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Abstract 

Martina Haag�s method of self-mockery used in her chronicles is characterized by her wish to 

live up to various ideals. This essay brings out the subversive power of self-deprecatory 

humor expressed in her book Hemma hos Martina. The author�s strategies and kinds of 

humor are being studied, leading up to what this humor accomplishes. General theories on 

humor, by Mary Ann Rishel, Maria Ohlsson, Henri Bergson, Joannne R. Gilbert and Simon 

Critchley are being applied to find the essence of her craftsmanship in writing comedy. The 

analysis also goes more closely into the style and language, to give a deeper understanding of 

how she creates jokes, and also how she relates to her ideals through language. The main 

thrust of the analysis, though, builds on theories on self-deprecatory humor. Haag is included 

into Joanne R. Gilbert�s theory on self-deprecation and The Whiner within the field of stand-

up comedy. 

Some American feminist critics have rejected self-deprecatory humor as being anti-

feminist, stating that women applying this particular kind of humor merely reinforce 

stereotypes, and put themselves down. This paper objects to those critics, leaning on Haag�s 

book. I wish to show that Haag is not demeaning towards herself, but towards the cultural 

norms and expectations in our present society. In this context, I show how Haag manages to 

demystify and criticize ideal representations of women, by lampooning them and revolting 

against them. In this way, her book turns into a satirical critique of cultural values. My essay 

illustrates how Haag objectifies herself, making regular use of stereotypes. This is necessary, 

since these two elements are essential to most humor. Haag confirms stereotypes to make 

people laugh. This laughter brings about awareness in the reader, making Haag�s work a 

social critique of current values and norms concerning women. 

 

Keywords: Martina Haag, humor, humor and gender, self-deprecatory humor, objectification 

and humor, humor as cultural critique, subversive humor, Joanne R. Gilbert, stand-up 

comedy. 
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1 Inledning 

Vid läsning av olika humorteorier inser man att humor är ett svårdefinierat begrepp. Det som 

upplevs som roligt av en person är inte alltid särskilt roligt för en annan. Filosofiprofessorn 

Simon Critchley beskriver i boken On humour hur alla människor ser sig som experter inom 

ämnet: �When it comes to what amuses us, we are all authorities, experts in the field. We 

know what we find funny.�1 Humor är starkt kopplat till kultur, tid och rum. Fysisk och visuell 

humor tenderar att fungera på många platser i världen. Den innehåller fundamentala 

mänskliga element, som till exempel det roliga i att någon snubblar och faller. Däremot verkar 

skriven humor lyckas bäst inom sin egen kultur, eftersom igenkänning är en mycket viktig 

ingrediens för att humor ska nå fram.  

Hur är man då rolig när man inte kan vara visuell, om man bara har en text att hålla sig till? 

Det är svårt att skriva humor, särskilt då alla människor/läsare uppenbarligen tycks vara 

sådana experter på området. Upplevs texten inte som komisk, anses den direkt dålig. Humor 

är antingen roligt eller inte roligt, det finns inte mycket däremellan. En strategi för att skriva 

humor är att gå till sig själv och beskriva sitt eget liv och dess missöden, en form som ofta 

används i krönikor. En författare som skapar humor genom att belysa dråpliga och komiska 

situationer i sitt eget liv är krönikören Martina Haag. Haag hittar det komiska i alla små 

vardagssituationer, och det är en konst att göra dessa till något som folk skrattar åt. 

Dramatikern Luigi Pirandello beskriver en humorist på följande sätt som jag tycker stämmer 

bra in på Haag som författare:  

En vanlig konstnär sysslar bara med kroppen. En humorist sysslar med både kroppen och dess 

skugga, ibland mer med skuggan än kroppen. Han ser alla skuggans spratt � hur den växer på 

längden eller bredden som om den ville imitera kroppen, som inte bryr sig om den under tiden.2 

 

                                                             
1 Simon Critchley, On humour, (New York, 2004), s. 2. 
2 Luigi Pirandello, �Om humor�, Teater: en antologi. [1], Polemik, teorier, manifest red. Ingvar Holm, (Lund, 

1976), s. 127. 
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Det är intressant att se hur en författare har gått tillväga, hur hantverket är utformat, för att 

texten ska bli rolig. Humor är en konstform jag anser bör uppmärksammas mer. Visst bygger 

den ofta på igenkänning, men det måste finnas så mycket mer i en text för att den ska bli 

komisk. Det finns en mängd tekniker för att skriva humor, och teorierna kring vad som gör en 

text rolig är otaliga.  

Förutom att få oss att skratta, kan en humoristisk text också ge oss insikt och påverka oss 

starkt. Humor har en stark subversiv potential. Humorn har ofta använts som samhällskritik, 

den är ett exemplariskt vapen för att kunna slå i underläge och avväpna makthavare. Satir är 

något som funnits ända sedan förhistorisk tid, man har till och med funnit satiriska hieroglyfer 

i Egypten. Under antiken och romartiden var satiren också en viktig del av dramatiken. Satir 

som humorform är fortfarande populär. I vår kultur ser vi den dagligen på TV, exempelvis i 

amerikanska talkshower med David Letterman och Jay Leno, men även i svenska 

satirprogrammet Parlamentet.  

Hur är det då med humor där författaren driver med sig själv, kan den också fungera 

samhällskritiskt? Martina Haags författarskap tilltalar mig starkt, eftersom hon lyckas skriva 

krönikor som en läsare kan gapskratta åt. Jag har funderat kring andra effekter som hennes 

texter kan ha på sina läsare, utöver den rent komiska. Jag tror att självförringande humor 

såsom den kommer till uttryck hos Martina Haag kan rymma en stark subversiv kraft. 

