7137, blandad grupp, år 7: An = Anders, Ka= Kajsa, Ma= Marie, St =
Stefan
1. Ka: Å h  ( . )  m u s s lor kan man ät a  r å a
2. St: Ja Anders går och käkar dom (.)
3. (   ) [illustrerande ljud]
4. FNISS
5. ➤Ka: ┌ Ja men vänta nu e- en pryl till
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6. Ma:└På västkusten tar dom ju ostron ju så sprutar dom in citron i den
7. s å  ä t e r  d o m  (                 )

Sammanfattningsvis får jag lämna frågan obesvarad om det finns ett tur-
inledande nej som indikerar växling från skämt till allvar. Detta beror delvis
på att mina samtal inte innehåller några tydliga sådana exempel, delvis på att
frågan om vilken funktion ett turinledande nej eller nej men fyller är så kom-
plex att den inte kan behandlas inom ramen för min undersökning. Växlingen
mellan ja men och nej men är också en sådan fråga som kräver ett mer om-
fattande studium.

11.2.2 Fraser med »dum»

I några repliker kombineras förslag/modifieringar med fraser av typen »fan
vad dumma vi är» med den underförstådda fortsättningen ’som inte redan har
tänkt på förslaget X’. Dessa fraser ser jag som indirekta allvarsmarkörer. I
nedanstående utdrag introducerar Krister sina förslag kompass och ombytes-
kläder med fraser av denna typ.

Exempel 11:44. H7306, pojkgrupp, år 7: Be = Bengt, Ga = Gabriel, In = Ingemar, Kr =
Krister
1. ➤Kr: Kompass va fan vad dumma vi är kompass
2. Ga: Nej inte en kompass
3. [---]
4. ➤Kr: Nej (.) nä men det (f-) / ja hallå va fan dumma i huvet är vi
5. ombyteskläder
6. Be: Jahaha

I följande citat från den efterföljande tvärgruppen är det återigen Krister som
använder sig av frasen »fan är vi dumma i huvet» (r. 2). Här har Bengt i före-
gående replik introducerat militärtält (r. 1). Detta har jag tolkat som ett skämt,
vilket Krister i sin replik försöker omförhandla till att bli ett allvarligt förslag.
(Detta har behandlats i avsn. 8.2.6.5.1.)

Exempel 11:45. H7308, tvärgrupp, år 7: El = Ella, Si = Siri, Be = Bengt, Kr = Krister
1. Be: Sovsäck (.) ett militärtält och / ett tält till mej
2. ➤Kr: Nä va fan är- är vi dumma i huvet (.) sovsäck militärtält

Det sista exemplet är hämtat från en tvärgrupp, där Anders introducerar vad
den andra gruppen har kommit fram till genom att läsa på det papper där
Elisabet, som deltog i den andra urvalsgruppen, har antecknat hennes grupps
förslag. Anders riktar sin replik till Marie, som var med i samma urvalsgrupp
som han själv.

Exempel 11:46. H7139, tvärgrupp, år 7: An = Anders, Cl = Clara, El = Elisabet, Ma = Marie
1. ANDERS LÄSER PÅ ELISABETS PAPPER
2. Ma: Vi föreslog att det här skulle visas upp i aulan (för) Anders och (   )
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3. DUNKANDE LJUD
4. ➤An: Förbandslåda glömde vi (.)
5. ➤ fan vad dumma vi är TILL MARIE

Jag har analyserat fraserna med »dum» som ett vagt argument, jämförbart med
»X är bra att ha» eller »X måste man ha». Fraserna med »dum» skiljer sig
dock från övriga vaga argument genom att de fokuserar på talarna, att det är
de som är dumma, medan ett vagt argument, som exempelvis »såg är ganska
bra», fokuserar på själva förslaget. Medan denna senare typ av argument kan
kombineras med både allvarliga och skämtsamma förslag/modifieringar, så
kombineras fraserna med »dum» enbart med allvarliga förslag. Detta får sägas
med reservation för att beläggen är få, men möjligen kan detta vara en typ av
vagt argument som är svårt att kombinera med skämt.

11.3 Falska allvarsmarkörer
Falska allvarsmarkörer används av talarna som ett sätt att förstärka skämtet. Om
man först signalerar att man har något viktigt att säga och därefter levererar ett
absurt förslag så ökas överraskningseffekten. För att konkretisera resonemanget
ska jag först visa hur dessa markörer formuleras. Det finns inte många sådana i
mitt material – totalt har jag funnit tre belägg av denna typ. I det första utdraget
nedan (ex. 11:47) använder sig Bengt av ärligt två gånger (r. 1 och 10). I det
andra (ex. 11:48) fungerar formuleringen sen är det stora problemet som falsk
allvarsmarkör (för kontext, se ex. 11:14). Det är bara det första exemplet, när
Bengt föreslår brudar, som är en introduktion av ett skämtförslag. I de båda
andra fallen rör det sig om upprepningar av skämtförslag.

Exempel 11:47. H7306, pojkgrupp, år 7: Be = Bengt, Ga = Gabriel, In = Ingemar, Kr =
Krister
1. ➤Be: └ (Jag vet) ärligt jag tycker vi skulle ha med oss
2. In: Då dödar vi Krister först så blir det mat också
3. ➤Be: B  r  u  d  a  r
4. SKRATTAR OCH GESTIKULERAR
5. Ga: Kniv
6. [---]
7. In: Ta med en mobiltelefon då kommer man därifrån
8. Ga: Ja just det då kan man
9. ring a   
10. ➤Be: Nä men ärligt ärligt vi tar med oss Game boy SKRATTAR
11. P: Jaa
12. Ga: U f f e s   p i z z or

Exempel 11:48. L3043, blandad grupp, år 3: Ce = Cecilia, Je = Jens, Lo = Louise, Mi =
Mikael
1. ➤Je: Men sen- sen sen är det stora problemet (.) ska vi ha med oss golfgrejer?
2. FNISSAR
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De falska allvarsmarkörerna ser jag alltså som ett grepp talaren kan använda
sig av för att förstärka skämtet. Till formen är de modusmarkörer, men deras
huvudfunktion är att öka överraskningseffekten. Bokstavligt signalerar de
allvar, men lyssnarna kan av det efterföljande förslaget/modifieringen sluta sig
till att repliken inte är allvarligt menad. I de här tre fallen ser vi också att de
skämt som inleds med en falsk allvarsmarkör avslutas med att talaren själv
skrattar eller fnissar, vilket signalerar skämt. De falska allvarsmarkörerna kan
inte heller betraktas som skämtmarkörer. Det är först genom att tolka yttrandet
som lyssnaren kan avgöra att det är en falsk signal.

Vi har sett ovan (avsn. 11.2.1) att Krister använder allvarligt som en all-
varsmarkör, medan Bengt använder ärligt som en falsk allvarsmarkör. Jag har
svårt att tro att det skulle finnas någon distributiv skillnad mellan dessa två
språkhandlingskommentarer, snarare ligger skillnaden i personliga preferenser
hos talarna. Schegloff (2001) diskuterar ett turinledande nej som markerar
övergången från skämt till allvar. Han noterar att en sådan markör också kan
användas icke-allvarligt och följas av ett skämt. Men det faktum att en markör
kan användas subversivt på detta sätt visar ändå markörens grundläggande
funktion, eftersom det är denna basfunktion man leker med.

Jag föreställer mig att ett strukturellt krav är att falska allvarsmarkörer som
syftar till att förstärka skämtet måste placeras före skämtet. Men jag garderar
mig med att jag »föreställer mig» detta – det ligger ju i skämtandets natur att
överrumpla och att vända upp »medaljens tredje sida». Den språkliga kreativi-
teten kan kanske också ge upphov till efterställda falska allvarsmarkörer.

11.4 Sammanfattning och diskussion
De samtal jag har undersökt präglas av ett snabbt flöde av idéer, och många
gånger också en snabb växling mellan allvar och skämt. Talarna använder sig
av olika sätt att signalera sin attityd till yttrandets innehåll. Framför allt mar-
kerar de när de skämtar, men allvarsmarkörer förekommer också. I detta
kapitel behandlar jag huvudsakligen modusmarkörer som är knutna till för-
slag, modifieringar och argument. (Andra aspekter av frågan hur man identifi-
erar olika modus behandlas i avsn. 6.4.)

Vid analysen av modusmarkörer har jag först skilt mellan skämtmarkörer och
allvarsmarkörer och därefter delat upp dessa i direkta och indirekta. Fónagy
(1982:33) diskuterar vad han kallar skämtets auto-invalidering, vilket han beskri-
ver som en implicit skämtmarkör. Det skämtsamma yttrandet är alltså så absurt i
förhållande till sin kontext att absurditeten i sig räcker för att klargöra talarens
skämtsamma avsikt (se vidare avsn. 4.2.4.6). Jag föreställer mig dock att skämtets
auto-invalidering fungerar något olika i förhållande till de semantiska bas-
oppositioner som Raskin (1985) har definierat. Detta diskuteras vidare nedan.
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I anslutning till Fónagys resonemang om auto-invalidering har jag använt
mig av termen explicit invalidering för direkta skämtmarkörer som före-
kommer i omedelbar anslutning till skämtet (avsn. 11.1.1). De direkta skämt-
markörer jag har identifierat i detta material är nej och inte samt fraser som
innehåller dessa ord. Vid analysen av skämtmarkörer har jag skilt mellan
minimala (avsn. 11.1.1.1) och expanderade (avsn. 11.1.1.2), och vidare mellan
framförställda och efterställda. Jag har också jämfört skämtmarkörer med till-
bakadraganden av allvarliga förslag och modifieringar (avsn. 11.1.1.1.2 och
11.1.1.2.4), med framförställt nej vid modifiering (avsn. 11.1.1.1.3) och med
skämtmarkörer i tredje positionen (avsn. 11.1.1.2.3). Detta sammanfattas och
diskuteras i avsnitt 11.1.1.3.

Som direkta allvarsmarkörer betraktar jag språkhandlingskommentarer som
allvarligt (avsn. 11.2.1). De indirekta modusmarkörer som behandlas här
utgörs av ovanliga typer av argument. Som indirekt skämtmarkör har en typ
av argument som jag kallat poängterad icke-nytta analyserats (avsn. 11.1.2).
Jag anser att dessa argument signalerar modus genom att de tydliggör
skämtets linjära organisation, vilket diskuteras vidare nedan. De indirekta
allvarsmarkörerna utgörs av en typ av vaga argument som innehåller fraser
med dum, vilka går ut på att talarna är dumma som inte redan tänkt på ett visst
alternativ (avsn. 11.2.2). Dessa argument knyts alltså till talarna och inte till
förslaget, vilket gäller övriga argument.

De falska allvarsmarkörernas huvudfunktion är att öka skämtets
överraskningseffekt (avsn. 11.3). Detta diskuteras vidare nedan. De markörer
av denna typ som jag funnit i mitt material utgörs av språkhandlings-
kommentarer av samma typ som de direkta allvarsmarkörerna, men de falska
placeras omedelbart före ett skämt: »(Jag vet) ärligt jag tycker vi skulle ha
med oss brudar SKRATTAR OCH GESTIKULERAR» (se ex. 11:47).

11.4.1 Tydlighet kontra överraskning

När man skämtar har man en möjlighet att ta upp tabuämnen och säga sådant
som annars inte kan sägas (t.ex. Emerson 1969, Ferm 1997, se vidare avsn. 3.6).
Skämtande kan användas för att sätta en parentes omkring det som sägs och
skämtande räknas inte heller som en del av det man talat om under samtalet.

Att även skratt kan utnyttjas för att sätta en parentes omkring något har
Adelswärd & Öberg (1995) visat i sina analyser av förhandlingar. De be-
skriver hur skratt ofta förekommer när något oväntat inträffar och att detta
skratt avskiljer avbrottet från den egentliga och seriösa förhandlingen.

Skämtmarkörer kan användas för att tydligt signalera att det man säger är
ett skämt och därmed avsett att avskiljas från den allvarliga diskussionen. I ett
exempel som diskuterats ovan (ex. 11:13) ramar talaren in sitt skämtförslag
genom att låta det föregås av en expanderad explicit invalidering och följas av
ett skratt: »Ja men då kan ju inte jag ta med min nalle SKRATTAR».
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I fråga om tydlighet av markeringen av modus kan vi tänka oss en fallande
skala, där tydligheten står i omvänd proportion till överraskningseffekten. Vad
gäller skämtsamma förslag och modifieringar är en framförställd direkt skämt-
markör den tydligaste signalen, medan de falska allvarsmarkörerna återfinns i
den andra änden av skalan, med stor överraskningseffekt. De direkta allvars-
markörerna befinner sig i den änden av skalan som innebär en tydlig modusmar-
kering. De typer av modusmarkörer jag funnit i mitt material återges i tablå 11:2.

Tablå 11:2. Typ av modusmarkör resp. falsk allvarsmarkör i förhållande till
tydlighet och överraskningseffekt.

Förslagets Tydlig Stor
modus* modusmarkering överraskningseffekt
Skämt framförställd direkt efterställd direkt ingen falsk

skämtmarkör skämtmarkör modusmarkör allvarsmarkör
(framförställd)

Allvar direkt allvarsmarkör
(framförställd)

* Förslagets eller modifieringens modus (i tablån förkortat av utrymmesskäl).

Kan man tänka sig falska skämtmarkörer? Jag tror att svaret måste bli både ja
och nej. Det är svårt att föreställa sig att man ska kunna introducera allvarliga
förslag och modifieringar tillsammans med en falsk skämtmarkör, på samma sätt
som det är svårt att introducera allvarliga förslag/modifieringar med skämtsamma
argument (se avsn. 8.2.2.2). Däremot kan den typ av »post operators» som Sacks
beskrivit användas för att modifiera ett yttrande i efterhand. Det öppnar för en
möjlighet att omförhandla ett yttrandes modus – eller att i alla fall försöka mildra
ett uttalande. Med en term från Kane et al. kan detta också kallas »decommit-
ment», vilket ungefär kan översättas med distansering, i den meningen att den
som skämtar inte tar fullt ansvar för yttrandets innehåll. Författarna beskriver
bl.a. hur någon som befinner sig i en socialt obehaglig situation »may attempt to
save the situation by indicating that the proposed or past action was not serious,
but was instead meant as a joke» (Kane et al. 1977:14, citerat efter Attardo
1993:555). Ett konkret exempel på det sistnämnda kan hämtas från en intervju
med en svensk politiker som tvingats avgå efter att ett tv-program visat ett smyg-
filmat inslag där han gav uttryck för rasistiska åsikter. Så här kommenterar poli-
tikern dessa uttalanden i en dagstidningsintervju:

[NN] är mycket ledsen över sina uttalanden och förklarar dem med ett »väldigt
konstigt skämtlynne som tar sig bisarra och burleska uttryck». Han säger att han har
en vana att bolla tillbaka en uppfattning han inte delar med samma argument, för att
den andre ska höra hur illa det låter. (Tottmar 2002.)

I mitt material har jag dock inte funnit några falska skämtmarkörer. De skämt-
markörer i tredje positionen som diskuterats i avsnitt 11.1.1.2.3 förekommer i
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samband med skämtsamma förslag och modifieringar. Även i fråga om allvars-
markörer kan man tänka sig fler typer än de jag belagt i mitt material, t.ex. efter-
ställda direkta allvarsmarkörer.

De skämtmarkörer jag behandlat här är lågfrekventa företeelser i samtalen.
För det mesta föredrar skämtarna att inte markera explicit att de skämtar. De
förlitar sig i stället på skämtets auto-invalidering. Jag har tidigare citerat
Tannens metafor där hon liknar skämtande vid att slå en skruvad boll: »Tala-
ren känner sig listig för att han skjutit en skruvad boll och lyssnaren för att
han lyckades fånga den» (Tannen 1991:68, se avsn. 3.6). Hon framhåller även
att när detta lyckas sänder det ett metabudskap om förståelse. Kanske förstärks
också detta metabudskap om man skämtar utan att markera det explicit eller
rent av genom att förse skämtet med en falsk allvarsmarkör – då blir bollen
ännu mera skruvad och lyssnaren kan uppfatta sig som ännu skickligare.

11.4.2 Semantiska basoppositioner och modusmarkörer

Vilken semantisk typ av skämt är det då som kombineras med en explicit
skämtmarkör? För att få enhetliga exempel bortser jag från det exempel som
inte utgörs av förslag, modifieringar eller argument (ex. 11:3). Vi finner då att
vid alla skämt utom ett är den semantiska basoppositionen av typen normal–
onormal/icke-förväntad. Min uppfattning är att detta är den semantiska typ där
skämtets auto-invalidering är minst uppenbar. Eller med andra ord: skämt som
är av typen faktisk–icke-faktisk/icke-existerande eller möjlig–omöjlig är mera
uppenbart skämt, och behovet av att markera att det rör sig om skämt är därför
mindre. En jämförelse med vilka förslag som kan ha två modus visar också att
dessa skämts semantiska opposition är av typen normal–onormal/icke-för-
väntad. Förslag som exempelvis konserver, tvål och militärtält kan vara både
allvarliga och skämtsamma, och kan fungera som skämt i kontexter där de
framstår som onormala eller icke-förväntade (se avsn. 8.2.6). Också detta kan
ses som en indikation på det större behovet av att markera att skämtförslag av
denna semantiska typ är avsedda som just skämt och ingenting annat.

Det enda undantaget, ett skämtförslag av en annan semantisk typ, återfinns
i det tidigare citerade yttrandet: »Du vi ska inte ha med oss tavelpoesi om du
tror det SKRATTAR» (se ex. 11:14). I detta fall fungerar den expanderade inte-
frasen inte enbart som invalidering utan också som ett sätt att skämtsamt till-
skriva en annan talare ett önskemål som vederbörande inte har. I det här avse-
endet skiljer sig detta exempel från de övriga (se avsn. 11.1.1.2.1).

11.4.3 Skämtens linjära organisation

I föregående kapitel har de hårda formkrav som gäller för skämt framhållits, bl.a.
sådana som rör textens linjära organisation. Ovan har jag diskuterat hur de
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argument som jag kallat poängterad icke-nytta fungerar som indirekta skämt-
markörer (avsn. 11.1.2, jfr även avsn. 8.1.2). För skämt av den semantiska typen
normal–onormal/icke-förväntad innebär denna skämtmarkör också en precisering
av den kontext där det föreslagna framstår som komiskt.

Efterställda skämtmarkörer berör en annan aspekt av skämtets linjära orga-
nisation. Disjunktorn ska placeras sist i en skämttext (se avsn. 4.2.3.4).
Attardo et al. (1994) har undersökt 2 000 skämthistorier för att bl.a. testa
hypotesen att disjunktorn placeras sist i skämtet. Detta visade sig vara fallet i
92 % av texterna. Vidare framkom att det språkliga material som följer efter
disjunktorn antingen kan flyttas eller strykas helt utan att skämtets poäng går
förlorad. Attardo et al. fann att det som förekommer efter disjunktorn kan vara
av fem slag: repetition av disjunktorn, identifikation av den talare som yttrar
skämtets sista mening, förklaringar av poängen, tidsadverbial och/eller sats-
adverbial i språk som tillåter sådana meningsfinalt och slutligen ytterligare en
eller flera disjunktorer, vilket förekommer i skämt som har flera poänger.