1.1 Presentation av författare och verk 

Hemma hos Martina3 är Martina Haags första bok. Författaren Caroline Lagerkrantz beskrev i 

en recension boken som �falukorv med champagne: vardagsmat med en touche av självironi 

och ett stort glas själsligt bubbel, en udda men ack så behaglig smakupplevelse�4. Hemma hos 

Martina är en kombination av fristående berättelser och fortlöpande dagboksform som vävs 

samman till en blandning mellan humorbok och krönikesamling. De olika kapitlen består dels 

av en löpande dagboksform där graviditet och mammaroll tar störst plats, dels av avslutade 

berättelser där händelser som inträffat tidigare i berättarjagets liv tas upp. De flesta 

                                                             
3 Martina Haag, Hemma hos Martina, (Stockholm 2004). 
4 Caroline Lagercrantz, Som falukorv med champagne, http://www.dagensbok.com/index.asp?id=1512, 

08.01.2005. 
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berättelserna är krönikor, tidigare publicerade bland annat i de två svenska kvinnomagasinen 

Elle och mama, men boken innehåller också nyskrivet material.  

Martina Haag är 41 år och arbetar både som författare och skådespelare. Hon bor med sin 

man och tre barn i ett hus utanför Stockholm. Hon debuterade som författare med Hemma hos 

Martina och året efter kom romanen Underbar och älskad av alla (och på jobbet går det 

också jättebra) (Stockholm, 2005). Hon har också medverkat i boken Uppdrag mamma (red. 

Karin Salmson, Stockholm, 2002) och 2003 fick hon priset som Årets Krönikör. �Jag bara 

skriver, jag har ingen som helst koll på hur man SKA göra�5, säger Haag om sitt personliga 

sätt att skriva. Haags berättarjag bjuder på sig själv och driver med sig själv som karaktär när 

hon beskriver sin familjs vardagsliv. Som en representant för en typisk 2000-talskvinna i 

yngre medelåldern försöker hon få livet att gå ihop som både bullmamma, glamourdrottning 

och karriärist. Hon är inte rädd att verka dum och dålig; Haags sätt att skriva präglas av 

mycket självutlämnande beskrivningar av dråpliga situationer där hon beskriver otroligt 

pinsamma händelser då hon inte är i närheten av den fantastiska kvinnoroll hon försöker leva 

upp till. Haags humor kännetecknas av rollkollision, igenkänning, dråpliga situationer, 

slagkraftigt språk och en god timing. Hon tar en stor allmängiltig fråga och gör den till sin 

karaktärs personliga historia som hon i slutändan lyckas vända till dennes egen fördel med en 

humoristisk skruv. 

1.2 Syfte och metod 

Haags stil utmärks av en självförringande humor, som vi finner då hennes egen verklighet 

ställs mot en ideal drömbild, och hon inte lyckas leva upp till en roll. Jag vill undersöka hur 

Martina Haag får sina texter roliga, och sedan se vilken verkningsfull effekt de kan få. Vad 

åstadkommer hennes humor, i vilken mån är den subversiv? Jag kommer att granska vilka 

strategier hon tillämpar för att skapa humor, men även vilka strategier hon använder för att 

kritisera - och medvetandegöra läsaren om - ideala föreställningar om kvinnor.  

Min analys är uppdelad i tre avsnitt. Jag börjar med en strukturell analys där jag tittar på 

Haag ur ett humorteoretiskt perspektiv för att hitta essensen i vad som gör hennes texter 

roliga. Sedan går jag vidare till en analys av Haags form och språk, där jag på detaljnivå 

undersöker hur hon skapar humor, och hur hon via språket förhåller sig till sina ideala roller. I 

                                                             
5 Ur en intervju med Martina Haag på Piratförlagets hemsida: http://www.piratforlaget.se. 
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dessa två analyser tillämpar jag främst humorteorier från Maria Ohlsson, Henri Bergson, 

Mary Ann Rishel, Simon Critchley och Joanne R. Gilbert. Dessa analyser ska tjäna som grund 

till det sista avsnittet genom att ge en klar bild av vilken typ av humor Haag tillämpar samt 

anlägga vissa samhällskritiska perspektiv. Slutligen gör jag en tematisk analys där jag 

diskuterar effekterna av Haags humor ur ett genus- och maktperspektiv. Här utgår jag från 

teorier om självförringande humor, främst Joanne R. Gilberts teorier om kvinnliga 

ståuppkomiker, men även Maria Ohlssons teorier om humor och makt. För att undvika 

engelska citeringar alltför ofta har jag översatt några av Joanne R. Gilberts begrepp på 

följande sätt: 

Self-deprecatory humor = självförringande humor.  

Performing marginality = iscensätta sin marginalitet  

Marginal humor6 = marginell humor 

Sidhänvisningar från huvudverket [Martina Haag, Hemma hos Martina, Stockholm, 2004] ges 

löpande i texten.  

 

1.3 Fyra roller som Haag målar upp 

Martina Haags sätt att driva med sig själv präglas starkt av viljan att leva upp till en viss roll. 

Som utgångspunkt för min analys har jag identifierat fyra typiska kvinnoroller som Haag 

ständigt refererar till och försöker leva upp till. Jag har benämnt dem på följande sätt: 

bullmamman, glamourdrottningen, yrkeskvinnan och den smarta/goda. 

Bullmamman är en perfekt moderlig och närande gestalt som alltid har tid för sina barn. 

Här beskriver Haag våra föreställningar om att kvinnan ska kontrollera familjens situation och 

vara ansvarsfull samt upprätthålla en yttre fasad av en idyllisk familj. Rollen som kvinnan 

med den perfekta trädgården blir en symbol för en moderlig gestalt (s. 89) och 

svampplockning blir sinnebilden för den lyckliga familjen (s. 19 f). Denna roll kan tyckas 

något förlegad idag på 2000-talet, men jag menar att kvinnor idag ser en prestige i att vara en 

perfekt �bullmamma� som lagar hemgjord mat, leker med sina barn, har en stark koppling till 

naturen och ger barnen trygghet och djupa, själsliga upplevelser.  

Glamourdrottningen är den oftast förekommande idealrollen hos Haag. 

Glamourdrottningen beskrivs som den ultimata kvinnligheten. Hon är smal, snygg och har på 
                                                             
6 Dessa begrepp är hämtade ur: Joanne R Gilbert, Performing marginality. Humor, Gender, and Cultural 

Critique, (Detroit, 2004). 
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sig klackskor och glitter. Haag visar här också en modern idyll av en familj där föräldrarna 

aldrig bråkar. De lever i harmoni och joggar tillsammans varje dag, och mamman känner sig 

�slank, men ändå stark� och går klädd i korta kjolar (s. 129). Här tar Haag dels upp vår tids 

ideal som innefattar att kvinnan ska vara glamourös även när hon blivit mamma, dels en 

allmängiltig strävan hos kvinnor att vara mer lyxiga och attraktiva. 

Yrkeskvinnan är berättarjagets drömyrkesroll: den ultimata lyckade skådespelerskan som 

får anställning på Dramaten eller erbjuds internationella filmroller och vinner 

Oscarsstatyetter. Yrkesrollen i detta avseende är alltså inte rollen som författare, utan Haag 

beskriver istället en misslyckad skådespelarkarriär. Att Haag de facto är författare är ingenting 

hon refererar till i sina texter, och här framkommer tydligt att författaren Haag och karaktären 

Haag inte är samma person. Haag beskriver oerhört pinsamma situationer då hennes 

berättarjag försöker ljuga sig till en bättre position i arbetslivet, även med hjälp av denna 

idealroll tar Haag upp vår strävan efter en lyckad fasad. I detta fall består fasaden i att dagens 

kvinna ska vara yrkesmässigt framgångsrik och ha ett intressant, utvecklande och spännande 

arbete. 

Den smarta/goda är ytterligare en roll som Haags karaktär försöker leva upp till. Här blir 

idealet en kvinnogestalt som är kultiverad, intellektuell och bildad och som även är god för 

godhetens skull och inte för egen vinning. Haag beskriver vår vilja att leva upp till rollen av 

den moderna kvinnan som belevad, intelligent och väl insatt i tidens frågor. 

Alla dessa fyra roller sammanstrålar till ett modernt ideal som kvinnor idag ska försöka 

leva upp till. En kvinna på 2000-talet ska helst vara både bullmamma, glamourdrottning, 

karriärist, intellektuell och godheten själv. Haag punkterar ständigt dessa rollideal genom 

olika typer av humorstrategier. Hon belyser och kritiserar dem, och vänder på så sätt upp och 

ner på våra föreställningar om den moderna kvinnan. 

1.4 Teori 

Det finns en ansenlig mängd teorier för att beskriva humor och skratt. Simon Critchley 

undersöker i boken On humour vad vi människor tycker är roligt, och han framhåller att det 

djupt mänskliga i humorn ligger just i att kunna skratta åt sig själv och se det löjliga hos sig 

själv.7 Critchley refererar till filosofiprofessorn John Morrealls uppställning av tre 

                                                             
7 Critchley, s. 94. 
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traditionella humorteorier. Morreall delar upp synen på vad som fått människan att skratta 

genom tiderna i tre olika teorier: �[�] the superiority theory, the relief theory and the 

incongruity theory.�8 Den första teorin beskriver hur vi skrattar genom att vi sätter oss över en 

annan person. Detta är den äldsta och kanske mest spridda teorin, och går så långt tillbaka i 

tiden som till Platon och Aristoteles. Den andra teorin förklarar skrattet som en lättnad då 

uppbyggd nervös energi släpper. Denna teori är kanske mest känd i Freuds version. Han 

menade att den energi som skrattet släpper lös ger oss en känsla av njutning eftersom denna 

energi annars skulle ha använts till att förtrycka psykologisk aktivitet. Den tredje teorin 

behandlar humor och skratt som en inkongruens mellan det som vi vet eller förväntar oss och 

det som faktiskt händer i skämtet.9 I John Morrealls studie A new theory of laughter citeras 

Pascal som belyser teorin om humor som inkongruens på följande sätt: �Nothing produces 

laughter more than a surprising disproportion between that which one expects and that which 

one sees.�10 

Mary Ann Rishel är professor på Ithaca College och var med och startade upp den första 

universitetskursen i humorskrivande i USA. I Writing humor creativity and the comic mind11, 

en övergripande handbok i konsten att skriva humor, beskriver hon humor genom tiderna och 

belyser olika tekniker för att skriva roligt. Boken innehåller såväl teoretiska avsnitt och 

historiska översikter som exempel och inspirerande övningar för att läsaren ska kunna börja 

skriva själv. Rishel framhåller teorin om inkongruens som den bästa definitionen av humor; 

hon beskriver hur de flesta av hennes studenter också anser att den bäst definierar humorns 

väsen eftersom den inbegriper alla humoristiska kontexter, såväl de skapade som de 

upplevda.12 

Henri Bergson kan beskrivas som något av en legend i humorteorisammanhang. Bergson 

analyserar komik i boken Skrattet. En undersökning av komikens väsen13. Han beskriver var 

man finner komik och menar att humor bara finns i det mänskliga området. Så fort man ska 

kunna skratta åt ett djur, ett landskap eller något annat naturligt måste det först göras 