Det material som Attardo et al. har undersökt består av nedskrivna skämt
som ingår i utgivna samlingar med skämthistorier. I ett muntligt material som
mitt finner man alltså ytterligare ett slags språkligt element efter disjunktorn –
efterställda direkta skämtmarkörer. I detta avseende skiljer sig muntliga skämt
från nedskrivna. Det är också troligt att kontextbundna skämt förses med
denna typ av skämtmarkör i högre utsträckning än kontextfria, men i mitt
material finns inte underlag för att studera den frågan.8

När det gäller introduktion av muntliga skämt finns det en väsentlig skillnad
mellan de kontextbundna och de kontextfria. I ett samtal brukar kontextfria
skämt introduceras på det sätt som beskrivits i avsnitt 4.2.4.6. Det som är centralt
för diskussionen här är att kontextfria skämt i allmänhet föregås av någon typ av
introduktionssekvens.

De kontextbundna skämt jag studerat fungerar på ett helt annat sätt, vilket del-
vis beror på att de är korta och snabba bidrag till samtalet. Explicita modus-
markörer är relativt sällsynta, och en del av skämtets effekt ligger just i det
snabba och överraskande. Detta gäller förmodligen i ännu högre grad ironiska
yttranden – talaren framhåller normalt inte i förväg att hon/han ska vara ironisk,
då detta skulle förstöra effekten (Attardo 1994). Allra mest uttalad blir skillnaden
i introduktion av kontextfria och kontextbundna skämt om vi jämför de förras
introduktionssekvens som förbereder en modusväxling med möjligheten att låta
ett kontextbundet skämt föregås av en falsk allvarsmarkör, vilken i stället ökar
modusväxlingens överraskningseffekt.

8 Jfr vad som sagts i avsn. 11.1.1.2.3 om en skämthistoria som i tredje positionen följs av förkla-
ringen att det faktiskt var ett skämt.



12 Vilka är roliga? En enkätundersökning

Utgångspunkten för min enkätundersökning är att belysa den skillnad mellan
flickor och pojkar i fråga om skämtande som framkommit i min undersökning
av gruppsamtalen (avsn. 8.5). Enkätens syfte är att ytterligare synliggöra de
kulturella koder som råder i vårt samhälle vad gäller humor, skämt och kön.
Jag vill alltså undersöka närmare varför, när och hur skämtarrollen förknippas
med manligt kön i vår kultur. Ett sätt att få en bild av dessa koder är att fråga
vem informanterna anser vara rolig, och att analysera svaren utifrån kön. Det
är då intressant att studera både vilka som framhålls som roliga, kvinnor eller
män, och att studera om det är någon skillnad mellan kvinnors och mäns svar.
Mitt huvudsakliga mål är således att undersöka våra kulturella koder och
uppfattningar, inte att ge en bild av vilka verkliga eller fiktiva personer som i
någon objektiv mening är roliga.

Enkätens titel är: Vad tycker vi är roligt? Jag valde avsiktligt titeln för att
inför försökspersonerna tona ner mitt intresse för vilken person det är som är
rolig. En mer träffande titel vore egentligen Vem tycker vi är rolig?

Enkäten har besvarats av universitetsstuderande. Jag har valt denna grupp
eftersom jag ville att informanterna skulle vara unga vuxna. Kulturella koder
och förväntningar och deras betydelse för hur vi socialt konstruerar kön har ju
diskuterats de senaste årtiondena. Ett mått på hur mycket detta har påverkat
vår kultur får vi genom att studera vilka attityder och uppfattningar de som är
unga idag hyser. Mitt mål var att samla in svar från minst 50 informanter av
vardera könet. Det slutliga utfallet blev att enkäten besvarades av 112 stu-
denter. Undersökningen genomfördes i januari och februari 1997. En utför-
ligare redogörelse för denna undersökning ges i Ohlsson 2003.

12.1 Enkätformulär
Enkätformulärets utformning framgår av bilagan. I det följande ska jag först
återge enkätens åtta frågor och sedan diskutera några bakomliggande över-
väganden. En del av enkätfrågorna riktas mot den offentliga sfären, det vi
möter i medierna. Dessa frågor gäller vilken skådespelare, rollfigur och litterär
figur informanterna anser vara roligast. Man kan anta att det finns många fler
manliga än kvinnliga komiker och att det också skrivs mycket fler roliga roller
för män. Därför har jag även formulerat ett par frågor som gäller egna
vardagserfarenheter från skolan och familjen. Där bör det ju i genomsnitt finnas
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lika många personer av vardera könet. Ett undantag är lärare, som börjar bli
mer och mer av ett kvinnoyrke, även om denna tendens inte var lika stark
under informanternas skoltid som idag.

De fem första frågorna, som gäller kultur och massmedier, lyder:

1. Vilken är den roligaste artist/skådespelare du vet? (Svensk eller utländsk, kvinnlig
eller manlig, aktuell idag eller tidigare)

2. Vilken rollfigur är den roligaste du vet? (Tv, film, teater)
3. Vilken är den roligaste film, teaterpjäs eller tv-produktion du har sett?
4. Vilken litterär figur är den roligaste du vet? (Böcker, seriemagasin)
5. Vilken är den roligaste bok du har läst? (Titel och författare)

Svaren på frågorna 3 och 5 redovisas inte i denna analys, som är inriktad på
personer snarare än verk. Det kan dock finnas anledning att återkomma till en
närmare analys av de här frågorna i en uppföljning av denna undersökning.
Även om svaren på dessa frågor inte presenteras här, har jag haft nytta av dem
vid analysen av de övriga frågorna.

Frågorna om skådespelare, rollfigur och litterär figur ligger nära varandra,
men fokuserar ändå olika aspekter av vad som är roligt hos olika figurer. En
rolig skådespelare/artist kan ju förknippas med stå upp-komik eller kortare
sketcher, snarare än med någon viss rollfigur. Det som gör en viss skåde-
spelare/figur rolig i tv, film och teater kan till stor del vara icke-verbala medel:
mimik, en särskild känsla för pausering och tempo etc. Dessa uttrycksmedel
står inte litterära figurer till buds på samma sätt, undantaget tecknade serier,
där mimiken kan vara ett humoristiskt uttrycksmedel.

I fråga 1 har ordet artist lagts till för att bredda begreppet ’skådespelare’.
Tillägget inom parentes, »(Svensk eller utländsk, kvinnlig eller manlig, aktuell
idag eller tidigare) » har tillkommit eftersom ordet skådespelare kan vara en
könsneutral beteckning samtidigt som formen skådespelerska även existerar.
På detta sätt ville jag tydliggöra att både kvinnor och män avses. Nationalitet
och tidsaspekt tas också upp här, både för att klargöra frågan och för att
variabeln kön inte ska betonas alltför mycket. Jämför Thelanders intervjuer
(1986:72 f.) med politiker. När hon bad sina intervjupersoner nämna någon
god talare, visade det sig att de allra flesta enbart tänkt på män, och Thelander
diskuterar om det kan vara så att ordet talare främst associeras med manliga
personer.

De frågor som gäller egna vardagserfarenheter lyder:
6. Vem minns du som roligast i din familjekrets? (Mamma, pappa, du själv, storasyster,

lillebror, moster Antonia, kusin Anton ...) Varför var hon eller han roligast?
7. Vem minns du som roligast från din skoltid? Varför var hon eller han roligast?

Ordet familjekrets i fråga 6 är valt för att vidga begreppet ’familj’. I fråga 8
ber jag informanterna att berätta en rolig historia:



319

8. Har du någon rolig historia som du gillar att berätta? Eller kommer du kanske ihåg
någon historia som du berättade när du var yngre? Själv minns jag några av de
historier som jag plågade min omgivning med när jag var omkring 5 år. Då tyckte
jag att de var lika roliga varje gång jag berättade dem och därför upprepade jag
dem väldigt ofta. Kanske är det därför jag minns dem så väl ...
Berätta någon av dina favorithistorier från idag eller tidigare i ditt liv. Om du
väljer någon historia du gillade när du var yngre, ange då ungefär hur gammal du
var när du berättade den här historien.

Fråga 8 gäller alltså benägenhet att berätta en rolig historia i en enkät. Att
berätta skriftligt i en enkät kan naturligtvis inte jämföras med att berätta
muntligt i ett socialt sammanhang. Att vara rolig är mycket annat än att berätta
historier, vilket ett antal informanter också påpekar. Jag har räknat med ett
stort bortfall på denna fråga, men jag ville ändå prova en fråga av det här
slaget och dessutom ville jag samla in ett material med kontextfria skämt för
att komplettera de kontextbundna skämten från samtalsanalysen.

I instruktionen till informanterna sägs att enkäten syftar till att belysa resul-
taten från samtalsanalysen (se bilagan). Könsperspektivet har jag dock valt att
undanhålla, eftersom jag vill få veta något om hur könssystemet fungerar och jag
tror att man får en mera rättvisande bild av detta om informanterna inte direkt
fokuserar könsaspekten. Jag har dock valt att påminna om att personer av båda
könen utgör tänkbara svar genom att vid tre av frågorna använda formuleringen
»kvinnlig eller manlig» respektive »hon eller han» (fråga 1, 6 och 7).

Vad det innebär att någon »är rolig» kan tolkas på olika sätt. En person kan
exempelvis vara genuint rolig eller oavsiktligt komisk, och vad gäller de
frågor som har med vardagslivet att göra kan en rolig person vara någon man
blir underhållen av eller någon som man har roligt med i betydelsen ’gör
roliga saker tillsammans med’. Jag hade kunnat snäva in begreppet ’rolig’
genom att exempelvis formulera frågorna 6 och 7 »Vem minns du som mest
humoristisk ...» och då få enhetligare svar. Med den formulering jag har gett
frågorna visar dock mångfalden i svaren hur komplex frågan om ’rolig’ och
’humor’ faktiskt är. Och i denna mångfald kan man ana olika mönster, t.ex.
några som har med makt att göra. Formuleringen öppnar också för infor-
manterna att själva välja om de vill lyfta fram kontextbundna eller kontextfria
skämt (jfr avsn. 4.2.1.2). Det blir också tydligt att båda dessa typer av skämt
bara är ett par aspekter av begreppet ’rolig’.

Trots att begreppet ’rolig’ är så omfattande vill jag ändå hävda att ’rolig’ i
den kontext som denna enkät representerar blir någorlunda tydligt – här möter
ju informanten åtta frågor som behandlar olika aspekter av detta begrepp.

Fråga 6 och 7 är direkt retrospektiva frågor. Även i svaren till de övriga
frågorna kan en del retrospektiva inslag finnas. Man bör hålla i minnet att
sådana frågor inte ger en klar bild av hur det faktiskt var under exempelvis
informantens skoltid utan ger en bild av hur hon eller han minns situationen.
För att citera en enkäthandbok:
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Med retrospektiva frågor får man inte reda på hur det var, man får reda på hur den
som svarar nu ser på hur det var, dvs. hur det nu är; man får bilden av hur det var
med nutidens situation som måttstock och inte den dåvarande. (Trost 1994:73.)

Retrospektiva frågor är alltså problematiska om man vill undersöka ett
tidigare skede. Det är dock inte mitt syfte. Jag vill inte komma åt vem som de
facto är eller var roligast, utan jag ser skämtande som en del av sociala
hierarkier (jfr kap. 3). Med hjälp av informanternas svar vill jag få en bild av
de kulturella koder som påverkar hur dagens unga vuxna ser på kön och då
särskilt skämtande som könskonstituent.

12.2 Materialinsamling
Enkäten har distribuerats av undervisande lärare. Urvalet är därmed icke-
slumpmässigt och kan beskrivas som ett bekvämlighetsurval. Enkäten har
besvarats av totalt 117 personer. Senare har fem av dessa enkäter strukits (se
nedan). Det slutliga resultatet har blivit 112 enkätsvar, 56 svar från kvinnliga
respektive manliga informanter (se tabell 12:1). De enda personuppgifter jag
har samlat in från informanterna är kön och födelseår. Eftersom enkäten har
genomförts i samband med undervisning vet jag också vid vilken institution
informanterna studerade under den aktuella terminen; här redovisas institution
endast i termerna humanistisk respektive naturvetenskaplig institution. Infor-
manterna är födda mellan 1961 och 1977. De flesta är 20–25 år. (18 personer
är födda på 60-talet, 94 på 70-talet.)

Tabell 12:1. Antal informanter efter kön och institution.

Institution Kvinnor Män Totalt

Humanistisk 49 13 62
Naturvetenskaplig 7 43 50
Totalt 56 56 112

De fem strukna enkäterna har uteslutits av olika skäl. En enkät från en manlig
informant har jag betraktat som blank. Vid fråga 1–5 har han endast svarat
»Finns flera bra» och vid fråga 6–8 lämnat blankt. Ytterligare en enkät från en
man – eller i alla fall en informant som uppger sig vara man – är struken,
eftersom jag uppfattar hans svar som helt skämtsamma. Han uppger t.ex. ett
födelseår på 1930-talet, vilket inte förekom i denna grupp, och som roligaste
tv-program framhåller han Träna med tv. I efterhand kan jag dock konstatera
att inte heller en skämtsamt ifylld enkät avviker från det svarsmönster jag har
fått på övriga enkäter. Om jag hade valt att ta den med hade den inte påverkat
det totala resultatet.
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Jag har vidare tagit bort tre enkäter från kvinnliga informanter, enbart av det
skälet att jag ville ha lika många svar från kvinnor och män. På det sättet kan
jag redovisa absoluta frekvenser och behöver inte laborera med procentsatser av
små tal, som ju kan vara problematiska. Jag valde att ta bort de tre blankaste
svaren från kvinnor. Det blev tre enkäter där informanterna hade svarat på tre
till fyra av åtta frågor, och dessa informanter kom från tre olika grupper. De här
enkäterna hade inte heller förändrat svarsbilden om de hade ingått i studien.

Eftersom min enkät har distribuerats av undervisande lärare har jag inga
helt tillförlitliga uppgifter om bortfallet, alltså om någon eller några avstått
helt från att svara. Jag vet dock att antalet svar från varje grupp stämmer
ganska väl med undervisningsgruppens storlek, vilket innebär att bortfallet i
alla fall inte är stort. Enligt de lärare som distribuerade enkäten fyllde stu-
denterna i formuläret villigt, och några lärare har också påpekat att studenterna
verkade tycka att det var roligt.

När man genomför en gruppenkät, dvs. delar ut enkäten direkt under
lektionstid, kan man anta att informanternas vilja att svara eller avstå inte
kommer till uttryck på samma sätt som vid en postenkät. I den aktuella situa-
tionen krävs det ett mer aktivt avståndstagande för att någon helt ska avstå
från att svara. Den som är ointresserad av att delta i undersökningen väljer
kanske hellre att enbart besvara ett fåtal frågor. Jämför vad som redan sagts
ovan om de fem strukna enkäterna. Jag har därför gjort en granskning av det
interna bortfallet, alltså om informanterna avstår från att besvara vissa frågor.
Vid denna analys har jag särskilt studerat om det finns några skillnader mellan
kvinnors och mäns svar (se avsn. 12.5.2.1).

Hur en skämtsamt ifylld enkät ska betraktas är svårare att avgöra, eftersom
olika tolkningar är möjliga – svaret kan ses som ointresse, avståndstagande,
skämtande eller ett egensinnigt men dock svar på rubrikens fråga »Vad tycker
vi är roligt?». En berättigad fråga är om man kan tänka sig att fler informanter
kan ha svarat skämtsamt utan att jag upptäckt det. Svaret är naturligtvis ja – den
risken finns nog vid alla enkätundersökningar. Den uppenbart skämtsamma
enkäten har dock gjort att jag granskat alla enkäter även med detta i åtanke.

12.2.1 Samvariation mellan informanternas kön och studie-
inriktning

Av tabell 12:1 framgår en tydlig samvariation mellan fakultet och kön: de
flesta kvinnorna studerar vid den humanistiska institutionen och de flesta
männen vid den naturvetenskapliga. Detta faktum har gjort att jag har ställt
mig frågan om denna sneda könsfördelning motsvarar den verkliga situationen
vid dessa institutioner. För att undersöka detta har jag granskat nyregistre-
ringen av studenter på grundnivå vid en av institutionerna, den humanistiska,
höstterminen 1997. Det visade sig att 78,8 % av studenterna (480 av totalt
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609) var kvinnor. Bland mina informanter från denna institution utgör kvinnorna
79,0 % (49 av totalt 62). Könsfördelningen bland de humanistiska informanterna
motsvarar alltså den faktiska situationen på denna institution.

En annan central fråga är om det finns några signifikanta skillnader mellan
humanisters och naturvetares enkätsvar. Detta diskuteras i avsnitt 12.5.2.3.

12.3 Metod
I detta avsnitt redovisar jag hur svaren har kategoriserats och bearbetats. I
avsnitt 12.5 diskuterar jag några mera övergripande metodiska frågor. Efter-
som dessa reflektioner är baserade på enkätundersökningens resultat, har jag
placerat denna metodiska diskussion omedelbart efter resultatredovisningen.

12.3.1 Bearbetning av svaren

Enkäterna har numrerats löpande i två serier, en för kvinnliga informanter
(001–056) och en för manliga informanter (101–156). Informantens kön kan
då utläsas av enkätnumrets första siffra. I det följande anges enkätnumret efter
citat ur enkäter.

Alla svar är givetvis avidentifierade. Om ett personnamn förekommer i
enkätcitat nedan är det fingerat.1 Svaren är varsamt redigerade, så att exem-
pelvis stavfel och ett fåtal skrivfel är rättade. (I några fall har jag dock tolkat
en oortodox stavning som avsiktlig, t.ex. bizarr och oxå, och inte normerat.)
Jag har valt att normera dels för att avidentifiera svaren, dels för att underlätta
läsningen. En normerad text är lättare att läsa och då den språkliga formen inte
står i fokus här finns det inga sådana skäl för att bevara denna typ av skrivfel.

Vid analysen av frågorna 1, 2, 4, 6 och 7 har jag börjat med att göra en
enkel gruppering av svaren i kvinnliga och manliga personer. Vid fråga 4 har
jag även underindelat de litterära figurerna i människa–djur. Förutom katego-
rierna kvinnlig respektive manlig person eller figur används kategorierna ej
klassificerbar beträffande kön, inget svar samt vid fråga 7 också kommentar.
Den sistnämnda kategorin innebär att informanten har skrivit en kommentar
men inte nämnt någon person.

Även en så enkel procedur som att räkna antalet omnämnanden av personer
eller figurer innebär ett antal överväganden, som kan kräva en förklaring.
Ibland har informanterna angivit mer än en person i svaret, och då har svaren
räknats enligt följande principer. Vissa skådespelare och figurer omnämns ofta
i par, ibland också i grupp. I svaren på denna enkät gäller detta dock enbart

1 Enda undantaget är det fall då en informant tilltalar mig direkt – i detta svar, som citeras i
avsn. 12.5.2.2, står givetvis mitt namn kvar oförändrat.
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manliga personer eller könsblandade grupper. Jag har valt att räkna omnämn-
andet av ett etablerat artistpar eller en grupp som omnämnande av en manlig
artist. Detta innebär att svaret »Hasse och Tage» har räknats som ett omnämn-
ande av manlig artist. På samma sätt har svaret »John Lennon och the
Beatles» räknats som ett omnämnande av en grupp manliga artister, och inte
som fyra manliga artister. Detsamma gäller rollfigurer och litterära figurer, där
exempelvis »Kalle och Hobbe» (pojke och manlig leksakstiger) och »Wooster
och Jeeves» räknats som ett omnämnande av manlig figur.