                                                             
8 Ibid., s. 2. 
9 Critchley, s. 2 f. 
10 John Morreall, �A new theory of laughter�, ur The philosophy of laughter and humor, red. John Morreall, s. 

130. 
11 Mary Ann Rishel, Writing humor. Creativity and the comic mind, (Detroit, 2002). 
12 Ibid., s. 280 f. 
13 Henri Bergson, Skrattet.En undersökning av komikens väsen, (Lysekil, 1987). 
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mänskligt. Han menar också att skrattet är starkt förknippat med en viss känslolöshet. 

Skrattets största fiende är känslan, menar Bergson, eftersom man inte kan skratta åt en person 

om man känner medlidande med den.14 För att kunna skratta åt någon krävs att vi stänger av 

våra känslor en stund: �För att uppnå full verkan kräver alltså det komiska ett slags tillfällig 

bedövning av hjärtat. Komiken vänder sig till den rena intelligensen.�15 Bergon beskriver 

också hur komik uppstår då en människa förvandlas till ett ting.16 Han menar att en komisk 

effekt framställs genom att personer �uppträder med ett slags mekanisk stelhet i situationer där 

de istället borde ha visat prov på uppmärksamhet, smidighet och snabb anpassning�.17  

Maria Ohlsson har i avhandlingen Språkbruk, skämt och kön - teoretiska modeller och 

sociolingvistiska tillämpningar18 studerat skämt främst i informella samtal och hon tittar på 

humor ur ett sociolingvistiskt perspektiv. Ohlsson har utfört undersökningar och analyserat 

skämt i samtal hos skolelever och unga vuxna. Hon vill undersöka varför, när och hur rollen 

som skämtare är förknippad med det manliga könet.19 Ohlsson menar att människan redan i 

tidig ålder kopplar begrepp som att skämta och att vara rolig till just det manliga könet.20 Hon 

belyser också att makt och status bestämmer vem som får skämta och poängterar att män ofta 

har maktpositioner.21 Ohlsson analyserar även andra studier som tidigare gjorts på hur kvinnor 

och män skämtar och hur deras skämt bemöts. Dessa visar att kvinnor inte skämtar lika ofta 

som män i offentliga sammanhang.22 

Joanne R. Gilbert är professor i kommunikation och rektor för kvinnliga studier vid Alma 

College i USA. Hon gör i Performing marginality. Humor, Gender, and Cultural Critique en 

akademisk studie av hur kvinnliga ståuppkomiker i USA iscensätter sin marginalitet och 

därmed tar plats på en humoristisk arena. Gilbert har också själv arbetat som ståuppkomiker 

och hennes sätt att belysa humorns funktioner och effekter präglas starkt av att hon själv 

upplevt publikens reaktioner. Hon besitter därmed en tämligen unik position i och med att hon 
                                                             
14 Ibid., s. 6. 
15 Ibid., s. 7. 
16 Ibid., s. 33. 
17 Ibid., s. 9. 
18 Maria Ohlsson, Språkbruk, skämt och kön. Teoretiska modeller och sociolingvistiska tillämpningar, (diss., 

Uppsala, 2003). 
19 Ibid., s. 18. 
20 Ibid., s. 59. 
21 Ibid., s. 353. 
22 Ibid., s. 68 ff. 
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ser på ämnet både som teoretiker och komiker. Gilbert undersöker humorns subversiva kraft 

och dess förmåga att ifrågasätta maktstrukturer i samhället. Hon menar att de strategier som 

kvinnliga komiker använt sig av genom åren kan lära oss mycket om humor, genus och makt. 

Gilbert anser också att ståuppkomik är mycket relevant i studier av maktrelationer i dagens 

USA, eftersom den är ett unikt exempel på människors iscensättande av sin marginalitet. Hon 

frågar sig vad dessa kvinnliga komedienner säger och hur de säger det, samt vad denna studie 

säger om oss människor och vårt samhälle. Gilbert vill lyfta fram den självförringande 

humorns subversiva kraft och går emot de kritiker som avfärdat den som befästande av 

stereotyper. Hon menar också att det är svårt att tala om en feministisk humor, eftersom det 

råder en viss förvirring om vad som är kvinnlig och vad som är feministisk humor.23 Gilbert 

anser att hennes studie illustrerar en paradox inom marginell humor; genom att komikern 

sätter in sin maktlöshet i ett humorperspektiv erhåller komikern en retorisk makt: �By voicing 

their powerlessness in a comedic context, marginalized individuals are temporarily in control 

of an audience and thus rhetorically empowered.�24 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
23 Gilbert, s. xi-xx. 
24 Ibid., s. 177. 
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2 Strukturell analys 

2.1 Humor som kollision 

Haags sätt att skapa humor är ett exempel på teorin om humor som inkongruens, främst 

genom kollisionen som uppstår i hennes eget förhållande till en idealroll. Två kontrasterande 

världar som inte riktigt går ihop möts, dels i situationerna, men också formmässigt. Som jag 

tidigare beskrivit är bullmamman, glamourdrottningen, yrkeskvinnan och den smarta/goda 

roller som Martina Haag ställer i kontrast till sin karaktärs egen verklighet. Hon drömmer om 

en karriär som filmstjärna i Hollywood men får bara göra fåniga reklamfilmer. Hon drömmer 

om en familjeidyll, men barnen skriker och föräldrarna bråkar. Hon vill så gärna vara en god 

människa för godhetens skull, men inser att hon gör goda gärningar främst för egen vinning. 

Läsaren kastas ständigt mellan en uppmålad drömvärld och vardagsrealism, som skapar 

komiska kontraster.  

Det finns många teorier som beskriver hur humor bygger på kollision. 

Nationalencyklopedin beskriver hur humor �ägnar stor uppmärksamhet åt kollisioner mellan 

(minst) två mänskliga regelsystem�25. Henri Bergson anser att en komisk effekt uppstår då det 

sker en växelverkan mellan händelseförlopp. Han menar att: �En situation är alltid komisk när 

den förekommer i två helt självständiga händelseförlopp samtidigt och när den kan tolkas på 

två helt olika sätt på en och samma gång.�26 Maria Ohlsson skriver: �I beskrivningar av hur ett 

skämt etc. byggs upp möter man ofta två villkor: ett skämt innehåller dels en inkongruens av 

något slag [�] dels ett visst mått av överraskning.�27 De olika regelsystem som bildar 

inkongruensen måste dock mötas på ett plan för att det ska bli humor. Ohlsson citerar 

Nationalencyklopedin, där detta beskrivs genom att kollisionen mellan regelsystemen �visar 

sig skenbar eller förklarlig sedd utifrån ett tredje regelsystem�.28 Ohlsson förtydligar teorin om 

att inkongruensen ses utifrån ett tredje regelsystem genom att referera till Seppo Knuuttila, 

                                                             
25 Nationalencyklopedin, 1 uppl, band 9, (1992), s. 155. 
26 Bergson, s. 53 f. 
27 Ohlsson 2003, s. 81. 
28 Ibid., s. 82. 
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som påpekat att om ett skämt lyckas och alltså resulterar i en humorupplevelse, i allra högsta 

grad hänger samman med publikens mentalitet och förförståelse29.  

Det finns flera olika sätt att se på vilka de olika regelsystemen är, vari inkongruensen består 

och på vilket plan de möts hos Martina Haag, beroende på om man läser texterna som 

samhällskritik eller rent humorteoretiskt. Vid en första anblick ser jag två uppenbara 

världar/regelsystem som ställs mot varandra: den uppmålade rollen samt berättarjagets egen 

vardag (som är den verklighet mottagaren kan identifiera sig med). Kollisionen mellan rollen 

och verkligheten bildar en inkongruens. Hon vill så gärna ha en välordnad familj med ett 

städat hem och perfekt kammade barn, där föräldrarna är utsövda och starka, men i själva 

verket präglas hennes vardag av sömnlösa nätter, hon lever i ett kaotiskt hus utan 

förvaringsmöjligheter med barn som klättrar på väggarna. Berättarjaget vill vara glamourös 

och gå ut på krogen i dyra kläder och klackskor, men hennes verklighet består i att �korva på 

sig sina XXXL-strumpbyxor till den noppriga H&M-graviditetstunikan�. (s. 141) Planet där 

dessa regelsystem möts och inkongruensen skapas är där läsaren ställer dem mot varandra och 

inser hur långt ifrån varandra de är � och därmed skrattar.  

Det är dock inte bara där läsaren ser kollisionen och kontrasten mellan ett uppmålat ideal 

och vardagsrealistisk verklighet som dessa två regelsystem möts. Haag lyckas sammanföra 

dem på ytterligare ett plan: genom att skapa en alldeles egen kompromissroll som ger 

berättelserna ännu en komisk skruv. Hon ställer upp absurda och ofta helt orimliga 

kompromisser som inte bara blir bättre än verkligheten utan också bättre än idealet. Då Haags 

karaktär är den enda på sin kurs i italienska som inte får godkänt på skrivningen ställer hon 

sig själv som misslyckad student mot de elever som lyckats, och vi kan skratta åt hur långt 

ifrån dem hon befinner sig. Men Haag sammanför också dessa två regelsystem genom att 

ställa upp en alternativ beskrivning av berättarjaget som gör att hon framstår som bättre:  

Det handlar faktiskt mycket om uttal och attityd också. Vem är mest italiensk, jag bara frågar? 

Dom där pinsamma idioterna med sina små portföljer och anteckningsblock där dom skriver ner 

glosor med gnetig liten handstil och svarar omständigt på frökens frågor och sitter och böjer 

verb för sig själva på rasterna? Eller jag? Io? Som brukar dricka italienskt vin varje dag? (s. 

102) 

 

                                                             
29 Ibid. 
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Haag bygger här upp en kompromissroll mellan sitt verkliga, misslyckade berättarjag och den 

framgångsrika, lyckade studenten: en vindrickare med italiensk attityd. Hon överdriver också 

beskrivningen av den lyckade studenten så mycket att den i sin tur känns tråkig, dålig och 

således inte en roll som någon vill leva upp till. Haag gör istället sitt berättarjag till idealet.  