Detta sätt att räkna innebär att antalet manliga artister etc. inte höjs på
grund av att de nämns i par eller grupp. Kvinnliga artister etc. förekommer
inte i par eller grupp annat än i könsblandade grupper (exempelvis »familjen
Simpson»). Omnämnanden av sådana blandade grupper har räknats som ett
svar som inte är klassificerbart beträffande kön.

I övriga fall när mer än ett namn nämns har personerna räknats var för sig.
Svaret »Ronny Eriksson och Anna-Lena Brundin» har således räknats som ett
omnämnande av en manlig och ett av en kvinnlig artist. Detta sätt att räkna
antalet personer/figurer innebär alltså att antalet svar kan bli större än 112.

När det gäller frågorna 6 och 7, verkliga personer man minns från familjen
och skolan, har varje omnämnd person räknats separat, eftersom det här inte är
fråga om etablerade artistpar eller liknande. Svaret »min pappa och båda mina
bröder» har alltså räknats som ett omnämnande av en pappa och två av bröder.
(Ytterligare detaljer framgår av resultatredovisningen och Ohlsson 2003.)

De svar som inte är klassificerbara beträffande kön är huvudsakligen svar
som gäller en könsblandad grupp eller individer av okänt kön. Vad gäller
fråga 2, roligaste rollfigur, är ett svar som »familjen Simpson» ett exempel på
en blandad grupp. Vid fråga 7, person från skoltiden, förekommer ett antal
svar där det inte går att avgöra kön, exempelvis »en lärarvikare» och »interna
gänget». Endast vid fråga 6, person i familjekretsen, går alla svar att klassifi-
cera beträffande kön. (Se vidare avsn. 12.5.3.) (Ytterligare detaljer framgår av
resultatredovisningen.)

I fråga 8 ber jag informanterna att berätta en historia. Vid analysen av frågan
har jag använt mig av tre kategorier: berättar en historia, nämner en typ av histo-
ria och kommentar. Även här har jag valt att räkna alla svar, vilket innebär att om
exempelvis en kvinnlig informant berättar två historier så räknas båda som
historier berättade av kvinna, och om någon både berättar en historia och nämner
en typ av historia räknas båda dessa svar. Som kommentar har dock enbart fri-
stående kommentarer räknats. Om informanten både berättar en historia och
kommenterar densamma har detta svar endast räknats som historieberättande.

12.3.2 Signifikansprövning

Vid några av frågorna framkommer skillnader mellan kvinnors och mäns svar.
Man frågar sig då om dessa resultat kan generaliseras. Eller med andra ord:
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kan den uppkomna skillnaden mellan de två stickproven (kvinnliga och man-
liga informanter i min undersökning) förklaras med hjälp av slumpen eller
skulle det kunna vara fråga om en skillnad mellan populationerna (kvinnor
och män i Sverige)?

För att besvara denna fråga har jag utfört signifikansprövningar (se avsn.
8.5). För signifikansprövningar av resultaten har jag använt mig av χ2-test. I
de fall då det inte är möjligt att använda χ2-test därför att det förväntade värdet
blir för lågt i någon cell, har jag använt mig av Fisher’s Exact Test. Att urvalet
informanter inte är slumpmässigt begränsar slutsatsernas räckvidd. Vissa tek-
nikaliteter och detaljer som rör den statistiska bearbetningen redovisas i noter.

12.4 Resultat
I detta avsnitt redovisas analysen av svaren på de sex enkätfrågorna. En
sammanfattning av resultaten följer i avsnitt 12.6.

12.4.1 Roligaste artist/skådespelare

Av svaren på frågan om roligaste artist/skådespelare framgår två tendenser
klart: för det första att rollen som rolig associeras med män – det är avsevärt
många fler män som nämns. För det andra blir det också mycket tydligt att
kvinnor uppmärksammar både kvinnor och män, medan män enbart upp-
märksammar män (se tabell 12:2). Det är bara en man som nämner ett kvinn-
ligt namn. Skillnaden mellan kvinnors och mäns svar kvinnlig respektive
manlig skådespelare är signifikant på 1 %-nivån.

Tabell 12:2. Fråga 1: Roligaste artist/skådespelare efter kön (informantens
och det efterfrågade objektets).

Kvinnliga Manliga Signi-
informanter informanter fikans Totalt

Kvinnlig skådespelare 12 1 13
Manlig skådespelare 63 62 1 % 125
Ej klassificerbar betr. kön – 1 1
Inget svar – 1 1
Totalt 75 65 140

De roliga skådespelare som nämns är främst svenska, amerikanska och
brittiska skådespelare men också ett fåtal från andra länder. De kvinnliga
skådespelarna/artisterna är: Anna-Lena Brundin, Eva Dahlgren, Dawn French,
Babben Larsson, Bette Middler, Suzanne Reuter, Meg Ryan och Ulla Skoog.
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Suzanne Reuter är den enda kvinnliga skådespelare som nämns av en man. De
kvinnor förutom Suzanne Reuter som fått mer än en röst är svenska stå upp-
stjärnor, Anna-Lena Brundin, Babben Larsson och Ulla Skoog.

Några prov på de manliga skådespelarna är: Rowan Atkinson, Kenneth
Branagh, Steve Buscemi, Bruce Campbell, Jim Carrey, Charlie Chaplin, Chevy
Chase, John Cleese, Gösta Ekman, Hasse Ekman, Ronny Eriksson, Steven Fry,
Jonas Gardell och slutligen, den avgjort störste favoriten för både kvinnor och
män, Robert Gustavsson.

Det svar som redovisats som ej klassificerbart beträffande kön gäller en
grupp, »Jerry Seinfeld med kompisar». Svaret är svårt att klassificera, i och
med att man inte säkert kan veta vilka rollfigurer informanten avser med
svaret. Men eftersom en kvinna, Julia Louis-Dreyfus, har en av de fyra stora
rollerna i serien har jag betraktat svaret som en blandad grupp.

Svaren på denna fråga för tankarna till en av frågorna i Kerstin Thelanders
(1986) intervjuer med riksdagspolitiker, där hon bett sina informanter nämna
några personer de anser vara goda talare. Detta diskuteras i kapitel 13.

12.4.2 Roligaste rollfigur (tv, film, teater)

Vid frågan om roligaste rollfigur (tv, film, teater) återkommer en av tendens-
erna från föregående fråga och den är än starkare: det är framför allt manliga
karaktärer som nämns (se tabell 12:3). Tendensen att kvinnor uppmärksammar
kvinnor är däremot svag här. Totalt anges bara fyra kvinnliga figurer, tre av
dem nämns av kvinnor. Till skillnad från vid fråga 1 finns det alltså inga
nämnvärda skillnader mellan kvinnors och mäns svar vid denna fråga. Kanske
är det svårare att komma på kvinnliga rollfigurer – de kvinnliga komiker som
nämns under fråga 1 är till stor del stå upp-artister som inte har någon direkt
rollfigur. Antalet blanka svar är betydligt högre än för den föregående frågan,
vilket också är ett tecken på att frågan är svårare att besvara.

Tabell 12:3. Fråga 2: Roligaste rollfigur (tv, film, teater) efter kön
(informantens och det efterfrågade objektets).

Kvinnliga Manliga
informanter informanter Totalt

Kvinnlig rollfigur 3 1 4
Manlig rollfigur 44 46 90
Ej klassificerbar betr. kön 3 1 4
Inget svar 13 9 22
Totalt 63 57 120

Här ska jag ge några exempel på svaren på denna fråga. De kvinnliga roll-
figurerna kommer samtliga från olika tv-serier: Peg Bundy i Våra värsta år,
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Angela Channing i Falcon Crest, Phoebe i Friends och »ænkefru Fernando
Møhge» i den danska serien Matador. Även de manliga kommer huvudsak-
ligen från tv-serier men också från filmer. Från den svenska tv-serien Nilecity
är karaktärerna Farbror Barbro, brandchefen, Percy Nilegård och Veiron. Från
Fresh Prince i Bel Air nämns titelfiguren och Geoffrey, från Seinfeld titel-
figuren och Kramer. Medan mamman i tv-familjen Bundy nämns av en
kvinna, så nämns pappan av en man.

Ett fåtal svar (4) är ej klassificerbara beträffande kön. Det rör sig om den
populära tecknade familjen Simpson, Tootsie, dvs. Dustin Hoffman som både
man och kvinna, samt det åtminstone för mig icke-klassificerbara svaret
»laman som spottar på agent Cooper i Twin Peaks».

12.4.3 Roligaste litterära figur (böcker, seriemagasin)

Frågan om roligaste litterära figur visar samma bild som föregående fråga om
rollfigurer: de roliga litterära figurerna är manliga, med ett enda undantag (se
tabell 12:4). Det finns ingen nämnvärd skillnad mellan kvinnors och mäns
svar i fråga om kvinnlig respektive manlig litterär figur. Däremot skiljer sig
antalet blanka svar – fler kvinnor har avstått från att svara. Skillnaden mellan
könen vad gäller att svara eller inte svara är signifikant på 1 %-nivån.2

Av svaren består nästan ¾ av tecknade figurer. Av de totalt 91 omnämn-
andena av figurer utgörs 67 av en tecknad figur, 22 av en figur ur en bok och 2
av en figur som finns i både bok- och serieform (Bert). Det finns dock inga
skillnader mellan män och kvinnor när det gäller att ange en figur från en bok
eller en serietidning. Men troligt är att kvinnors lägre konsumtion av serier
kommer till uttryck i den lägre svarsfrekvensen. (Detta diskuteras i förhåll-
ande till läsarundersökningar i Ohlsson 2003.)

Tabell 12:4. Fråga 4: Roligaste litterär figur (böcker, seriemagasin) efter kön
(informantens och det efterfrågade objektets).

Kvinnliga Manliga
informanter informanter Totalt

Kvinnlig litterär figur 1 – 1
Manlig litterär figur 43 47 90
Ej klassificerbar betr. kön* 6 12 18
Inget svar 14 3 17
Totalt 64 62 126
* I 16 fall av 18 namn på tecknade serier, serietecknare eller seriemagasin.

2 Detta gäller oavsett om kategorin ej klassificerbar beträffande kön räknas med eller ej.
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Från svenska barn- och ungdomsböcker kan nämnas svar som Emil i Lönne-
berga, Bert och Sune. Andra litterära figurer är bl.a. Wooster och Jeeves, H.H.
Markurell, Sancho Panza och från Liftarens guide till galaxen nämns tre
figurer, Zaphold Beebelbrox, Marvin och Ford Prefect. Några av de tecknade
figurerna är Ernie och farbror Sid, Kalle och Hobbe, 91 Karlsson, Obelix och
Socker-Conny.

Bland alla dessa underhållande manliga figurer finns ett antal tecknade
djur. Det är påfallande att också de roliga tecknade djuren är av manligt kön:
Arne Anka, Kalle Anka, hunden Grimmy, katten Gustav, älgen Hälge, hunden
Laban och kaninen Snurre Sprätt. Även i den del av den tecknade världen som
bebos av djur tycks alltså skämtarrollen vara förknippad med manligt kön.
Kanske är det till och med svårare att hitta roliga tecknade djur av kvinnligt
kön än att hitta roliga tecknade kvinnor.

Den enda roliga kvinnan här är Stella, hjältinnan i Emma Hambergs teck-
nade serie Singel i stan. Som enda representant för sitt kön kan Stella vara
värd en kort presentation: hon lever ett singelliv i storstaden, är ömsom ute i
svängen, ömsom hemma med katten. »Drömprinsen är som Gud. Alla pratar
om honom, men ingen har träffat honom», säger Stella till sina tjejkompisar.
Hon framstår inte alltid som en drömprinsessa själv, som exempelvis när hon
sitter vid bardisken med ett glas i handen och säger till killen bredvid: »Jag
har celluliter, eksem, är bitter, pissfull och väldigt ensam. Vill du följa med
mig hem?» (Se vidare Hamberg 1996.)

12.4.4 Roligaste person i familjekretsen

Svaren på frågan om vem man minns som roligast från familjekretsen visar
samma tendenser som svaret på fråga 1, roligaste artist/skådespelare (tabell
12:5 och, mer detaljerat, tabell 12:6). Det är betydligt fler pojkar/män som
framhålls som roliga. Vidare uppmärksammar kvinnor återigen kvinnor,
medan män huvudsakligen uppmärksammar män. Skillnaden mellan mäns och
kvinnors svar kvinnlig respektive manlig person är signifikant på 5 %-nivån.
Vid denna fråga lämnar männen något fler blanka svar (se vidare avsn.
12.5.2.1.).

Tabell 12:5. Fråga 6: Roligaste person i familjekretsen efter kön
(informantens och det efterfrågade objektets).

Kvinnliga Manliga Signi-
informanter informanter fikans Totalt

Kvinnlig person 21 7 28
Manlig person 48 48 5 % 96
Inget svar – 6 6
Totalt 69 61 130
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Tabell 12:6. Fråga 6: Roligaste person i familjekretsen efter kön (informan-
tens och det efterfrågade objektets). Detaljerad sammanställning.

Kvinnliga Manliga
informanter informanter Totalt

Kvinnlig släkting
farmor, mormor 3 2
mamma 1 –
faster, moster 4 –
syster 7 5
kusin (kv.) 2 –
jag själv (kv.) 4 –
totalt kvinnliga släktingar: 21 7 28

Manlig släkting
farfar, morfar, mormors man 10 4
pappa/styvfar 16 16
farbror, morbror/morbröder 7 7
mammas kusin (m.) 1 –
bror/bröder 9 10
kusin (m.), syssling (m.) 3 3
barndomsvän (m.) – 1
pojkvän 1 –
pojkväns lillebror 1 –
jag själv (m.) – 7
totalt manliga släktingar: 48 48 96

Inget svar – 6 6
Totalt 69 61 130

Av den mera detaljerade sammanställningen av svaren i tabell 12:6 framgår
att papporna är de som får flest omnämnanden. Det är bara en kvinnlig infor-
mant som kommer ihåg en rolig mamma. (Detta svar återges i avsn. 8.6.)
Förmodligen ingår det i papparollen och i förväntningarna på pappan att han
ska vara rolig, medan dessa förväntningar inte ställs på mamman. Naturligtvis
förknippar man många positiva egenskaper med modersrollen men av denna
enkät att döma är inte rolig en av de egenskaperna. Så här beskriver två
kvinnor sina pappor:

Pappa. Drar alltid dåliga skämt vid de mest pinsamma tillfällena. (Enkät 045)

Pappa. Han lyckas alltid komma med underfundiga skämt vid rätt tillfälle. Kort och
koncist, leker med ord. (Enkät 056)

Pappan i det första citatet beskrivs som oavsiktligt komisk. Totalt sett är det
dock ganska få svar som tar upp personer som är oavsiktligt komiska – de
allra flesta beskrivningarna gäller människor som är roliga på ett entydigt
positivt sätt. Frågan om vem som beskrivs som oavsiktligt komisk vid
frågorna om roligaste person i familjekretsen och under skoltiden diskuteras
kortfattat i avsnitt 12.4.6 (för en utförligare redovisning, se Ohlsson 2003).
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En medvetenhet om maktrelationer kan anas i några svar, som i detta från en
manlig informant:

Pappa. Det är kanske naturligt att man skrattar åt hans skämt även fast de inte är
roliga, bara för att han är familjens »överhuvud». (Enkät 104)

Här kommer en viktig iakttagelse till uttryck, nämligen att den respons man
får på ett yttrande, skämtsamt eller ej, kan ha mer att göra med talarens rang
eller status än med yttrandets innehåll. I det här svaret är den roliga personen
den man blir underhållen av. I de svar som i stället fokuserar vem man har
roligt tillsammans med kan det också finnas en maktaspekt, framför allt så att
den man har genuint roligt tillsammans med också är någon man har en
någorlunda symmetrisk relation till. En man beskriver sin mormor på detta
sätt:

Beror på vad man menar med rolig! Mormor: Hon har så mycket att berätta. Hon be-
stämde dessutom inte över mig när jag var yngre = umgicks på lika villkor. (Enkät 156)

Av tabell 12:6 kan vi vidare se att både kvinnor och män har roliga syskon av
båda könen, och att skillnaderna mellan kvinnors och mäns svar är mycket
små i fråga om just syskon. Till skillnad från föräldrar verkar syskon vara
entydigt positivt roliga.

Min lillasyster. Det är svårt att skriva kortfattat, men jag tror att mycket beror på
samma humor. Hon är mycket duktig på att memorera uttryck och längre stycken
från tv och video, exempelvis från I manegen och sådana kan vi ha mycket roligt åt.
Vi är nog båda lättroade och folk kan nog tycka att vi har samma barnsliga humor.
(Enkät 114)

Så många fler roliga kvinnliga släktingar tycks de manliga informanterna inte
uppleva sig ha eller minnas; förutom systrarna framhåller två män sina mor-
mödrar. Vad gäller den äldsta generationen kan vi också konstatera att både
män och kvinnor nämner roliga far- och mormödrar men ännu fler far- och
morfäder.

Alla hade väl sina stunder och kom med roliga kommentarer, gjorde tokiga saker
osv. Kanske man tyckte mormor var/är en av de roligaste. Hon kom alltid med små
roliga inlägg som hon själv hittat på, sen skrattade hon gott och låtsades att hon
kunde tala franska. (Enkät 003)

Morfar är roligast. Antagligen beror det bl.a. på att han alltid lekte att han var kak-
monstret när jag var liten och sen fick vi äta kakor ... (Enkät 126)

Ett par informanter kommenterar också att de hade annan humor som barn. De
minns att de då uppskattade en viss typ av skämt som de inte roas av som vuxna:

Farbror Ernst. Han skojade mycket om krig och världsliga händelser, vilka jag av
någon underlig anledning fann skojigt när jag var liten. (Enkät 146)
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I svaren ingår också några »jag själv». Intressant nog är det ingen stor skillnad
mellan kvinnor och män på den punkten. Fyra kvinnor och sju män anger sig
själva som roligast, ibland i kombination med ytterligare någon person.

Jag själv och pappa var roligast. Jag var en teaterapa som oftast sade rakt ut vad jag
tyckte och tänkte. Jag gillade att »liva upp» resten av familjen. Pappa fungerade
ganska mycket som jag, fast inte så impulsiv. (Enkät 005)

12.4.5 Roligaste person under skoltiden

Frågan om vem man minns som roligast från skoltiden är den fråga där skill-
naden mellan kvinnors och mäns svar är störst. Skillnaden är signifikant på
0,1 %-nivån för svaren kvinnlig respektive manlig person. Det är också den
enda fråga där kvinnorna nämner nästan lika många kvinnor som män (se
tabell 12:7). Även här uppmärksammar män huvudsakligen män. Kategorin
kommentar innebär att informanten har skrivit en kommentar men inte nämnt
någon person.

Tabell 12:7. Fråga 7: Roligaste person under skoltiden efter kön
(informantens och det efterfrågade objektets).

Kvinnliga Manliga Signi-
informanter informanter fikans Totalt

Kvinnlig person 19 1 20
Manlig person 23 27 0,1 % 50
Ej klassificerbar betr. kön 7 10 17
Kommentar 1 5 6
Inget svar 12 14 26
Totalt 62 57 119

Denna enkätfråga kan besvaras på olika sätt. De flesta svar gäller någon jämn-
årig skolkamrat, men i ungefär 1/6 av svaren framhålls roliga lärare. I detta
avseende är det ingen skillnad mellan kvinnors och mäns svar. Vad gäller
jämnåriga svarar vissa (både män och kvinnor) med vem som var klassens
clown, den stora underhållaren, medan andra berättar om någon som de haft
riktigt mycket kul tillsammans med. De roliga kvinnliga kamrater som nämns
av kvinnor är framför allt en bästis, men ett fåtal kvinnliga underhållare före-
kommer också. Beskrivningarna av de roliga jämnåriga kamraterna låter sig
inte entydigt kategoriseras i god vän respektive underhållare/klassens clown.
Med denna reservation kan ändå sägas att omkring 1/3 av de roliga flickorna
framställs som underhållare snarare än bästis. Kvinnor anför både flickor och
pojkar som roliga i skolan. Män nämner bara pojkar. Så här beskrivs först en
nära vän och sedan en underhållare:
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Min barndomsvän som jag fortfarande umgås flitigt med. Martin heter han. Vi har
alltid haft samma intressen och en speciell humor. Jag skrattar vansinnigt till-
sammans med honom. (Enkät 103)

Klasskamrat – otrolig berättartalang med miner, massor av gester, eggande – alla vek
sig av skratt när hon satte igång, efter ett tag t.o.m. av bara att se henne. (Enkät 028)

Påfallande är att det bara är en enda man som framhåller en rolig kvinna. Hon
är religionslärare på högstadiet och alltså den enda kvinnliga lärare som
nämns. Hon beskrivs inte som någon skämtare utan snarare som intressant,
tillåtande och engagerande:

Bergström, religionslärare i högstadiet. Hon var roligast eftersom hon tillät utsväng-
ningar, konstiga argument och udda värderingar. För övrigt mycket bra på att sätta
sig in i andra människors tankar – fundererska. (Enkät 116)

Det är fler, både kvinnor och män, som minns roliga manliga lärare, totalt
nämns tio. Men det är med lärarna som med papporna – det finns både genuint
roliga och oavsiktligt komiska manliga lärare. En kvinna och en man
beskriver några lärare som är roliga på olika sätt:

Min filosofilärare på gymnasiet var så torr så han var en parodi på torra gymnasie-
lektorer. Rolig var också latinläraren som älskade sitt ämne så hett att han sken som
en sol när han såg sina elever i bänkarna. Han var fullproppad med Vergiliska bitsk-
heter som vi skrattade mycket åt. (Enkät 036)

Anders Bergman. Alltså min fr.-lärare i högstadiet. Han var roligast p.g.a. att han
använde väldigt udda »utlärningsmetoder». Man fick hoppa upp och ner på bänkarna,
fram och tillbaka till tavlan, alltihop som ett »kontrollerat kaos» och hela tiden med
hans franska kommentar. Det var inte på nåt sätt svenskt! (Enkät 126)

Bland de svar som kategoriserats som ej klassificerbara beträffande kön ingår
ett fåtal lärare och ett tiotal kamrater vilkas kön inte framgår av svaren samt
ett par svar som gäller en kamratgrupp. Det är ingen skillnad mellan mäns och
kvinnors svar i detta avseende.

Även vid denna fråga finns det några »jag själv»-svar, men de är mycket få:
två svar från kvinnor och ett svar från en man.

12.4.6 Att vara rolig – ett mångfasetterat fenomen

I informanternas svar finns en stor variation i beskrivningarna av roliga
personer vid fråga 6 och 7. En mängd olika egenskaper, handlingar eller posi-
tioner lyfts fram i svaren. Här ska jag kortfattat beröra informanternas beskriv-
ningar av dels personer som är oavsiktligt komiska, dels humoristiska personer
i vardagslivet. (Se vidare Ohlsson 2003.)

I enkätsvaren är de allra flesta beskrivningarna av människor man minns som
roliga positiva, och det är ganska få svar som beskriver oavsiktligt komiska
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personer. Jag har gått igenom enkätsvaren vid frågorna om roligaste person i
familjekretsen och under skoltiden för att se om man kan skönja något mönster
vad gäller både vem som beskrivs som oavsiktligt komisk och vem, kvinna
eller man, som berättar om oavsiktligt komiska personer. Dessa beskrivningar
är dock inte odelat negativa – här finns en stor del uppskattande skildringar.
Man kan i svaren se en skala från »hela släktens stora nöje» till tragikomik:

Min kusin Lotta talar först och tänker sen. De otaliga gånger hon gjort bort sig är
hela släktens stora nöje. [---] (Enkät 036)

Min kusin Katrin, roliga spontana kommentarer som egentligen inte är avsedda att
vara roliga. (Enkät 048)

Farfar (för att han var en säregen man med en massa egen vilja, idéer o.d. Han körde
över alla, men på ett oskuldsfullt sätt.) (Enkät 025)

Vår träslöjdlärare, men han var nog egentligen mer tragikomisk. (Enkät 047)

Den bild man får av roliga personer i informanternas svar visar en stor variation
– det kan vara mycket utåtriktade människor som står i centrum lika väl som
ganska tystlåtna människor med en torr och lågmäld humor. Andra personer
minns man från barndomen som roliga därför att de hade tid att leka och sjunga
med barn och ytterligare någon beskrivs som »mysig och glad». Många svar
visar också att distinktionen mellan kontextbundna och kontextfria skämt är
något som informanterna är medvetna om, även om de inte använder sig av
dessa begrepp för att beskriva skillnaden. (En sådan medvetenhet framgår också
av informanternas kommentarer vid fråga 8, se nedan avsn. 12.4.7.)

Storebror är knasigast, vrider och vänder på ord och situationer. Han lyckas alltid
leka med allt han gör eller ser (även i bak, städning, obligatoriska julkort etc.). Mer
tokrolig än »planerat», berättar enbart dåliga »roliga historier», så dåliga att man
måste skratta! Morbror står för alla historier vid middagar, men de är mer otroliga än
roliga. Farbror är »traditionellt rolig», berättar anekdoter om prins XX som är
häftiga, men inte så man skrattar. (Enkät 034)

12.4.7 Berätta en favorithistoria

Vid fråga 8, där informanterna ombeds berätta en historia de gillar idag eller
gillade som yngre, är (det interna) bortfallet stort. Detta är knappast för-
vånande – det är ingen lätt uppgift att återge en historia skriftligt och i ett
sammanhang där man varken är förberedd eller har så mycket tid på sig. Så
många som 41 % av informanterna har avstått från att svara på denna fråga.

Svaren har delats in i grupperna berättar en historia, nämner en typ av
historia och kommentar. I det första fallet återger alltså informanten en historia,
i det andra nämner man en typ utan att återge den, exempelvis svar som »När
jag var liten (ca 6–8 år) tyckte jag om alla Bellmanhistorier» (enkät 054).
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Som framgår av tabell 12:8 finns det inga nämnvärda skillnader mellan
kvinnors och mäns svar vad gäller antalet svar vid de olika svarskategorierna.
Det är tvärtom anmärkningsvärt hur små skillnaderna är vid denna fråga.

Tabell 12:8. Fråga 8: Favorithistoria efter informantens kön.

Kvinnliga Manliga
informanter informanter Totalt

Berättar historia 23 26 49
Nämner typ av historia 2 3 5
Kommentar 10 11 21
Inget svar 24 22 46
Totalt 59 62 121

I enkäterna berättas ett 50-tal historier (tabell 12:8), eller mer precis, 44
informanter berättar sammanlagt 49 historier. Tre personer berättar mer än en
historia. Frågan om kvinnor och män väljer att berätta olika slags historier kan
inte få något meningsfullt svar med ett så här litet material som grund. Det
finns vissa kategorier av historier som berättas av enbart det ena könet, men
beläggen är alldeles för få för några kvantitativa slutsatser.

Kvinnor och män skriver alltså ungefär lika många kommentarer i stället
för att berätta en historia, men innehållet i kommentarerna skiljer sig åt. Inne-
hållet har analyserats i fyra grupper: kommentarer om att man inte kommer
ihåg/är dålig på historier, att man inte gillar historier, vad man tycker är roligt
i stället för historier och övriga kommentarer. Fler kvinnor anger att de inte
kommer ihåg historier, medan fler män berättar om vad de i stället tycker är
roligt. Detta är förklaringen till att männens kommentarer är väsentligt längre
(i genomsnitt 31,5 ord mot 12,6, jfr avsn. 12.5.2.1).

Här exemplifieras först typen kommer inte ihåg historier, sedan gillar inte
historier och därefter ett exempel på en informant som berättar vilken sorts
skämt han föredrar.

Jag glömmer roliga historier så fort jag hört dem till slut … (Enkät 025)

Jag tycker oftast inte att roliga historier är särskilt roliga i sig. Det beror mer på vem
som berättar. (Enkät 117)

Jag berättar sällan historier. Jag tycker att den roligaste humorn i vardagen är den
som kommer spontant ur olika sammanhang. Man är rolig om man kan hitta på något
kul på en gång utan att tänka på den innan tycker jag. (Enkät 125)

Kommentarerna om vad man föredrar i stället för roliga historier rör skill-
naden mellan kontextbundna och kontextfria skämt. Informanterna framhåller
att de föredrar den kontextanknutna typen av humor som föds i ögonblicket
eller, som informanten ovan uttrycker saken, som »kommer spontant ur olika
sammanhang».
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Att kvinnor säger att de inte kan komma ihåg vitsar eller historier framgår
även av andra undersökningar. Detta var ett typiskt svar från kvinnliga infor-
manter på en norsk, etnologisk frågelista om humor (Hertzberg Johnsen
1997). Hertzberg Johnsen menar att orsakerna till kvinnornas minnessvikt står
att söka på en social och kulturell nivå, inte biologisk. Konsten att berätta en
historia på ett roligt och medryckande sätt är något som de allra flesta
berättare måste öva målmedvetet för att behärska. I vår kultur är detta en fär-
dighet som är särskilt eftertraktad bland män. I många miljöer förväntar sig
varken kvinnor eller män att kvinnor ska träda fram som historieberättare. Och
om kvinnor inte tränar berättande i informella sammanhang, så kan de inte
heller behärska denna konst på en mer offentlig arena.

12.5 Några metodiska reflektioner kring kön, kommunika-
tion och svarsfrekvens

12.5.1 Interaktion mellan forskare och informant

Ett par frågor som är värda att beaktas vid enkätundersökningar är vilken
betydelse informantens kön har för benägenheten att svara och om enkät-
avsändarens kön kan spela någon roll för informanternas vilja att svara över
huvud taget eller för svarens längd. Kan man exempelvis förvänta sig att
kvinnor är mer villiga att besvara enkäter än män?

Vid Statistiska Centralbyråns enkätundersökningar har det visat sig att
kvinnor svarar mer än män, norrlänningar mer än storstadsbor och ungdomar
mindre än icke-ungdomar, allt med övriga variabler konstanthållna. Kvinnors
högre svarsfrekvens visar sig i praktiskt taget alla undersökningar.3 Även
Trost (1994) framhåller att kvinnor så gott som alltid uppvisar högre svars-
frekvens än män.

En större svarsvilja kan också framträda vid enskilda frågor. Mitchell
(1985) diskuterar vilken betydelse detta kan ha för tolkningen av resultaten i
samband med en enkätundersökning där kvinnliga informanter berättade fler
skämt än manliga. Mitchell menar dock att man av det faktum att kvinnor
återger fler skämt inte bör dra slutsatsen att kvinnor kan fler skämt, utan att
kvinnor är villigare att besvara enkäten. Den viktigaste slutsatsen blir i stället
att enkäten visar att kvinnors lägre benägenhet att berätta skämt, som fram-
kommit i andra sammanhang, beror på att de av olika orsaker inte vill berätta
denna typ av skämt, trots att de kan.

3 Muntlig uppgift Michael Nilsson, SCB, 2000-11-21.



335

I undersökningar där forskaren och informanterna kommunicerar ansikte
mot ansikte kan intervjuarens eller fältarbetarens kön också ha betydelse för
resultaten, i både kvantitativa och kvalitativa avseenden. En enkätavsändare
som inte personligen distribuerar enkäten har inte denna direkta kontakt, men
kommunicerar ändå med sina försökspersoner. Kan enkätavsändarens kön
spela någon roll för informanterna och är det rimligt att anta att de uppmärk-
sammar om avsändaren/mottagaren är en kvinna eller en man? Min uppfatt-
ning är att man måste räkna med att människor i en kommunikationssituation
alltid, om än inte medvetet, noterar mottagarens kön. Eller med Crawfords
ord: på den interaktionella nivån är kön tecken vi använder oss av för att veta
hur vi ska bemöta andra i social interaktion (se kap. 2).

Att en skribents kön kan påverka bedömningen av en text har visats av en rad
undersökningar under 1970-talet. Romaine (1994) diskuterar en undersökning
där försökspersonerna fick värdera tidskriftsartiklar. Försökspersonerna fick
samma artiklar men försedda med omväxlande kvinnliga och manliga författar-
namn. Det visade sig att både kvinnor och män bedömde samma artikel som
bättre och mer vetenskaplig om de trodde att den var skriven av en man. I
Sverige har Einarsson (1979) utfört ett liknande experiment med ett fingerat
pressmeddelande. Även i detta fall visade det sig att försökspersonerna be-
dömde författaren som mer trovärdig och kompetent när de trodde att texten var
skriven av en man. Att även skönlitterära författare behandlas olika beroende på
kön framgår av en undersökning av två autentiska recensioner, där recensenten,
en dansk litteraturkritiker, trodde att författaren var en man när han skrev sin
första anmälan, men visste att hon var kvinna när han skrev den andra (Dalerup
1972). Båda recensionerna är positiva, men Dalerup menar att recensenten, för-
modligen omedvetet, faller in i en tradition som tillhandahåller olika språkliga
mönster för att omtala kvinnor och män.

Resultaten från dessa studier gör att man kan misstänka att en manlig enkät-
avsändare kan bedömas som mer kompetent än en kvinnlig. Å andra sidan
framhåller Thelander (1986) i en diskussion om intervjuundersökningar att det
är möjligt att kvinnliga informanter kan känna mer solidaritet med en kvinnlig
avsändare och att manliga informanter kan vara artigare eller kanske mera
tillmötesgående mot en kvinnlig avsändare än de skulle ha varit mot en man-
lig. Det behöver inte finnas någon motsättning mellan dessa tendenser. Exem-
pelvis kan en manlig informant som omedvetet bedömer en kvinnlig av-
sändare som mindre kompetent mycket väl vara tillmötesgående mot henne.

Också om man studerar språk och kön ur ett mer teoretiskt perspektiv är
kommunikation och maktförhållanden centrala. Deborah Cameron framhåller
att det som på ett avgörande sätt definierar språkanvändandet som social
praktik är: »the act of addressing someone, in some context, for some
purpose» (Cameron 1992b:186). Kvinnor och män kommunicerar inte på
samma villkor och patriarkala relationer utgör en del av kontexten.
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For me this is the bottom line: women are not addressed in the same way as men.
Women do not address others on the same terms as men. Patriarchal relations are part
of the context for every act of (attempted) communication. If we want to understand
what part language plays in women’s subordination, and indeed what it can do in our
liberation, we need to pay attention to questions of communication and address.
(Cameron 1992b:186.)

12.5.2 Kön och svarsfrekvens i enkätundersökningen

12.5.2.1 Svarens frekvens och längd

För att få en uppfattning om det interna bortfallet och då främst huruvida det
finns någon tydlig skillnad mellan kvinnor och män beträffande viljan att
besvara frågorna har jag dels jämfört antalet blanka svar vid varje fråga, dels
undersökt om det är någon skillnad i längd på svaren vid några av frågorna.

Sammanfattningsvis kan jag inte se några tecken på stor skillnad i engage-
mang i kvinnors och mäns svar. Skillnaderna mellan grupperna är små i dessa
avseenden. Vid fråga 3 finns det en klar könsskillnad, och här lämnar
kvinnorna fler blanka svar. Männen lämnar å andra sidan något fler blanka
svar vid fråga 6 och ett fåtal avstår från att motivera svaret. Kvinnor skriver
längre svar på fråga 7 medan männen skriver längre kommentarer på fråga 8.
Vid den fråga som jag bedömt som mest krävande att besvara (fråga 8) är
kvinnornas och männens fördelning av svar på de fyra kategorierna tämligen
lika. (Se vidare Ohlsson 2003.)

12.5.2.2 Kommunikationen med enkätavsändaren

Om eller hur det faktum att enkätavsändaren och alltså mottagaren av svaren
är en kvinna har påverkat informanternas sätt att svara är svårt att visa med
explicita exempel. Några reflektioner kring svaren kan dock vara befogade.
Jag kan konstatera att två manliga informanter i sina kommentarer till fråga 8
berör det faktum att mottagaren är kvinna:

Jag har en jättebra historia, men du vill nog inte höra den. (Du är en kvinna.) (Enkät 140)

Kommer inte på något ... men! Något som jag skulle vilja dela med mig till dig
(Maria) är killars humor! Våran humor som jag uppfattar det går ut på att förnedra
och äckla. Det jag och mina kompisar skrattar åt är sjuka saker. Vi skrattar åt
personer som uppför sig »onormalt». Och vår humor ligger oftast på »kiss och
bajs»nivå. Det är bara att se programmet »Släng dig i brunnen» så förstår du nog vad
jag menar. (Enkät 123)

Ingen kvinnlig informant kommenterar att mottagaren är en kvinna. Däremot
anger en kvinnlig informant att hennes historier är för ekivoka, vilket inne-
hållsmässigt ligger nära det första svaret ovan.
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Tyvärr. De är alldeles för ekivoka för att sättas på pränt. (Enkät 008)

Den manlige informant som kommenterar killars humor knyter an till min
formulering i enkätens inledning (se bilagan): »jag är mycket tacksam om du
vill dela med dig av vad du tycker är roligt!». Det vore mer långsökt för en
kvinnlig informant att kommentera kvinnors humor i allmänhet när enkät-
avsändaren är en kvinna och könsperspektivet inte heller har aktualiserats i
enkäten.4

Blondinskämt berättas av två kvinnor och en man. Två av skämten är
obscena, två är konstruerade kring dum blondin-stereotypen. Den manlige
informanten väljer en blondinvits som har blonda både kvinnor och män som
måltavla för skämtet och där poängen är just den oväntade upplösningen med
de blonda killarna. Kvinnorna återger mera typiska blondinskämt med kvinnor
som måltavla. Mannen introducerar sin vits med orden: »Blondinhistorier går
alltid hem!». Det är då rimligt att anta att han har viss vana att berätta sådana
vitsar och att han känner till ett flertal. Man kan också anta att hans val av
skämt i den här situationen kan ha påverkats, medvetet eller omedvetet, av att
mottagaren är en kvinna och dessutom en för honom obekant kvinna. Av
Mitchells (1985) undersökning framgår att både kvinnor och män anpassar sitt
val av historier med hänsyn till mottagarens kön. Jämför också Thelanders
påpekande ovan, avsnitt 12.5.1, om att män eventuellt är artigare i sina om-
dömen om kvinnor tillsammans med en kvinna.