Då berättarjaget känner sig oglamorös skapar hon ofta en kompromiss mellan sitt 

hemmaliv och rollen som glamourdrottning. Exempelvis så startar hon tillsammans med sina 

vänner en så kallad �glamourförening�, där de skålar i champagne i mjukisbyxor framför 

TV:n som visar den lyxiga dokusåpan �The Bachelor�. (s. 143) Lösningen är inte alltid så 

realistisk som i detta fall, den kan också bli till en helt absurd kompromiss. Ett exempel på 

detta ser vi då Haags karaktär inser att hennes gamla fula kläder aldrig kommer att platsa i den 

lyxiga, stora, nyinköpta garderoben, och förstår därmed att hennes liv aldrig kommer att passa 

in på beskrivningen av glamourdrottningen. Hon bestämmer sig då istället för att använda 

garderoben som bostad:  

Nere på botten av det mörka hålet inser jag plötsligt hur jag ska göra. Lampor finns ju redan. 

Och dörrar. Jag kan sova under byxhängningsgrejen om jag bara drar upp knäna ordentligt. Jag 

har märkt att kläderna isolerar ljudet från allt barnskrik, allt mjauande och allt tjat om var 

stektermometern kan vara. På stövelhyllorna har jag knäckebröd och sånt, som ett skafferi, och 

om det någon gång kommer någon på besök får vi stå upp, i den långsmala avdelningen för 

klänningar. (s. 183 f) 

 

Haags karaktär skulle läsas som en mer tragisk gestalt som hela tiden blir ett offer för 

samhällets syn på den perfekta kvinnan om hon inte använt sig av denna strategi. Nu blir 

hennes karaktär istället en gränsöverskridare i och med att hon reagerar mot den uppmålade 

rollen och skapar något eget. Genom sin kompromissroll får hon allt på en gång: lycka och 

framgång, och samtidigt ges en ironisk klackspark mot idealet.  

Jag tycker mig också se ytterligare två regelsystem i Haags humor: Berättarjaget som vill 

leva upp till en ideal kvinnoroll och Haags drift med denna ideala kvinnoroll och därmed hela 

vårt samhälle som gjort att vi indoktrinerats till att försöka leva upp till något ouppnåeligt. 

Planet där dessa regelsystem möts blir det ögonblick då läsaren inser denna dubbla betydelse 

och även kan läsa Haag som samhällskritik. Idealrollen drivs så långt att läsaren förstår hur 

ouppnåelig den egentligen är, och humorn ligger även i denna insikt. Läsaren kan då också 

skratta åt sig själv och därmed sin egen � och människor i allmänhets - absurda vilja att leva 

upp till sinnebilden av en lyckad och därmed lycklig människa. �Besticken ska ligga i sina 



 15

rätta fack i besticklådan och barnen ska ha håret kammat helt rakt och räkningarna ska vara 

betalda för åtminstone ett år framöver.� (s. 94) Denna drömbild blir här så överdriven att 

läsaren inser dess orimlighet.  Att betala sina räkningar för ett år framåt är inte ens praktiskt 

genomförbart. Genom att likställa detta med välsorterade bestick och perfekt kammade hår 

visar Haag hur ouppnåelig även denna idealbild är. 

2.2 Olika humortekniker � ironi, igenkänning och att toppa 
sina skämt 

Genom att ironisera över sig själv och stereotypa föreställningar om kvinnor kan Martina 

Haag placeras i en svensk genre av självironisk humor som driver med klichéer om kvinnor. 

Inger Edelfeldt30, Anna-Karin Elde31 och Lise Myhre32 är några exempel på författare som med 

hjälp av tecknade serier driver med och kritiserar stereotypa föreställningar om dagens 

moderna kvinna, och använder sig av självironi som feministiskt verktyg. Förutom att Haag 

inte använder sig av serietecknande som form, anser jag att hon även skiljer sig från författare 

inom denna genre på ett annat plan. Hon fokuserar på gapskrattets humor istället för att 

framkalla ett igenkännande, underfundigt leende som jag anser att denna genre oftast gör.  

I Mary Ann Rishels beskrivning av ironi finner vi också en teori om kollision, men hon 

benämner det som ett spänningsförhållande mellan motsatser: �Irony sets up tension between 

opposites: the ideal and real; dreams and reality; what is said and what is meant; the attended 

and achieved; expectations and results.�33 Martina Haags humor stämmer bra in på ironi som 

form. Hon befinner sig hela tiden i detta motsatsförhållande mellan ideal och realitet, dröm 

och verklighet, vad som sägs och vad som menas, det hon vill och det hon uppnår samt 

förväntningar och resultat. Enligt Rishel finns det flera sätt att uppnå ironi i en text: 

understatement, överdrifter, att använda sig av kontrasterande stilar eller att använda 

negationer för att få något negativt att låta positivt34. Haag använder sig främst av överdrifter 

då hon målar upp osannolika drömbilder av hur hon skulle vilja ha det. Efter en inbjudan till 

                                                             
30 Inger Edelfeldt har förutom ett antal romaner skrivit Hondjurets samlade värk, (Stockholm, 2000). 
31 Anna-Karin Elde har skrivit och tecknat Om ingen nyper mig i rumpan snart så går jag hem, (Stockholm, 

1997) och Rik, frisk och lycklig (Stockholm, 2002). 
32 Lise Myhre har skrivit och tecknat serien Nemi i DN. Se även Nemi del 1,2,3 (Stockholm, 2003, 2004, 2005). 
33 Rishel, s. 159. 
34 Ibid., s. 160. 
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en klassåterträff drabbas berättarjaget av panik eftersom hon inte vet hur hon ska vara och hon 