För att sammanfatta blir min slutsats att det är rimligt att anta att infor-
manterna uppmärksammar mottagarens kön även vid en enkätundersökning.
Man kan förmoda att informanter av motsatt kön är de som ackommoderar
mest. Bland mina enkätsvar har jag funnit ett par kommentarer om kön från
manliga informanter och i ett fall också tecken på att informanten anpassar sitt
val av skämthistoria med hänsyn till mottagarens kön.

12.5.2.3 Kön eller studieinriktning?

Vid läsningen av olika undersökningar inom fältet språk och kön har jag
ibland ställt mig frågan om någon annan indelning av informanterna än den
efter kön också skulle kunna ge signifikanta skillnader mellan två grupper.
Denna fråga gör sig särskilt påmind i ett fall som detta, när det finns en klar
samvariation mellan informanternas kön och deras studieinriktning (jfr avsn.
12.2.1). Jag har därför undersökt om det går att finna några signifikanta skill-
nader mellan humanisters och naturvetares svar i mitt material.

För att undersöka detta har jag analyserat svaren på två av frågorna med
utgångspunkt i studieinriktning. Som framgått av resultatredovisningen ovan

4 Jämför Trost (1997) som framhåller att deltagarna i en samkönad intervjukonstellation kan dra
sig för att ta upp det som uppfattas som självklart.
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har de manliga informanterna genomgående nämnt ytterst få kvinnliga
personer. Vid fyra av frågorna har de manliga informanterna nämnt en enda
kvinnlig person eller ingen alls (fråga 1, 2, 4 och 7). För att testa om det finns
några skillnader mellan humanister och naturvetare har jag därför först valt
den enda fråga (nr 6) där de manliga informanterna nämnt mer än en kvinna.
Här nämns sju roliga kvinnor av sju olika män; det är alltså ingen man som
nämner mer än en kvinna. Denna fråga är också lämplig eftersom antalet
blanka svar är litet. Ingen kvinna avstår från att besvara denna fråga, vilket
emellertid sex män gör. De sex blanka svaren är fördelade med ett från de 13
humanisterna och fem från de 43 naturvetarna.

När jag i den egentliga enkätanalysen har delat upp svaren på fråga 6 efter
informanternas kön framkommer en skillnad – signifikant på 5 %-nivån –
mellan kvinnors och mäns svar. När jag sedan har delat varje könsgrupp efter
studieinriktning finns det inga signifikanta skillnader mellan humanister och
naturvetare.5

Den andra fråga som jag undersökt med avseende på om det finns skillnader
mellan studenter från olika studieinriktningar är fråga 1, där antalet blanka svar
är begränsat till ett blankt svar från en manlig informant. Vid denna fråga
nämner de manliga informanterna bara en enda kvinna och därför är det inte
meningsfullt att vidare undersöka skillnader inom gruppen män. I den egentliga
enkätanalysen framkommer en skillnad mellan kvinnors och mäns svar vilken
är signifikant på 1 %-nivån. När jag har delat upp gruppen kvinnor efter
studieinriktning finns inga signifikanta skillnader mellan humanister och
naturvetare.6 Min slutsats blir att kön ger ett starkt utslag på vissa av
enkätfrågorna, däremot finns inga signifikanta skillnader mellan informanterna
beroende på studieinriktning på de båda frågor jag undersökt. Jag tror också att
detta är ett rimligt utslag – könsidentiteten grundläggs mycket tidigt i en
individs liv och även uppfattningar om att vissa handlingar och positioner är
relaterade till kön. Exempelvis har testet »Bekönade ord» visat att redan
förskolebarn förknippar frasen »är rolig» med manligt kön (se avsn. 3.5.2.2).

12.5.3 Möjligheten att direkt indexera referentens kön påverkar
analysen

Vid analysen av enkätsvaren är det de konstitutiva relationerna mellan språk
och kön som är mitt primära intresse (jfr avsn. 2.3.2.1). Den direkta och refe-
rentiella indexeringen av kön slår dock igenom mycket markant vid svaren på

5 Signifikansprövningen för studieinriktning har utförts med Fisher’s Exact Test, eftersom det
förväntade värdet i vissa celler blir alltför lågt för χ2-testning.
6 Signifikansprövningen har utförts med Fisher’s Exact Test.
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två frågor, och har därför väckt mitt intresse. En närmare analys av dessa svar
kan dels belysa Ochs’ modell, dels vara av intresse i metodiskt avseende.

De aktuella frågorna är nummer 6 och 7, alltså frågorna om roligaste person
i familjekretsen och under skoltiden. Dessa frågor är avsedda att vara paral-
lella, vilket också understryks av formuleringarna (se avsn. 12.1). I ett avse-
ende har dock svaren blivit extremt olika. Vid fråga 6 har utfallet blivit sådant
att alla svar är möjliga att kategorisera beträffande kön, vilket inte är fallet vid
någon annan fråga. Bland svaren på fråga 7 är det så många som 17 som inte
kan kategoriseras beträffande kön. Denna stora skillnad mellan svaren på två
parallella frågor har till stor del en rent språklig förklaring – svaren har att
göra med två olika semantiska fält, där den direkta, referentiella indexeringen
av kön är väsentligt olika i svenskan.

Släktskapsord är ett typexempel på en semantisk kategori där kön indexeras
direkt (morfar, faster etc.). Av de totalt 110 svar som innehåller en släkt-
skapsterm,7 utgörs endast nio svar av termer som inte indexerar kön referen-
tiellt (kusin och syssling). Frågans formulering har dock bidragit till att även
de sistnämnda svaren kan klassificeras beträffande kön, dels genom att infor-
manterna skrivit »min kusin Gustav» och liknande, dels genom att
informanterna genom att tala om varför någon är rolig använder ett köns-
indexerande pronomen, som i följande exempel: »Min äldsta kusin. Han har
ett härligt sinne för humor» (enkät 101).

Ord som betecknar kamrater och lärare indexerar däremot inte kön i till-
närmelsevis samma utsträckning i svenskan. Informanterna använder exem-
pelvis ord som »en lärare», »min bästa kompis» och »en klasskompis». Det
som gör det möjligt att avgöra om den omtalade personen är kvinnlig eller
manlig är, i detta fall liksom vid de icke-könsindexerande släktskapsorden, ett
omtal med pronomen eller ett omnämnande av referentens namn.

De ord som informanterna använder för att beskriva jämnåriga kamrater är
framför allt kamrat, kompis och vän samt sammansättningar med dessa ord.
De könsindexerande uttryck som förekommer är formuleringar av typen »en
tjej/kille i klassen». Bland enkätsvaren finns 17 beskrivningar av kvinnliga
jämnåriga kamrater, samtliga av kvinnliga informanter. Endast i ett fall har
informanten valt den könsindexerande formen väninna, medan ordet vän
används av kvinnor om kvinnliga kamrater tre gånger.

Som redan sagts ovan återfinns det bland enkätsvaren endast en beskrivning
av en kvinnlig lärare. Detta svar är intressant också beträffande referentiell
indexering av kön. (Svaret citeras i avsn. 12.4.5.) Informanten använder den
könsneutrala formen »religionslärare» men den könsindexerande formen
»fundererska» för denna tillfälligt bildade avledning. I sina beskrivningar av
lärare använder informanterna endast ordet lärare samt sammansättningar

7 Jag bortser då från de 14 svar som inte innehåller en släktskapsterm, nämligen jag själv-svar
samt svaren »min pojkvän», »min pojkväns lillebror »och »en barndomsvän».
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som träslöjdlärare eller lärarvikarie. Kontexten gör dock att det i elva fall av
15 går att avgöra den beskrivna lärarens kön.

Svaren på dessa båda frågor illustrerar skillnader i indexering av kön
mellan två olika semantiska fält: termer som betecknar släktskap är i stor
utsträckning könsindexerande medan termer som betecknar jämnåriga kam-
rater inte är det. I viss utsträckning kan sådana skillnader vara språkspecifika;
i exempelvis ett språk som tyska används könsindexerande termer i hög
utsträckning även för ord som betecknar jämnåriga kamrater och lärare (t.ex.
Freundin, Lehrerin).8 Ett näraliggande fenomen, som dock inte är knutet till
specifika semantiska fält, är att den ledning jag fått av kontexten genom
könsindexerande pronomen också kan vara språkspecifik. I ett språk som
finska används samma personliga pronomen (hän) för både hon och han.

En mer generell reflektion kring svarsutfallet är att den referentiella indexe-
ringen av kön kan vara en aspekt att uppmärksamma även ur forsknings-
metodisk synvinkel. Det aktualiseras naturligtvis bara i vissa fall, men de båda
frågorna ovan är exempel på ett sådant fall.

12.6 Sammanfattning
Den enkätundersökning som har redovisats ovan syftar till att synliggöra de
kulturella koder som råder i vårt samhälle vad gäller humor och kön. En
infallsvinkel för att göra detta har varit att fråga informanterna vem de anser
vara rolig i olika sammanhang. Svaren har sedan analyserats utifrån kön, både
beträffande vilka som framhålls som roliga, kvinnor eller män, och beträffande
skillnader mellan kvinnors och mäns svar. Enkäten har besvarats av 112
studenter, de flesta i åldern 20–25 år. Några frågor riktas mot den offentliga
sfären, det vi möter i medierna. Dessa frågor gäller vilken skådespelare,
rollfigur (från film eller tv) och litterär figur informanterna anser vara roligast.
Eftersom man kan anta att det finns många fler manliga än kvinnliga komiker
och att det också skrivs många fler roliga roller för män, har jag även formu-
lerat ett par frågor som gäller vardagserfarenheter från skolan och familjen. Där
bör ju informanten i genomsnitt möta lika många personer av vardera könet.

Vid hälften av frågorna är det stora skillnader, statistiskt signifikanta, mellan
kvinnors och mäns svar, och vid den andra hälften är skillnaderna marginella. I
enkätsvaren är det genomgående pojkar/män som framhålls som roliga, även
om kvinnor visar en tendens att också uppmärksamma kvinnor. Detta framgår
tydligt vid frågan om roligaste skådespelare – här nämns 125 män mot 13
kvinnor. Endast en av dessa kvinnor nämns av en man. Skillnaden mellan
kvinnors och mäns svar är statistiskt signifikant. I svaren på frågan om roligaste

8 För en jämförelse mellan svenska och tyska i detta avseende, se Hornscheidt 1998.
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rollfigur förekommer ytterst få kvinnliga namn. Detta kan tänkas hänga
samman med att flera av de roliga kvinnliga skådespelare som nämns är stå
upp-komiker och/eller kända från tv-program med korta sketcher, vilket i båda
fallen innebär att de inte blivit kända genom någon direkt rollfigur. Samma
tendens men ännu starkare gäller frågan om roligaste litterära figur; endast en
kvinnlig figur förekommer bland svaren medan det finns 90 omnämnanden av
manliga figurer. Vid de två sistnämnda frågorna finns alltså inga signifikanta
skillnader mellan mäns och kvinnors svar. Däremot visar kvinnors och mäns
benägenhet att svara eller ej på frågan om roligaste litterära figur en skillnad
som är statistiskt signifikant. Detta kan åtminstone delvis förklaras med att
många av svaren består av figurer ur tecknade serier och att flickor/kvinnor inte
läser serietidningar i samma utsträckning som pojkar/män.

När det gäller egna vardagserfarenheter blir det dock tydligt att det finns
gott om roliga kvinnor – i alla fall i de kvinnliga informanternas svar. Vid
frågan om vem man minns som roligast från familjekretsen utgör de kvinnliga
släktingarna 29 %. Papporna framhålls som allra roligast, medan det bara är
en kvinnlig informant som nämner en rolig mamma.

Frågan om roliga personer under skoltiden är den enda där kvinnorna
nämner nästan lika många kvinnor som män, medan männen även här huvud-
sakligen uppmärksammar män. Av de kvinnliga informanternas svar framgår
klart att flickor både har mycket roligt och upplever sig ha roliga och under-
hållande kvinnliga kamrater. Vid de båda frågorna om egna vardagserfaren-
heter är skillnaderna mellan kvinnors och mäns svar statistiskt signifikanta.

Vad gäller den sista frågan, där informanterna ombeds att berätta en rolig
historia, är skillnaderna mellan kvinnors och mäns svar ytterst små.

Sammanfattningsvis kan tre tendenser lyftas fram:
• En genomgående tendens är att fler pojkar/män framhålls eller blir ihåg-

komna som roliga än flickor/kvinnor.
• De roliga kvinnor som lyfts fram i svaren förekommer framför allt vid

de frågor som rör privatsfären.
• Det är nästan enbart kvinnor som uppmärksammar de roliga kvinnor,

verkliga och fiktiva, som faktiskt finns.

I den avslutande diskussionen i nästa kapitel (avsn. 13.4) vidareutvecklas
resonemanget om skämt som könskonstituent i förhållande till båda mina
empiriska material.



13 Avslutande diskussion

Avhandlingens överordnade syfte är att undersöka några aspekter av hur
social betydelse och social identitet skapas genom språket. Här ska jag först
behandla hur de barn och ungdomar som jag har spelat in hanterar det jag har
kallat modus skämt, alltså hur talaren förmedlar sin attityd till sina yttranden
och hur lyssnaren tolkar modus (avsn. 13.1). För samtalsgruppen gemensamt
gäller att förhandla fram en lösning på den förelagda uppgiften och samtidigt
hantera en ofta strid ström av allvarliga och skämtsamma förslag.

När jag ovan har diskuterat skämt har det varit i den inskränkta betydelsen
’skämt som uttrycks med språkliga medel’ (kap. 4). Här ska jag dock även kort-
fattat jämföra sådana skämt med skämtteckningar (avsn. 13.2). Därefter ska jag
återknyta till Ochs analysmodell, först i kombination med modus (avsn. 13.3) och
sedan med kön (avsn. 13.4) i en avslutande diskussion av skämt i könsperspektiv.

13.1 Att identifiera skämt
En utgångspunkt för min analys av samtalsmaterialet har varit att betrakta
skämt som sociala och kulturbundna fenomen. Ett yttrandes status som allvar-
ligt eller skämtsamt är i hög grad knuten till den aktuella kontexten. Denna
egenskap hos talet har fascinerat mig. Skämtets innehåll, vilka ämnen man
kan skämta om, är kulturellt bestämt och hör till det som barn lär sig när de
tillägnar sig språket. Kulturen är dock inte statisk utan stadd i förändring.
Detta gäller även uppfattningar om vad som är roligt. Ett tydligt exempel på
detta utgörs av skämt som rör defekalier – i detta fall kan man till och med dra
en historisk gräns och ange när dessa skämt inte längre anses riktigt gångbara
bland vuxna (se Widstrand 1988; avsn. 8.2.1.2).

En tanke som lyfts fram flera gånger i den här avhandlingen är att det inte
finns några skämt, utan enbart texter som någon har använt eller kan använda
för att få andra att skratta under de rätta omständigheterna (kap. 1). Det ligger
en hel del i detta påstående – vad som är allvar i ett samtal kan vara skämt i ett
annat. Vidare är modus en föränderlig egenskap, något som kan förhandlas
och omförhandlas. I någon mån har jag beskrivit vilka »de rätta omständig-
heterna» för ett visst skämt kan vara (avsn. 8.2.6).

Trots att jag ser modus som något föränderligt vill jag ändå hävda att kon-
ventionen ibland kan användas som kriterium för att identifiera skämt och även
för att förklara varför en komisk effekt uppstår i ett yttrande som inte var avsett
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som skämt. Vid min analys har jag strävat efter att balansera de här två ten-
denserna, dvs. att man inte i förväg kan veta vad som är skämt och att det finns
konventioner för vad som används som skämt i en viss talgemenskap. På
samma sätt som innehållet ger ledning för att identifiera ett skämt kan även
förekomsten av skratt göra det – ibland signalerar skratt att talaren skämtar och
att lyssnaren uppfattar något som skämt, men det är inte alltid fallet (avsn. 4.3).

Resonemanget om skämtens föränderlighet gäller deras innehåll. Fokuserar
man i stället skämtets teknik, så förefaller den vara av mer universell natur. Med
teknik avser jag mera allmänt att skämt bygger på inkongruens och överraskning,
och – på en mer specifik, semantisk nivå – att skämt motsvarar de båda villkoren
i Raskins (1985) Semantic Script Theory of Humor (SSTH) (avsn. 4.2.3.2).

Schegloff (2001) citerar Sacks som framhållit att man kanske aldrig kan iden-
tifiera skämt med säkerhet. Det är lätt att instämma i detta. Jag har också hävdat
att talaren kanske inte alltid själv har yttrandets modus helt klart för sig. Det är
även tänkbart att en talare accepterar ett missförstånd av yttrandets modus utan
att klargöra att hon eller han egentligen hade en annan avsikt (avsn. 6.4.1,
8.2.6.1). Min uppfattning är dock att det i de allra flesta fall går att avgöra om ett
yttrande är allvarligt menat eller ej. Såväl samtalarna själva som en utanförstå-
ende lyssnare kan använda sig av sin humorkompetens för att avgöra vad som är
ett skämt – och det är ju också något som människor ständigt gör i sin vardag.

I avhandlingen har jag provat att kombinera fyra typer av kriterier för att iden-
tifiera skämt: intention, reaktion, struktur och konvention (Beckman 1988; avsn.
4.3). De olika kriterierna rör olika egenskaper hos yttrandet och kan därför verifi-
eras med olika metoder (avsn. 6.4). Användningen av de olika kriterierna har
diskuterats i resultatkapitlen. Här ska jag behandla kriterierna mera övergripande.

13.1.1 Intentionen: avsiktlig och oavsiktlig komik

Min avhandling utgår från en definition av skämt som avsiktliga. Jag har dock
även jämfört avsiktlig och oavsiktlig komik. Det finns egentligen mer som
förenar än skiljer de båda typerna åt – vad gäller strukturen bygger även den
oavsiktliga komiken på inkongruens och överraskning. Talarna hanterar ofta
båda typerna på samma sätt, vilket alltså innebär att reaktionen är likartad,
åtminstone ytligt sett. En olikhet dem emellan är dock väsentlig i socialt
hänseende: det kan vara en avsevärd skillnad mellan att uppmärksamma de
båda typerna. Att som lyssnare uppmärksamma något oavsiktligt komiskt kan
vara aggressivt och hota den första talarens sociala ansikte (avsn. 13.1.3
nedan). Denna skillnad betraktar jag som ett tungt vägande skäl för att skilja
mellan avsiktlig och oavsiktlig komik.
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13.1.2 Strukturen

Analysen av förslagens och modifieringarnas argumentunderbyggnad i mitt
samtalsmaterial har visat att omkring hälften av alla förslag och modifieringar
introduceras som enkla (kap. 7). När en grupp diskuterar mat kan en skämt-
sam modifiering uttryckas med ett enda ord, t.ex. mattant, tårta eller korv-
kiosk. Att lyssnarna förstår att det är ett skämt kan förklaras med vad Fónagy
kallar skämtets auto-invalidering, dvs. skämtet är så absurt att denna absurdi-
tet i sig är en tillräcklig signal om att yttrandet är skämtsamt menat. Kanske är
denna mekanism extra stark i ett samtalsmaterial som mitt, där skämten i så
hög grad är kontextbundna.

Avgörande för skämtets auto-invalidering är alltså skämtets innehåll. För att
beskriva semantiska egenskaper hos skämten har jag använt mig av SSTH. Min
uppfattning är att semantiken kan vara till god hjälp när man vill undersöka hur
skämtens auto-invalidering fungerar, inte minst när det är fråga om enordsskämt.

För att beskriva kontextfria skämt laborerar Raskin med tre kategorier av
semantiska basoppositioner: faktisk–icke-faktisk/icke-existerande, normal–
onormal/icke-förväntad och möjlig–omöjlig. Även för analysen av mitt samtals-
material med kontextbundna skämt fungerar denna kategorisering. De tre
semantiska kategorierna förekommer i samtalen, om än i olika mängd.
Kategorierna möjlig–omöjlig och faktisk–icke-faktisk/icke-existerande före-
faller vara tydliga som skämt, dvs. skämtets auto-invalidering fungerar som
tydlig modussignal.

Kategorin normal–onormal/icke-förväntad är den oftast förekommande
typen i mitt material. Den är den minst absurda och därmed också minst
markerade typen av skämt, vilket har framgått på olika sätt i mina analyser.
För denna kategori är auto-invalideringen ibland mindre tydlig. De förslag och
modifieringar som kan ha två modus, som alltså kan vara allvarliga i ett
samtal och skämtsamma i ett annat, är av denna typ då de fungerar som skämt,
t.ex. tvål, konservburkar, gosedjur (avsn. 8.2.6).

Likaså är de förslag och modifieringar som tolkats på ett annat sätt av med-
bedömaren av typen normal–onormal/icke-förväntad eller åtminstone möjliga att
uppfatta som denna typ i de fall då de tolkats som skämt. Det rör sig om förslag
som telefon, kol, hamburgare, tvål (avsn. 8.2.5.3). Vid medbedömningen av
mina samtal har det visat sig att såväl medbedömaren som jag själv har identifi-
erat modifieringskedjor som börjar som allvar och sedan övergår till skämt. Där-
emot har våra bedömningar några gånger gått isär i fråga om exakt var gränsen
går mellan allvar och skämt, dvs. vilken modifiering som är den första skämt-
samma. (Även Mulkay (1988) rapporterar samma förhållande vid medbedöm-
ning av skämtsekvenser, avsn. 6.4.5.) Klart är dock att när en modifieringskedja
övergår från skämt av typen normal–onormal/icke-förväntad till någon av de
andra blir bedömningarna samstämmiga. Därför tror jag att en semantisk analys
även kan vara till nytta när man analyserar medbedömningar (avsn. 8.2.5.3).
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De förslag och modifieringar som förses med modusmarkörer är i samtliga
fall utom ett av typen normal–onormal/icke-förväntad (kap. 11). En talare kan
signalera modus bl.a. genom att använda sig av vad jag kallat explicita invali-
deringar, dvs. ett ord eller en fras som anger att yttrandet ska förstås som skämt.
I yttrandet »Tonfisk nejdå FNISSAR» är den skämtsamma modifieringen tonfisk
ett exempel på typen normal–onormal/icke-förväntad. Den explicita invalide-
ringen utgörs av nejdå. Däremot yttrar inte eleverna något som: »Korvkiosk
nejdå» – när den semantiska basoppositionen är av typen möjlig–omöjlig före-
faller det inte finnas samma behov av explicita invalideringar.

Modus signaleras även med icke-lexikala medel (avsn. 4.2.4.6). Också
sådana egenskaper hos yttrandena kunde studeras som strukturella kriterier för
att identifiera skämt. Det vore säkert givande att undersöka exempelvis vilka
paralingvistiska medel talarna använder sig av. Även i detta avseende kunde
det vara intressant att jämföra avsiktlig och oavsiktlig komik.

13.1.3 Reaktionen

Reaktionen på avsiktlig och oavsiktlig komik är i stort sett densamma. En
samtalare kan reagera på något komiskt i ett föregående yttrande t.ex. genom
att skratta, upprepa det komiska eller vidareutveckla komiken (kap. 8 och 9).
När det gäller den oavsiktliga komiken ger den andra talaren ofta en mer
skruvad variant, som förtydligar absurditeten i det första yttrandet. Reak-
tionerna är alltså desamma men den sociala innebörden av reaktionerna är
väsentligt olika.

Som framhållits ovan är ett lyckat skämt en glädjekälla och ett tecken på
samförstånd, vilket Tannen (1991:68) kallat »det indirekta talets estetiska
njutning» (avsn. 3.6). Att däremot peka ut något oavsiktligt komiskt i en
annan talares yttrande kan vara ett hot mot dennas sociala ansikte på två sätt.
Den lyssnare som reagerar med ett skratt på ett oavsiktligt komiskt yttrande
pekar för det första ut något som oavsiktligt komiskt, och överlåter för det
andra åt den första talaren att själv identifiera det komiska. Norrick (1993)
som undersökt den här typen av sekvenser i vardagliga samtal mellan vänner
och släktingar framhåller dock att de inte framstår som aggressiva. De
fungerar i stället enligt vad Tannen (1991) har kallat makt och solidaritets-
paradoxen, vilken i det här fallet innebär att personer som står varandra nära
inte behöver ta så stor hänsyn till formell artighet. Detta gäller så gott som alla
fall i mitt material (kap. 9).

13.1.4 Konventionen

Konventionen som kriterium för att identifiera skämt tar fasta på vad man i en
given talgemenskap brukar använda sig av som skämt eller vad man brukar
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skratta åt. Att detta kriterium är användbart framgår t.ex. av att samma skämt
uppstår oberoende av varandra i olika samtalsgrupper. Några exempel på
sådana skämt som har behandlats är de som handlar om att äta upp varandra
eller varandras husdjur (avsn. 6.1.2.3, 8.2.1.1, 8.2.3.1.2, 8.2.5.1, 9.2.3) och
skämt som handlar om att ta med sig representanter för det motsatta könet
(avsn. 6.1.8, 8.2.4.1).

Inte minst när det gäller den oavsiktliga komiken kan konventionen an-
vändas för att förklara varför en komisk effekt uppstår. Detta innebär
exempelvis att när man oavsiktligt formulerar något så att yttrandet motsvarar
kraven i SSTH, uppstår det en komisk effekt. Beträffande den rena form-
komiken krävs att någon av samtalarna har uppmärksamheten riktad mot
yttrandets form för att komiken ska noteras. Om yttrandet oavsiktligt formu-
leras så att det även kan tolkas som en sexuell anspelning är detta något som
brukas uppmärksammas som komiskt i vår kultur. Att redan 10-åringar tycks
ha internaliserat den konventionen framgår av mitt material (avsn. 9.2.1.1).

13.1.5 Humor som kompetens och performans

I avhandlingen har jag använt mig av Raskins syn på humorsinnet, nämligen
att det är fråga om såväl kompetens som performans hos individen (avsn. 3.3).
När jag har diskuterat vilken oavsiktlig komik som samtalarna, medbe-
dömarna och jag själv har uppmärksammat i samtalen infinner sig funderingar
om vad det betyder att talarna är barn och ungdomar medan vi som analyserat
samtalen är vuxna. Ett annat förhållande som rimligen borde påverka vilken
komik man uppmärksammar är det höga tempot i många samtal. Det tycks
emellertid finnas vissa individer som har en större benägenhet att uppmärk-
samma komiska fenomen i samtalen, dvs. de har lätt för att växla mellan olika
kommunikationsmodus och att uppfatta överlappning och motstridighet hos
semantiska ramar. Även enkätinformanterna lyfter fram sådana personer när
de ska beskriva någon som de minns som särskilt rolig (avsn. 9.5.1.2). De här
personerna, som alltså uppfattas som mycket humoristiska, praktiserar sin
humorkompetens i hög grad i olika konkreta situationer. Det är denna använd-
ning av kompetensen som Raskin avser med performans.

13.2 Skämt med eller utan verbal poäng
Kontextbundna och kontextfria skämt kan analyseras på samma sätt vad gäller
semantiska mekanismer i termer av SSTH. Ett antal enkätinformanter betonar
skillnaden mellan de båda typerna. I semantiskt avseende fungerar skämten
dock på samma sätt och de kan också omstöpas från den ena typen till den
andra. Detta gäller både form- och innehållsskämt.
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Det finns emellertid en sorts skämt som inte alls bygger på poänger, vilket
följande manliga enkätinformant framhåller:

Jag berättar sällan roliga historier idag. Det är en rätt trist underhållningsform som
baserar sig på poänger. Det är roligare med mer bizarra skämt vars idé inte ligger i en
ren poäng utan snarare i det att det är så fult eller knäppt. Visuella skämt och be-
toningar är viktigare för mig. Imitationer är väldigt roliga. (Enkät 127)

Den typ av skämt informanten beskriver bygger inte på en verbal poäng och
kan inte heller beskrivas med SSTH. Ett antal informanter framhåller Gary
Larsons bilder (i serietidningen Larson) som något de anser vara roligt. Den
ovan citerade beskrivningen kunde gälla en av dessa bilder – teckningarna
utgår mer från visuella effekter än från repliker och bilderna framställer ofta
människor på ett sätt som är »fult eller knäppt». (Även Platon och Aristoteles
framhåller ett inslag av fulhet i det komiska, se t.ex. Attardo 1994:19 ff.)

En del av det fula och knäppa kan nog beskrivas som ett slags inkongruent
beteende. Denna sorts inkongruens kan även vara verbal och bestå i att man
uttalar ett tabubelagt ord. Ovan har jag diskuterat vad Raskin (1985) kallar
skämtlösa obsceniteter, dvs. skämt som enbart består i att uttala obscena ord.
Skämten har alltså inte en struktur som motsvarar SSTH:s krav på motstridiga
och överlappande ramar. Därmed utgör ett sådant fall exempel på verbala
skämt som inte kan beskrivas med SSTH (avsn. 8.4).

13.3 Modusanvändning i relation till Ochs modell
Olika typer av kommunikationsmodus betraktar jag som ett slags social betyd-
else. I de här samtalen kan ett och samma förslag exempelvis vara allvar eller
skämt (kap. 8) respektive skämt eller lek (kap. 10). Hur yttrandet ska förstås
beror på talarens attityd. Som jag ser det kan även denna typ av social betyd-
else åskådliggöras med Ochs modell (avsn. 2.3.2). Om en talare lägger fram
ett lekförslag, är detta ett speciellt sätt att förhålla sig till situationen och
samtalsuppgiften. Det kan beskrivas som position i Ochs modell. Att intro-
ducera ett lekförslag är också en språkhandling och en lyckad introduktion av
ett sådant förslag innebär att den pågående aktiviteten övergår till en annan,
nämligen lek. Dessa tre sociala faktorer har även ett konstitutivt förhållande
till den sociala identiteten kön. I mitt samtalsmaterial är språkhandlingar som
skämt, bus och lek i väsentligt högre grad förknippade med manligt än med
kvinnligt kön. Jag tror att detta material i det här avseendet är representativt
för den vardag de flesta svenska elever upplever i skolan.
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13.4 Skämt i könsperspektiv
För att utveckla diskussionen av skämt i könsperspektiv ska jag dröja vid de
konstitutiva relationerna mellan positioner, handlingar, aktiviteter och kön.
Att förhållandet mellan språk och kön är icke-exklusivt och distributivt har
diskuterats i avsnitt 2.3.2.2.1. Det står emellertid inte kvinnor och män fritt att
inta vilka positioner som helst, utföra vilka handlingar som helst eller enga-
gera sig i vilka aktiviteter som helst. Samhällets kulturella koder har en regler-
ande funktion (avsn. 2.2.3.2).

Att flickor och kvinnor inte kommer till tals i offentligheten på samma sätt
som pojkar och män vet vi från tidigare forskning om skolan, massmedier och
politiken (se t.ex. Almlöv & Ohlsson 1996 för en kort översikt). Att de inte
heller skämtar lika mycket i offentliga situationer har de ovan refererade
undersökningarna från såväl tv-diskussioner som samtal i olika sjukhusmiljöer
visat (avsn. 3.6.4). Detta beror inte på att kvinnor är mindre pratsamma eller
skämtsamma; av undersökningar från privatsfären framgår att kvinnor både är
talföra och gärna skämtar (t.ex. Nordenstam 1996). Förklaringen står snarare
att söka i makt- och statusrelationer samt i våra kulturella koder – och i en
växelverkan mellan dessa. Både kvinnor och män agerar och använder språket
på olika sätt i olika situationer. Det är detta förhållande som Andenæs
(1995b:95) beskriver med orden: »Att vara kvinna eller man kräver en mycket
finjusterad och situationskänslig repertoar som består av konfigurationer av
uppträdande» (min översättning; avsn. 2.1).

13.4.1 Kulturella koder och könskonstituenter

De kulturella koderna i vårt samhälle är fortfarande till stor del sådana att män
förväntas stå i centrum, prata och underhålla, medan kvinnor förväntas vara mera
tillbakadragna men bidra med uppskattande skratt och få status mer genom ett
tilldragande yttre. Den offentliga sfären har av tradition varit en manlig domän,
vilket innebär att kvinnor stöter på särskilda problem inom högre utbildning eller
på den del av arbetsmarknaden som inte är traditionellt kvinnlig. Det kan vara
svårt att kombinera matriserna för kvinna och akademiker (Søndergaard 1994a
och b), och för yrkeskvinnan är varken traditionellt kvinnligt eller manligt
uppträdande möjligt. Att ge sig in på det motsatta könets domän kan innebära
att man får sin könsidentitet ifrågasatt (Eckert 1989; kap. 2 ovan). Det innebär
inte att exempelvis en kvinna betraktas som icke-kvinna utan som en okvinnlig
kvinna (Andenæs 1995b, West & Zimmerman 1987).
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13.4.1.1 Att kombinera kvinnlighet och humor

Kulturella koder är sällan explicita (Søndergaard 1994a), men undantag finns,
som exempelvis rådgivningsböcker och liknande. En historisk tillbakablick
visar att böcker med råd om hur man ska uppföra sig har funnits sedan medel-
tiden (Cameron 1995). Sådana texter är intressanta därför att de visar sam-
hällets ideal – däremot kan vi inte veta så mycket om i vilken utsträckning
råden efterlevdes.

Idag finns det en uppsjö av rådgivningsböcker för kvinnor i alla tänkbara
olika ämnen. En stor del av dessa böcker är amerikanska. Böckerna vore värda
ett närmare och mer systematiskt studium i könsperspektiv, eftersom de
handlar om hur man konstruerar sin identitet, och därmed även sin köns-
identitet, på ett medvetet plan och i vissa fall också med mer eller mindre
krävande träning. En tankeväckande granskning inom området verbal hygien
för kvinnor, dvs. kurser och böcker som ger råd om hur man ska tala, har
gjorts av Cameron (1995).

I självhjälpsböcker i ämnet hur man blir gift ställs synen på kvinnlighet och
manlighet på sin spets. I en amerikansk bok som vänder sig till kvinnor med råd
om hur man fångar Mr Rights hjärta (Fein & Schneider 1995) behandlas
problemet med att kombinera kvinnlighet och en utåtriktad och skämtsam stil.
Boken har för övrigt bedömts som så pass gångbar även hos oss att den gavs ut
i svensk översättning 1998. Den matris, eller abstrakta kvinna, som framträder i
boken är mycket traditionell. Läsaren rekommenderas att se kvinnlig ut, genom
att exempelvis ha långt hår, och vidare att agera kvinnligt och ladylikt. Hit hör
också att inte tala för mycket – och att vara försiktig med skämten!

Men like women. Don’t act like a man, even if you are head of your own company.
Let him open the door. Be feminine. Don’t tell sarcastic jokes. Don’t be a loud, knee-
slapping, hysterically funny girl. This is okay when you’re alone with your girl-
friends. But when you’re with a man you like, be quiet and mysterious, act ladylike,
cross your legs and smile. Don’t talk so much. (Fein & Schneider 1995:19.)

Myten att kvinnor saknar humor inte är aktuell här, utan författarna, som är
kvinnor, anser att det finns hysteriskt roliga kvinnor. Detta skämtlynne bör
dock endast levas ut till fullo i kvinnliga grupper – åtminstone om man vill
framstå som en attraktiv partner. Man får en bild av två olika uppsättningar av
kulturella koder: en för enkönade grupper och en annan för blandade. Här ser
vi en uttrycklig rekommendation att kvinnor bör använda sig av olika kon-
figurationer av uppträdanden i olika situationer. Det framgår också klart att
relationen mellan den språkliga handlingen att skämta och kön ser olika ut i
olika situationer.

Man kan undra hur råd i samma fråga riktade till män skulle te sig, efter-
som de förväntas vara underhållande. Om den utåtriktade och skämtsamma
kvinnan får vissa svårigheter med de råd som ges i den aktuella boken, så kan
man även tänka sig att den tystlåtne och tillbakadragne mannen får problem.
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Nu är den här boken amerikansk och det finns avsevärda skillnader mellan
USA och Norden i fråga om kulturella koder. Ändå kan nog mycket roliga
kvinnor riskera att betraktas som okvinnliga även i vår kultur. Så här kom-
menteras saken av några svenska kvinnor som är proffs på humor. Först Anna
Mannheimer, journalist och tv-underhållare:

– Jag tillhörde aldrig de söta tjejerna i klassen. Så då hittar man något annat: ful men
kul. Det var ett sätt att få vara med killarna, säger Anna Mannheimer, som ingen i
dag skulle kalla ful men väl rolig.
– Så jag berättade roliga historier medan killarna kysste min bästa kompis … [---]
– Humor är inget lönsamt drag för tjejer att utveckla som parningsgrej. Ett par
silikonbröst smäller högre. Men samtidigt kan man se att ju mer status kvinnor får
desto lättare kan man skämta om kvinnliga områden och erfarenheter. Inte bara om
lumpen och hembränt. (Khaldi 1998.)

Och vidare den kvinnliga skådespelaren Jessica Zandén, som blivit känd för
både sina allvarliga och komiska roller och som även turnerat som ståuppare:

– Kvinnor som skrattar högt och berättar ekivoka historier blir lätt betraktade som
jobbiga och obehagliga. Om en man gör samma sak anses han underhållande och
charmerande. [---] Jag har ofta känt ett tvång att tona ner mina roliga sidor för att leva
upp till någon slags bild av kvinnlighet. Helt klart är det så att kvinnor förväntas
hålla tillbaka sig själva och i stället lyssna och le åt män. Men jag vägrar att spela det
spelet. Jag kan inte göra om mig och vara någon annan än den jag är. (Olson 1997.)

För unga kvinnor som ska ta steget in på en traditionellt manlig arena – för att
framträda offentligt och, åtminstone i vissa fall, för att också vara roliga – kan
det bli nödvändigt att välja ett medvetet sätt att förhålla sig till de kulturella
koderna. Vissa behöver också arbeta för att ta igen den träning de inte fått
tidigare i livet när det gäller att synas, höras och skämta. Detta har beskrivits
mycket medvetet av två då nyutexaminerade kvinnliga skådespelare, Sisela
Lindblom och Anna-Maria Samuelsson, i en tidningsintervju.

Det började på Scenskolan med en irritation över att aldrig några tjejer gick
upp på scenen under festerna, men alltid killarna. [---]
– Vi såg ju på scenskolan att även om det killarna gjorde inte alltid var så bra –
ibland var det rena studentspexen – så fick de träning i att göra bort sig och i
humor och självironi. [---]
– För tjejer är det skönhet som ger status i umgängeslivet. För killar är det
humor. (Skawonius 1993.)