är osäker på om hon är tillräckligt lyckad. Här beskriver Haags karaktär sitt eget 

önsketänkande om vad som ska ske på denna återträff, ett praktexempel på tekniken 

�overstatement�: 

Fredde Söderling får som ett nervöst sammanbrott när han ser mig, tårarna bara sprutar i 

förtvivlan över alla de gånger han sparkade in mitt skåp i skolan. [�] � Ååh Martina, säger 

Löwgren, jag var en sån dålig lärare som inte såg dina möjligheter. I was so wrong. Du fick ju 

streck i engelska tre år i rad. Excuse me so much. Om jag bara hade vetat att du var helt 

upptagen med att åka rullskridskor på Marmorhallarna med en 17-årig långhårig snubbe från 

San Fransisco i HangTen-t-shirt och blanka shorts. [�] sen lägger sig hela klassen och alla 

lärarna framför mig på golvet som en levande matta. [�] kliver med mina stilettklackade 

kritstrecksrandiga stövlar på mina klasskamrater fram till baren och tar en ascool drink, nej 

förresten, jag får den gratis, och sen sjunger dom Martina-sången, men då har jag tyvärr inte alls 

tid att stanna kvar och lyssna för då slås dörrarna till Hard Rock Café upp och in sladdar Erik på 

en guldmotorcykel med mina skitsöta barn i sidovagnen och alla tjejerna i klassen börjar gnissla 

tänder och snubbarna sätter igång att grina. Men då säger mina barn högt, så att alla hör: - Vet 

du mamma, nu är alla våra räkningar betalda. (s. 138 ff) 

 

Rishel beskriver humortekniken �Topping the joke� med att författaren hela tiden toppar sina 

skämt genom att använda överdrifter. �To top a joke, you�re fooling the audience into 

thinking that the previous joke is finished, but then you go for one more twist.�35 Detta gör att 

skämten staplas på varandra och leder fram till en enda stor finaltopp.36 Denna teknik 

kännetecknas hos Haag av överdrifter och resonemang som skenar iväg. Det ser vi inte minst i 

citatet ovan då Haags berättarjag fantiserar om vad som ska inträffa på klassåterträffen. 

Skämten staplas på varandra och leder till finaltoppen som blir familjen på guldmotorcykeln 

och vetskapen om att räkningarna är betalda. Ett annat exempel är då hennes karaktär ska 

beskriva sin framtida perfekta trädgård. Hon börjar med att berätta att hon ska ha vackra rosor 

i olika färger, fortsätter med en fontän där hela hennes familj står som staty i vit marmor, och 

det leder vidare till beskrivningen av en ekallé planterad av hennes förfäder. Detta toppas i sin 

tur av en cowboystövelformad pool med hennes egen namnteckning i mosaik på botten (s. 

89). 
                                                             
35 Ibid., s. 46. 
36 Ibid. 
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Haags ivägskenande beskrivningar är dock inte bara toppade överdrifter av en och samma 

historia. De kan också bli långa sidospår, där hon låter berättelsen skena iväg på ett sätt som 

inte har så mycket med grundhistorien att göra. Dock lyckas hon knyta ihop resonemangen på 

slutet. Vid en första anblick kan detta sätt att skriva tyckas okontrollerat, liksom inre tankar. 

Jag menar dock att det i själva verket är mycket noga avvägt för att det ska bli roligt. Haag 

bryter sidospåren precis innan de blir för långa, men de får ändå pågå så länge att de hinner bli 

en egen historia, i vilken hon också kan toppa skämten flera gånger. Dråpliga situationer och 

överdrifter drar iväg åt ett håll, kolliderar med en ny tanke, vänder åt ett annat håll och skenar 

iväg igen. Det hela går i en rasande fart, men knyts ändå ihop med grundhistorien på slutet:  

Jackson går på sim- fotboll- skridsko- och karateskola. Måste genast avboka något. [�] 

Avbokar karate och fotboll. Men vänta lite?  Flera av hans klasskompisar går ju på fotbollen. 

Det är viktigt för en unge att vara lika bra på fotboll som sina vänner. Så att han inte blir vald 

sist när dom ska ta ut lag. Eller så kanske han inte blir vald alls utan får vara domare eller nåt 

och då kommer dom andra fotbollsbarnen att bli arga på honom och skriker att bollen visst var 

inne och då får han inte vara med överhuvudtaget utan måste gå omkring och vara ledsen i 

skogen istället. Han försöker bli vän med ekorrar och stenar. Men stenarna svarar inte och den 

lilla ekorren springer förskrämt iväg. Han snavar runt bland snåren. Det börjar mörkna. Vem ska 

jag då ha till vän? Tänker han och ser sig omkring bland träden. Under hela sin uppväxt 

kommer han bara att ha en enda liten tallkotte att prata med och sen när han blir vuxen bryr han 

sig inte ens om att försöka ta kontakt med andra människor. Han kommer att bo i en ful lägenhet 

på nedre botten, helt ensam med sin lilla kottevän. Hmm. Måste genast boka på fotbollen igen. 