De båda skådespelerskorna berättar vidare hur de bestämde sig för att ta alla
tillfällen att uppträda. I början blev resultatet inte alltid så lyckat, men de fick
den ständiga träning de så väl behövde i att berätta en historia och vara roliga.

Dessa kvinnliga skådespelares erfarenheter bekräftas av Mitchells (1985)
forskning, där det framgår att män anser det opassande för kvinnor att berätta
historier, speciellt obscena sådana. För män kan historieberättande höja
prestigen men så är inte fallet lika entydigt för kvinnor. Att berätta vitsar och
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historier kan bli mer av en balansgång för kvinnor, i alla fall i större och
blandade grupper. Även här kan man se tecken som tyder på två olika upp-
sättningar kulturella koder för kvinnor:

This does not mean that women do not know or enjoy joke; they do, but they tell
their jokes in very small groups of close friends in the privacy of their homes where
they feel secure about their relationships with the members of the audience. (Mitchell
1985:170.)

Mitchells undersökning är amerikansk och har ett antal år på nacken. Även i
en nyare norsk intervjuundersökning, där informanterna framför allt är män
som själva är aktiva historieberättare, kommer dock samma värderingar fram
(Hertzberg Johnsen 1997). Om män är närvarande, så verkar det generellt sett
hämmande på kvinnors humorutlevelse. Detta beskrivs på följande sätt av en
yngre kvinna. (Här ger jag den svenska översättningen av några nordnorska
former inom hakparentes.)

… når det gjelder oss kvinnfolk – å reise seg opp og fortelle en vits spontant, det trur
æ [tror jag] har litt å si på våres sjølvtillit i forsamlinge der det e mannfolk. Vi e litt
underdanige.

Det kan sitte ei medsøster som er et oppkomme [har ett förråd] når det gjelder
gode historier, men ho tør ikkje å reise seg opp og være fortelleren. Du kan gjøre det
i syklubben og være reine Kari Disen (kjent norsk revystjerne) blandt jenten [bland
tjejerna] som du er trygg på.

Æ har opplevd det, at en mann har reist seg og fortalt ei knallhistoria som æ veit æ
kunne fortelle like bra, og folk har hylt av latter [skrikit av skratt]. Da blir æ
littegranne forbanna. Æ tenke: koffer [varför] reiste ikkje æ mæ opp og fortell! Æ
kan den jo æ og, og æ kan fortelle den like artig [roligt].

Men æ trur mye av kvinnehumoren blir litt skjult [undangömd], vi er tross alt
ikkje en av gutan per dags dato […]. (Hertzberg Johnsen 1997:120.)

Även i denna undersökning framkommer en könsdifferentiering i fråga om
obscena skämt. Några manliga informanter anser att kvinnor lika väl som män
kan berätta sådana skämt, medan några kvinnor framhåller att de har anledning
att vara försiktiga med dessa. Kvinnorna anför både att publiken kan ta illa upp
och att den kvinna som berättar obscena skämt kan bli stämplad »som ei frivol
kvinnetype» och att män kan missförstå och tolka skämten som en invit (s. 126).

I en svensk antropologisk undersökning av obscena skämt bland arbetar-
kvinnor i ett litet brukssamhälle beskrivs dessa skämt som en lek med de
kulturella konstruktionerna av kvinnlighet och manlighet, men också som ett
sätt att förhålla sig till de egna upplevelserna av klasshierarki i ett samhälle
som vårt, där jämlikhet och demokrati hyllas (Norman 1994). Skämten
markerar också mycket klart vem som för tillfället hör till gruppen och vem
som inte gör det. Vid ett tillfälle träffades kvinnorna hemma hos en av dem
för en förfest innan de skulle fortsätta till en annan fest. Samtalsämnena och
skämten blev undan för undan alltmer obscena, vilket helt utestängde värdin-
nans make, som var hemma men inte inbjuden att deltaga. Några dagar senare
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kommenterade mannen till antropologen att kvinnorna hade varit värre än
några män han någonsin hade hört. Hustrun instämde, men skrattade sedan åt
minnet av hur roligt de hade haft. Flera av de här kvinnorna har en ambivalent
inställning till kulturens bild av kvinnlighet (dvs. matrisen), vilken för dem
innebär en välvårdad kvinna i kjol, som är något humorlös och aldrig skulle
skämta obscent. De beskriver i stället sig själva som maskulina.

För pojkar och män ser koderna annorlunda ut. Skämtande har ovan, med
en term från Søndergaard (1994a), beskrivits som en manlig könskonstituent,
dvs. som ett förhållningssätt eller en handlingsform som fungerar konstitu-
erande för den sociala identiteten som man. Skämt som könskonstituent kan
ses bland pojkarna i den skolsituation som är aktuell i mitt samtalsmaterial.
Pojkarna skämtar avsevärt mer än flickorna och denna skillnad är statistiskt
signifikant på 1 %-nivån. Det är vidare enbart pojkar som initierar bus och
producerar formskämt (avsn. 8.1.1, 8.3.2, 8.5).

13.4.1.2 Mödrars språkbruk och agerande

Av min enkätundersökning framgår att pappor men inte mammor framhålls
som roliga och man frågar sig varför. Förmodligen ingår det i papparollen och
i förväntningarna på pappan att han ska vara rolig, medan dessa förväntningar
inte ställs på mamman. Naturligtvis förknippar man många positiva egen-
skaper med modersrollen men av denna enkät att döma är inte rolig en av de
egenskaperna. Men kanske skulle man hellre fråga varför mammors humor
och skämtlynne inte uppmärksammas i den egna familjen. Ochs (1992) slut-
sats av en tvärkulturell jämförelse av interaktion mellan mödrar och barn är att
det i den vita, nordamerikanska medelklasskulturen ingår att mamman i barn-
uppfostran osynliggör sig själv och sina insatser (avsn. 2.3.3.1). Man kan se
en relation mellan å ena sidan språkbruket i interaktionen mellan modern och
barnet och å andra sidan kvinnans ställning och bilden av kvinnan i ett sam-
hälle (dvs. matrisen).

De amerikanska mödrarnas språkliga strategier leder alltså till att deras barn
får en bild av kvinnan som mottagarcentrerad och som någon vars prestationer
eller bistånd man inte uppmärksammar. Ochs slutsats är att mamman igno-
reras därför att hon genom sitt eget språkbruk blir osynlig.

I vår kultur »försvinner» mamma även på andra sätt. Andenæs (1995a)
beskriver hur mammor tar hand om hushållsarbetet för att andra personer ska
få tillfälle att umgås med barnen.

Moderne norske mødre er opptatt av å legge forholdene til rette for å skape gode
relasjoner mellom barnet og andre omsorgsgivere. F.eks. er det antakelig typisk at
mor skifter bleier og vasker tøy, slik at barna kan få kose seg med mormor og onkler
og barnevakter – ofte også med far (jfr Haavind 1987:152 ff). (Andenæs 1995a:156.)
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Kanske hittar vi här en delförklaring till enkätsvarens roliga far- och mor-
föräldrar, mostrar och farbröder etc., vilka alla har tid att leka och skoja med
barn. Så här framträder några roliga släktingar i tre kvinnliga informanters svar:

Moster Gudrun – spontan, glad och hade tid för barn. (Enkät 053)

Farfar – han var alltid så snäll med oss barnbarn och skämtade och skojade med oss.
Har ett mkt glatt minne av honom. Sen har min far ärvt mycket av hans glada humor
också. (Enkät 042)

Min morbror – han lekte alltid med mig, skojade, sjöng osv osv. (Enkät 050)

Andenæs ställer frågan vad som kommer att hända när papporna nu engagerar
sig i barnuppfostran på ett helt annat sätt än tidigare. Det är en mycket intres-
sant infallsvinkel för framtida undersökningar av föräldrars språkbruk i sam-
spelet med barn. Kommer interaktionsmönstren inom familjen att ändras?
Kommer också papporna att osynliggöra sig själva och försvinna ur språk-
bruket på samma sätt som mammorna?

Mödrars språkbruk och agerande bidrar alltså till att de intar en mer
undanskymd plats. Det är dock viktigt att komma ihåg att detta agerande inte
är något som individen väljer fritt utan det är i hög grad styrt av våra
kulturella koder och de uppfattningar vi har om hur en mamma ska bete sig.

13.4.2 Makt, status och moralisk auktoritet

Makt och status påverkar vem som kan skämta och hur skämtet bemöts, och
män har oftare maktpositioner. Man får dock tänka sig en växelverkan mellan
statushierarkier och kulturella koder. I diskussionen av den ovan refererade
italienska studien från förlossningsavdelningar framhåller Pizzini (1991) att
det inte bara är den institutionella hierarkin som påverkar vem som kan ta
initiativ till skämt, utan även bredare definitioner av kulturella roller (avsn.
3.6.4.1). Sjuksköterskors roller i förhållande till läkare definieras av både
institutionshierarkin och det faktum att de är kvinnor.

En persons lust att ta initiativ i en kommunikationssituation påverkas givet-
vis av vilket bemötande hon eller han kan förvänta sig att få. Allmänt kan man
säga att flickor och kvinnor löper större risk att få sina repliker ignorerade,
från förskolan (Togeby 1992) via skolan (Einarsson & Hultman 1984, Käller
1990) till yrkeslivet (Tannen 1995). På sammanträden och i andra formella
situationer erfar kvinnor ibland att deras förslag och åsikter inte beaktas
(Tannen 1995). I en svensk intervjuundersökning av doktoranders deltagande i
seminarier framhöll en kvinnlig doktorand att hon först deltagit aktivt i
diskussionerna men senare insett vilken position hon förväntades inta och då
blev passiv (Spitzinger 1996, ref. efter Gunnarsson 2002).

På samma sätt förhåller det sig med skämt: skämtsamma initiativ från någon
som står lågt i hierarkin löper stor risk att ignoreras (Pizzini 1991). Att uppleva
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att man blir ignorerad är givetvis obehagligt. Ändå är det nog lättare att ta att ett
seriöst förslag ignoreras än ett skämt, eftersom ett ouppskattat skämt kan få
talaren att känna sig socialt inkompetent. Även bemötandet, eller snarare bristen
på bemötande, kan alltså dämpa kvinnors lust att skämta i vissa situationer.

I en Bourdieu-inspirerad diskussion menar Eckert (1989) att eftersom
kvinnor saknar makt går deras väg till personligt inflytande i stället via
moralisk auktoritet, och kvinnor samlar symboliskt kapital för att framstå som
personer värda inflytande. Det kan också vara viktigt för män att samla sym-
boliskt kapital, men skillnaden är att det för kvinnor är den enda väg de
ostraffat kan ta för att få inflytande. Medan män kan rättfärdiga och definiera
sin status på basis av prestationer, ägande och institutionell makt, måste
kvinnor bygga sin på basis av den egna karaktären. Detta faktum kan bidra till
att det för kvinnor framstår som viktigare att förmedla en bild av sig själva
som kloka, kompetenta och värda att lyssna på än som underhållande.

13.4.2.1 Män uppmärksammar män

Ett genomgående resultat i min enkätundersökning är att män uppmärk-
sammar andra män medan kvinnor uppmärksammar både män och kvinnor
(kap. 12). Samma tendens återfinns både i andra enkät- och intervjuundersök-
ningar och i undersökningar av autentiskt språkbruk, i såväl tal som skrift.

Svaren på min första enkätfråga, roligaste skådespelare, för tankarna till en
av frågorna i Thelanders (1986) intervjuer med svenska riksdagspolitiker.
Thelander har bl.a. bett sina informanter nämna några personer de anser vara
goda talare. Det visade sig att det framför allt var män som nämndes. Vidare
var det huvudsakligen kvinnor som uppmärksammade andra kvinnor. Av
tabell 13:1 framgår att endast en man nämnde en kvinna. I samma tabell åter-
ger jag även svaren på fråga 1 i min enkätundersökning utifrån Thelanders
kategorier, för att lättare kunna göra en direkt jämförelse av resultaten. Här
redovisas alltså svaren per enkätformulär, vilket innebär att endast ett svar
redovisas från varje informant och det totala antalet svar blir 112.

Vid en jämförelse mellan de båda undersökningarna framträder klara
likheter: ett fåtal kvinnor nämner bara kvinnor, vilket ingen man gör. De få
män som över huvud taget nämner en kvinna nämner även en eller flera män.
I Thelanders material är fördelningen mellan kategorierna fler män än kvinnor
och endast män jämnare än i mitt material, vilket förmodligen hänger samman
med frågornas formulering. Thelander har ställt sin fråga i plural, »Nämn
några du anser vara goda talare» (s. 72), medan jag har ställt frågan i singular,
»Vilken är den roligaste artist/skådespelare du vet?».

Av Thelanders riksdagsintervjuer framgår att färre kvinnor än män uppger en
förebild. Detta kan bero på att kvinnorna »i första hand letar efter kvinnliga före-
bilder och då inte har så stort urval, i varje fall om de är lite äldre» (s. 72). Det-
samma gäller nog också kvinnor som söker en kvinnlig förebild i skämtarrollen.
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Tabell 13:1. Jämförelse mellan Thelanders (1986) intervjufråga om riksdags-
ledamöternas favorittalare och min enkätfråga om roligaste
artist/skådespelare (kategorier efter Thelander 1986).

Riksdagsledamöternas favorittalare Roligaste artist/skådespelare
kvinnliga manliga kvinnliga manliga
informanter informanter informanter informanter

Endast kvinnor 3 – 5 –
Fler kvinnor än män – – – –
Lika många kvinnor som män 2 – 4 1
Fler män än kvinnor 8 1 2 1
Endast män 11 26 45 53
Inget svar 4 1 – 1
Totalt 28 28 56 56

Thelander diskuterar även att det kan vara så att själva ordet talare i första
hand förknippas med män. Överensstämmelsen i svaren på dessa båda under-
sökningar kan dock ses som en indikation på att det inte bara är själva ordet
som har lett tankarna till män.

Tendensen att män inte uppmärksammar kvinnor framträder också i under-
sökningar av autentiskt tal i informella talsituationer. Nordenstam (1987) har
studerat kvinnlig och manlig samtalsstil i informella parsamtal, både samtal
mellan makar och samtal mellan två personer av samma kön. I detta material
har hon räknat omnämnanden av olika personers förnamn och av beteckningar
på familjemedlemmar (mamma, pappa, mormor, syrran). Hon fann att män
talar om andra män medan kvinnor talar om både män och kvinnor.

I en studie av vardagligt berättande i väletablerade vängrupper har bl.a.
undersökts om berättelsens huvudperson är kvinna eller man (Norrby 1998).
Det visade sig att huvudpersonerna i mäns berättelser i hög grad är män,
medan kvinnor berättar om både kvinnor och män, men med viss övervikt för
män. Eftersom män är mer synliga i det offentliga livet, har Norrby även
granskat separat de berättelser som utspelas i privatsfären, dvs. de fall där
huvudrollsinnehavaren är någon som berättaren har en personlig relation till.
Då framkom det att »män har en manlig huvudrollsinnehavare ungefär dubbelt
så ofta som en kvinnlig (19 % mot 10 %), medan kvinnor bara marginellt
oftare har en kvinnlig huvudperson (28 % mot 27 %)» (s. 288). Lika hög andel
kvinnliga som manliga huvudrollsinnehavare förekommer alltså enbart i de
berättelser av kvinnor som utspelar sig i privatsfären.

Samma tendens framträder även vid en jämförelse med Språkdatas jour-
nalistmaterial, vilket består av artiklar ur morgontidningar från 1965 (Allén
1977). Hos de kvinnliga journalisterna är ordet hon nästan fem gånger vanligare
än hos deras manliga kolleger, medan ordet han är betydligt jämnare fördelat.
Alléns slutsats har flera gånger tidigare citerats i den svenska språk och kön-
litteraturen (t.ex. av Nordenstam och Thelander), men är värd att lyftas fram ännu
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en gång: »Siffrorna för hon tycks antyda, att om inte kvinnorna talar om kvinnor,
så blir det inte mycket talat om dem» (Allén 1977:11). Detta textmaterial är alltså
nästan 40 år gammalt och det vore intressant att följa upp de här resultaten med
en undersökning av ett nyare material. De nyare samtalsstudier som diskuterats
här visar att det fortfarande kan finnas skäl att ägna sig åt frågan.

Att män huvudsakligen uppmärksammar män har att göra med människors
tendens att jämföra sig med andra av samma kön, vilket också kan relateras
till makt. Män jämför sig med andra män eftersom kvinnor inte räknas:

Men tend to compare themselves with other men because women don’t count, whereas
women tend to compare themselves with other women with an eye to how that affects
their relation to male-defined status. (Eckert 1989:265, not 1.)

Denna iakttagelse kan generaliseras till andra sociala maktstrukturer. Man kan
tänka sig att en överklass – social, politisk, ekonomisk eller etnisk – huvud-
sakligen jämför sig med sin egen grupp, eftersom andra inte räknas. Exempel-
vis lägger inte majoritetsbefolkningen märke till minoriteter eftersom de inte
tillmäts någon betydelse eller något intresse.

Det faktum att män inte uppmärksammar kvinnor är ett problem för
kvinnor på många områden. Det är viktigt att lyfta fram och påminna om
sådana strukturella maktförhållanden, för att de personer som ignoreras inte
ska känna sig socialt inkompetenta utan bli medvetna om och analysera de
maktmekanismer som faktiskt finns. Detta gäller alla som blir ignorerade –
oavsett kön, etnisk bakgrund etc. och oavsett om de är allvarliga eller skämtar.

13.4.3 Språkliga praktiker som konstituerar kön

En utgångspunkt för min förståelse av förhållandet mellan språk och kön är
tanken att vårt sätt att använda språket inte bara speglar vår plats i kulturen
och samhället utan också bidrar till att skapa denna plats (McConnell-Ginet
1983; kap. 2 ovan). Identiteten, vem man är och vem man uppfattas som,
konstitueras av de handlingar man utför, eftersom de är förknippade med kön,
framhåller Butler (1990).

Om det är så på forskningsseminarier att det i första hand är förknippat med
manligt kön att inta positionen att vara kritisk och att utföra språkhandlingen att
kritisera, så kan man alltså tala om ett könsmarkerat handlande (avsn. 2.3.2.3).
Att skämta i offentliga sammanhang kan på samma sätt vara ett könsmarkerat
handlande. I mina elevsamtal framstår skämtande och busande som språkhand-
lingar som främst pojkar utför. När det också är så att kvinnor som skämtar eller
kritiserar upplever att de blir ignorerade, är det ett exempel på de kulturella
kodernas reglerande funktion. Flickor och kvinnor avstår från att utföra dessa
språkhandlingar i vissa sammanhang, trots att de utför dem i andra, ofta mindre
formella. De språkhandlingar vi utför eller avstår från att utföra bidrar därmed till
att skapa vår sociala identitet på flera plan. Ett av dessa plan är könsidentiteten.



Summary

This thesis has a sociolinguistic perspective and deals with jokes and gender
as social meaning (ch. 1). Just as it is culturally determined what features are
regarded as ugly or taboo, it is culturally determined what is funny or what
can be used for humorous purposes. Further, gender identity is regarded as a
social identity and as one kind of social meaning. What traits are regarded as
female or male is also culturally determined, and they vary over time and
geographically. The aim of my study is to examine some aspect of how social
meaning and social identity are constituted in interaction. I deal with these
questions theoretically, empirically, and methodically.

Chapter 2 deals with theories of gender applied to linguistics. The gender
identity of the individual is produced in interaction with other persons and is
also conditioned by cultural codes (sec. 2.3). Of particular interest then is how
social identity is constituted by linguistic means. This is discussed using a
model of indexicality, i.e. how linguistic features index one or more dimen-
sions of the social context (Ochs 1992). Especially the indirect and constitu-
tive relations between language and gender are discussed in terms of stances,
acts, and activities. In this context the speech act of joking is seen as an
example of a male gender constituent. One advantage of Ochs’ model is that it
can be combined with a social constructivist view of gender (e.g. West &
Zimmerman 1987) as well as a deconstructing approach to gender (e.g. Butler
1990, Cameron 1996).

In this chapter I also discuss the models of Crawford (1995), where gender is
seen as a system of meaning on three different levels, of Hirdman (2001),
especially her description of the gender system and gender contract, and finally
of Søndergaard (1994a, 1996). The latter has developed a set of tools for gender
analysis, which consists of gender constituents, the matrix or the abstract
woman/man, and cultural codes, which have a regulating function (sec. 2.2.3).

In chapter 3 humour and jokes are defined and discussed in a social
perspective. The sense of humour is described with Raskin’s terms as compe-
tence and performance. The cultural and historical variation of humour and
gender is briefly discussed as well as the relationship between humour and the
gender system at different levels.

The second part of the chapter is dedicated to research on conversational
joking (sec. 3.6). It gives an outline of functions of joking in conversation,
negotiations of meaning, and factors that influence whether a joke is successful
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or not. And further, some empirical studies of how women and men joke in
different situations are covered.

A second theoretical angle consists of introducing some linguistic theories
of humour and applying them to two empirical materials. The first material
consists of audio-visual recordings of school pupils’ group discussions, the
second material of a questionnaire answered by university students.

General theories of humour are dealt with briefly in chapter 4. The main
focus is on linguistic theories of humour. Of special interest for my study are
the works of Attardo (1994) and Raskin (1985). These theories are primarily
elaborated to describe canned jokes, but I have found them useful also for the
analysis of conversational jokes. Further, I make use of the distinction
between referential jokes and linguistic jokes (puns). The former type is based
on content, while the latter is based on linguistic form, e.g. ambiguity.

Identifying jokes in conversation can be difficult; thus four criteria for joke
identification are defined and later applied to my empirical material: intention,
structure, reaction, and convention (sec. 4.3). Two types of structural criteria
are used: semantic and rhetorical. The rhetorical structure is defined as a
question of explicitness, see below. The semantic structure is analysed by
applying Raskin’s (1985) Semantic Script Theory of Humor (SSTH) (sec.
4.2.3.2).

The main hypothesis of the SSTH consists of two conditions that must be
met by a joke-text:

– The text is compatible, fully or in part, with two different semantic scripts
– The two scripts are opposite in a specially defined sense.

The specially defined sense in which the semantic frames should be opposite
is by corresponding to one of three basic types of opposition between the
“real” and “unreal” situations that are described or evoked by the joke:
actual–non-actual/non-existing, normal–abnormal/unexpected, and possible–
impossible/much less plausible. The conditions in the main hypothesis are
proposed as the necessary and sufficient conditions for a text to be funny. The
result of the application of the main hypothesis should coincide with the
judgement of a native speaker of the language at hand who is using his/her
humour competence to decide whether a text is funny or not.

This chapter also deals with difference between intentional and uninten-
tional jokes (sec. 4.2.4). Further, joking as a special mode of communication
is discussed. Raskin uses the notion of “non-bona-fide mode of communica-
tion”. The difference between a joking mode and a serious mode is explored,
both regarding maxims of communication and co-operation, and regarding
transmission of information. Another question concerning shift of communi-
cational mode is how the speaker can signal the intended mode and how
listeners react to an utterance depending on their interpretation of mode.
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The material of the conversational study is described in chapter 5. It consists
of 23 group discussions with school children of different age, 10 and 14 years
old, who work with the same task, both in unisexual and mixed groups with no
adult leader present. Of these, 21 discussions are videotaped, while the
remaining two are audio recorded. The recordings are a part of a larger project
called the Speech Development Project (see Garme & Thelander 1989).

The pupils work together in small groups of four persons and are given the
task to agree upon five items to bring from home with the purpose of surviving
on their own in a forest for one week. The first discussion is followed by a cross
group discussion, where two pupils from one group work with two pupils from
another group in order to agree once more on five items. The aim of the cross
group discussion is to encourage the pupils to reflect further on the chosen
objects. Transcription conventions are also dealt with in this chapter.

In chapter 6 I present the methods used in the analysis of the discussions.
The study focuses on describing how the speakers present suggestions of their
own and respond to the suggestions of others. The basic units for analysis are
suggestions and modifications (sec. 6.1). These categories are defined and
exemplified, together with four subcategories with regard to the explicitness
of the given motivation. The suggestions or modifications are classified either
as simple, i.e. no motivation is given, as expanded, which means that the
suggestions or modifications are introduced with a phrase that indicates the
usefulness of the item in a vague way (“we have got to have X”), as contex-
tually justified, i.e. a justification occurs in the previous context, or as
explicitly justified.

Further, I present the principles used for quantifying suggestions and
modifications (sec. 6.2). The suggestions/modifications have lent themselves to
being grouped into three categories with regard to communicational mode:
serious suggestions (e.g. tinned food), playful suggestions (e.g. gun), and joking
suggestions (e.g. hot-dog stand). There is also one suggestion which I regard as
ironical. This instance has been collapsed into the joke category. These three
categories are viewed as different kinds of communicational modes – a serious,
a joking, and a play mode (sec. 6.3). Serious suggestions and playful
suggestions are meant to be written down on the list of the final choices of the
group, while joking suggestions and ironical suggestions are not.

The use of the four criteria for identifying jokes is discussed with examples
from my material in section 6.4. Finally, the results of co-assessments of
communicational mode in my material are presented and discussed (sec. 6.5).
Differences of judgement occur mainly concerning the specific point at which
certain relatively extended humorous sequences begin and some brief utter-
ances, like suggestions or modifications consisting of only one word.

Chapter 7 deals with the rhetorical structure of suggestions or modifications
in relation to communicational mode. Here I investigate whether the rhetorical
structure, i.e. the explicitness of the given motivation, can be used as a criterion
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to distinguish between different communicational modes. The most salient
result is that suggestions within the play mode are introduced with a justifica-
tion more often than suggestions of the other communicational modes. Playful
suggestions are rare in this material, and the discussion can only be tentative.
However, it seems that a speaker who wants to introduce a play aspect, like
bringing a rifle or a car into the discussion, must introduce this suggestion in a
more elaborated form in order to make it clear to the others that the suggestion
is not a joke.

When it comes to distinguishing whether the suggestions and modifications
are serious or jokes then rhetorical structure is not a useful instrument. For this
purpose the other structural criterion, the semantic structure, is conclusive.
However, serious suggestions and modifications are somewhat more often
expanded or contextually motivated. A result that has surprised me is that
serious and joking suggestions/modifications are explicitly justified to an
equally high extent.

Jokes and shifts of communicational mode from serious to joking and vice
versa are dealt with in chapter 8. In this material conversational jokes of the
referential type far outnumber linguistic jokes. I have chosen two joking
themes for closer analysis – firstly, jokes that concern repulsive or unconven-
tional provisions, which is a very common theme, and, secondly, jokes
concerning taboo topics. The latter topic is not so common, but these jokes
make a strong impression and are remembered and commented on precisely
because of the taboo.

A suggestion is often followed by a modification, which can have the same
communicational mode or involve a shift of mode (sec. 8.2.2.1). With regard
to the relation serious–joking four combinations can arise: a serious sugges-
tion can be modified within the serious mode or as a joke, likewise a joking
suggestion can be modified within the joking mode or involve a shift to the
serious mode. However, the latter type is very infrequent.

The same four combinations of communicational modes are possible
between a suggestion/modification and its justification (sec. 8.2.2.2). None-
theless, one restriction can be observed – a serious suggestion is not introduced
with a joking justification. Such a combination would probably be difficult to
understand. Once a serious suggestion has been established, a joking justifica-
tion can be added without changing the status of the suggestion as serious.

Common reactions to joking suggestions are laughter, repetitions or modi-
fications of the joke. Modifications can form long chains, where the commu-
nicational mode can hover between joking and serious. Jokes concerning
provisions are often and apparently easily modified. Jokes concerning taboo
topics, on the other hand, are appreciated and developed further in unisexual
groups, but in mixed groups they tend to be more difficult to handle, at least
for the older pupils. In these cases the taboo jokes also seem to function as a
means for the speaker to test the thresholds of others in their taboo areas.
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In these discussions the given task, to choose five items, functions as a
frame for the suggestions and modifications, both serious and joking. The
speakers can attend to the task with different perspectives, and deal with it as
if they were either planning a camping trip or a one-week course in survival
training. The adopted perspective informs the entire discussion, and
accordingly the suggestions and modifications of both modes as well. This
also means that a suggestion that is serious in one group can be a joke in
another and vice versa. For instance, bringing a piece of soap or extra clothes
can be jokes in a context of surviving, where being clean and tidy is not a
number one priority. However, bringing a piece of soap is a serious sugges-
tion in a group where the justification is that the soap is needed for cleaning
potential wounds. Further, the communicational mode can be negotiated and
re-negotiated. An example of the latter case is the re-negotiation where the
joking suggestion military tent is accepted as a serious suggestion.

Conversational jokes of the linguistic type and canned jokes are rare in
these discussions. The few canned jokes that are told concern repulsive provi-
sions or cannibalism. In the literature on humour canned jokes have been
described as context-free and reusable (sec. 4.2.1.2). The possibility of
recycling of conversational jokes has been discussed by Norrick (1986). In my
material it is obvious that conversational jokes are also reused, either by origi-
nal speaker or by another speaker and either in the same discussion or in the
following cross group discussion (sec. 8.2.7).

Of the conversational jokes the linguistic type is limited to 2 % (sec. 8.3).
These jokes differ a lot from the linguistic jokes studied by Attardo et al.
(1994), where a corpus of 2,000 printed jokes were examined. Attardo et al.
found that jokes based on lexical ambiguity outnumber all the other categories
of verbal jokes, while jokes based on syntactic ambiguity or alliteration were
less common. In my material there are no intentional jokes that are based on
ambiguity. Instead the pupils’ linguistic jokes consist of rhymes, alliteration,
and creative neologisms of nouns that denote non-existing objects. However,
among the unintentional jokes both lexical and syntactic ambiguity is found
(ch. 9).

Concerning the amount of joking, there is a considerable difference
between girls and boys. Boys utter substantially more jokes than girls do, a
difference that is statistically significant (1-% level). Further, only boys
produce linguistic, conversational jokes and initiate mischief; the latter is
however of an inoffensive and humorous kind. I regard this result as an indi-
cation that joking and being up to mischief can be considered a male gender
constituent, at least in this school context.

Chapter 9 contains an analysis of unintentional jokes, which are also com-
pared with the intentional. The unintentional jokes are analysed in three
groups: referential jokes, linguistic jokes, and slips of the tongue. They are also
discussed in relation to three of the criteria for identifying jokes: structure,
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reaction, and convention. Here it is argued that whether unintentional jokes
are noticed by speakers and listeners depends partly on the semantic structure
of the joke and partly on the humour performance of the individuals. The
reactions are much the same as reactions to intentional jokes: laughter, repeti-
tions, and further development of the joke, e.g. by contributing a modification.
Regarding convention, my material supports the claim that ambiguity is likely
to be noticed if the second, unintended meaning can be interpreted as a sexual
allusion.

The play communicational mode is dealt with briefly in chapter 10. The
instances of this mode are few, and therefore the discussion can only be tenta-
tive. It is clear, however, in a group of younger boys that some of the speakers
want to include a gun on the list of five items and at least one of the boys
writes down this play suggestion. This leads to a long discussion and many
arguments are tried out in order to handle this situation. Play suggestions can
be met with serious arguments, just as serious suggestions are, and, on the
other hand, play suggestions can also be met with reprimands, just like joking
suggestions. As has already been noted above, play suggestions are often
introduced with a justification, which probably is essential in order to
communicate to the listeners that the suggestion is not a joke.

In chapter 11 I investigate lexical markers of communicational mode.
Explicit markers of the joking mode consist of the word no or not or phrases
containing these words. The markers are analysed with regard to form as
either minimal or expanded, and with regard to placing as either prepositive or
postpositive. As an indirect marker of the joking mode I have regarded a kind
of argument that I have called “emphasised non-usefulness”, i.e. the speaker
points out the lack of necessity in order to make the joke more obvious.
Further, I discuss markers of the serious mode and false markers of the serious
mode. The latter is a subversive use of words like seriously, and I regard them
as a means to increase the effect of the joke and not as a marker of mode. The
lexical markers of communicational mode can be described on a scale from
very obvious marking of mode to heightening the effect of surprise.

Chapter 12 deals with the myth that women lack a sense of humour. This is
reinforced by films and TV-comedies, where men usually play the funny
parts. In order to throw light upon cultural codes regarding gender and
humour I constructed a questionnaire with questions about whom the infor-
mant apprehends as funny. It was answered by a total of 112 university
students, and, consequently, it makes up my second empirical material. Some
questions concern the mass media, i.e. who is the funniest actor/actress,
character of a TV-programme, a film or a theatrical show, character of a book
or a comic strip. Other questions concern everyday life, with questions about
who is perceived/remembered as funniest at school and in the family. A
general tendency in the answers is that men only mention other men, while
women single out both women and men. Another tendency is that few women



363

are found in the answers of the questions concerning the mass media, while
women mention many funny women in their answers to questions about their
own everyday experiences.

Chapter 13 sums up the analyses in a concluding discussion. The four crite-
ria for identifying jokes are discussed (sec. 13.1). Here I give prominence to
the importance of the semantic structure of jokes (sec. 13.1.2). In my group
discussions the most frequent kind of intentional jokes consists of the basic
type normal–abnormal/unexpected. The suggestions or modifications that can
be either serious or joking are all of this type, e.g. soap, tinned food, and
cuddly stuffed animal. Likewise, the suggestions or modifications that have
been judged differently by the co-assessor are of this type when interpreted as
jokes, e.g. telephone, hamburger, charcoal. As I have already pointed out
above, differences of judgement occur concerning the specific point at which
there is a change of mode within a chain of modifications. It seems though
that when the chain of jokes shifts from normal–abnormal/unexpected to
another semantic type, then the assessments are unanimous. Thus I believe
that a semantic approach can be useful when analysing co-assessments.

Further, the suggestions and modifications that are fitted with lexical
markers of communicational mode are in all cases but one of the semantic
type normal–abnormal/unexpected. This indicates that this semantic type is
less absurd and therefore less obvious as a joke.

I have made use of Raskin’s view of humour as competence and perform-
ance in this book (sec. 3.3, 9.5.1.2, 13.1.5). When analysing the discussions I
have found pupils who seem to correspond to Raskin’s description of indi-
viduals who switch easily and readily from one mode to another, who have
more scripts available for oppositeness interaction and more oppositeness
relations between scripts available. The informants of the questionnaire also
describe persons who they appreciate as funny in terms that are compatible
with the view of a sense of humour as a quantitative phenomenon, i.e. humour
as performance.

In the analysed discussions speech acts consisting of jokes, play, or mis-
chief are significantly more often performed by boys. Thus I have discussed
joking as a male gender constituent, at least in this school context. I believe
that my material in this respect is representative of the everyday life of a
majority of Swedish pupils (sec. 13.3).

Then why do we have this difference of distribution regarding the perform-
ance of jokes? To some extent the answer can be found in various cultural
codes that regulate gender-appropriate action. Women are traditionally sup-
posed to use less powerful speech acts (sec. 13.4). Within the public sphere it
can be difficult to combine femaleness and joking, just as well as femaleness
and criticising, e.g. at postgraduate seminars at a university. Difficulty in
combining humour and femaleness has been reported by both professional
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comediennes and by women who take part in meetings of storytellers, where
people meet with the aim of entertaining each other.

Another cultural code, discussed by Ochs (1992), has the effect that
mothers are ignored because, through their own language behaviour, they
have become invisible. One instance of this consists of the fact that mothers in
our culture do not socialise children to acknowledge the mother’s participation
in accomplishments. Mothers also “disappear” by taking over a good deal of
the housework in order to make it possible for their children to spend time
with friends of the family and other relatives, sometimes including the father
(Andenæs 1995a).

The myth that women lack a sense of humour is intertwined with relations
of power and the fact that men tend to pay attention to other men rather than
to women. This has been discussed in connection with my questionnaire.
Relations of power are important in interaction and play a salient role when it
comes to whose joke is appreciated. It is not surprising that women may
choose not to perform speech acts that risk to be ignored because they are not
compatible with cultural codes for women’s language use.

In this study it is argued that language use not only reflects our place in
culture and society but also helps to constitute that place. Women and men
encounter different cultural codes, and thus their performance of different
speech acts also differs. This has an impact on the speakers’ social identity,
one of which is gender identity.
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Bilaga

Vad tycker vi är roligt?
I mitt avhandlingsarbete studerar jag hur skolungdomar använder språket. Jag
har spelat in ett stort antal elever som diskuterar tillsammans i små grupper.
Naturligtvis skämtar de en hel del och när jag har hört deras skämt har jag
blivit nyfiken på vad vi egentligen tycker är roligt. För att få veta mer om det
har jag gjort den här enkäten och jag är mycket tacksam om du vill dela med
dig av vad du tycker är roligt! Om du inte kan svara på någon fråga, så kan du
sätta ett streck och gå vidare till nästa fråga. Fortsätt gärna på baksidan av
papperet om du behöver mer plats.

Uppgiftslämnare:

� man � kvinna född år: _________

1. Vilken är den roligaste artist/skådespelare du vet? (Svensk eller utländsk,
kvinnlig eller manlig, aktuell i dag eller tidigare)

2. Vilken rollfigur är den roligaste du vet? (Tv, film, teater)

3. Vilken är den roligaste film, teaterpjäs eller tv-produktion du har sett?

4. Vilken litterär figur är den roligaste du vet? (Böcker, seriemagasin)

5. Vilken är den roligaste bok du har läst? (Titel och författare)



6. Vem minns du som roligast i din familjekrets? (Mamma, pappa, du själv,
storasyster, lillebror, moster Antonia, kusin Anton ...) Varför var hon eller han
roligast?

7. Vem minns du som roligast från din skoltid? Varför var hon eller han roligast?

8. Har du någon rolig historia som du gillar att berätta? Eller kommer du kan-
ske ihåg någon historia som du berättade när du var yngre? Själv minns jag
några av de historier som jag plågade min omgivning med när jag var
omkring 5 år. Då tyckte jag att de var lika roliga varje gång jag berättade
dem och därför upprepade jag dem väldigt ofta. Kanske är det därför jag
minns dem så väl ...

Berätta någon av dina favorithistorier från idag eller tidigare i ditt liv. Om
du väljer någon historia du gillade när du var yngre, ange då ungefär hur
gammal du var när du berättade den här historien.

Stort tack för din medverkan!