(s. 151 f) 

 

Ohlsson framhåller Hygrells resonemang om att mottagaren måste �vara öppen för den 

komiska effekten, alltså ha förmågan att uppfatta inkongruensen�37 för att texten ska uppfattas 

som humor. Rishel skriver likaså: �The playful incongruity must be understood and 

appreciated by the intellect, and it must be accepted by the social, cultural, psychological, 

individual, and momentary contexts.�38 Det är således viktigt att mottagaren verkligen förstår 

för att den ska tycka att en text är rolig. Humor bygger ofta på att den befinner sig i en nutida 

kontext. Det är också när vi kan känna igen oss i Haags stereotypa roller som vi skrattar åt 

texterna, hennes humor bygger på igenkänning. Jag tror att hon är roligast att läsa för en 
                                                             
37 Ohlsson 2003, s. 82. 
38 Rishel, s. 42. 
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kvinna som lever idag och som befinner sig i ungefär samma situation som hon själv. Hemma 

hos Martina kan ses som en tidstypisk bok som visar en 2000-talets kvinna och hennes 

slitningar mellan olika kvinno- och livsideal. Haag driver med många existentiella 

problemställningar, som till exempel vår rädsla för ensamhet, för att vara misslyckade i våra 

yrkesroller och vår skräck för att åldras. I hennes humor refereras också ofta till olika 

reklamfilmer, klädmärken, stadsdelar och namn på kända personer för att uppnå en större 

komisk effekt. Det är således nödvändigt att veta vilka musikerna Benny Andersson och 

Björn Ulveaus är i hennes beskrivning av en casting i Medtag noter (s. 14) för att förstå hur 

pinsam situationen blir för Haags karaktär. Att hennes symbol för ett glamouröst liv illustreras 

av �värsta jätte-Mariah Carey-garderoben� (s. 163), kräver att vi känner till sångerskan Carey 

och hennes livsstil för att vi ska förstå hur långt ifrån detta Haags berättarjag befinner sig. 

2.3 Objektifiering 

Freuds teorier om humor har undersökts av Simon Critchley. Inom humor, enligt Critchleys 

tolkning av Freud, observerar överjaget subjektet (jaget) från en upphöjd, överlägsen position, 

vilket får jaget att se litet och obetydligt ut. Humorns essens är att göra sig själv till åtlöje. För 

Critchley är detta ett viktigt påstående, som har lett honom fram till hans egen definition på 

humor: �So, humour consists in laughing at oneself, in finding oneself ridiculous, and such 

humour is not depressing, but on the contrary gives us a sense of emancipation, consolation 

and childlike elevation.�39 

Critchley menar att Freud i sina resonemang närmar sig �the superiority-theory�, som jag 

tidigare beskrivit i avsnittet teori. För att behandla sig själv på ett humoristiskt vis ser man sig 

själv som ett barn ur en vuxens perspektiv.40 Critchley beskriver melankoliska människor och 

tar då Woody Allen som sitt främsta exempel. Han menar att hos Allen blir jaget inte bara ett 

objekt, utan ett avskyvärt objekt, och det är vid denna insikt som den tredje agenten inom 

psyket föds: över-jaget. �The subject becomes an abject object, and when the melancholic 

talks about himself it is as though he was talking about some loathsome thing.�41 Detta kan 

tolkas som att överjaget objektifierar subjektet, och även om inte Haags berättarjag beskriver 

                                                             
39 Critchley, s. 94 f. 
40 Ibid., s. 95 f. 
41 Ibid., s. 97 f. 
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sig själv som ett regelrätt avskyvärt objekt (hon är heller ingen melankoliker), är detta ändå en 

strategi som jag tycker att Haag använder sig av. Haags berättarjag ställs utanför sin egen 

subjektsposition, och beskriver sig själv från en överlägsen synvinkel.  

Även Gilbert belyser objektets funktion inom humor: �Indeed, objectification is at the heart 

of stand-up comedy.�42 Hon menar att humor bygger på generaliserade stereotyper, och att 

dessa stereotyper i sin tur är objekt. En komiker måste göra måltavlan för sina skämt till en 

sak, eftersom det inom marginell humor43 inte existerar något förhållande subjekt-subjekt. Om 

en människa ska behandlas humoristiskt innebär det att man förnekar dennes subjektivitet. 

Det är endast när en person görs till ett objekt som det blir tillåtet att skratta åt honom/henne, 

menar Gilbert.44 Följden av detta resonemang blir att om en komiker ska kunna driva med sig 

själv måste denne alltså göra sig själv till ett objekt. När Haags berättarjag säger att hon är ful, 

inte känner sig som någon bra mamma eller känner sig felplacerad och underlägsen i olika 

sammanhang, objektifierar hon sig själv. För att berätta om en enorm viktökning under en 

graviditet lägger berättarjaget upp texten som en lista med punkter för varje månad och 

beskriver sig i kilo i stället för som person. För att kunna göra en så tydlig och humoristisk 

beskrivning har författaren Haag sett sin karaktär från en överlägsen överjagsposition, vilket 

tillåter henne att skratta åt sitt �lilla� berättarjag:  

95 KILO. MÅNAD 8 Det går inte att sova. Jag är en elefant. Allt gör ont. Jag är fulfulful och 

groteskt jättestor. En kompis till Erik säger något om hur jag ser ut. Så jag hör. Att jag ser helt 

jävla otrolig ut. Mamma säger att hon åkte hem från BB i samma kjol som innan hon blev 

gravid. (s. 64 f) 

 

En liknande graviditet är säkerligen inte lätt att genomgå, en människa som befinner sig i 

denna situation skrattar säkert inte åt sin graviditet just i den stunden, men i och med att 

Haags berättarjag ser sig själv som ett komiskt objekt kan vi skratta åt henne. Haags ideala 

roller blir också till objekt, hon använder sig av klassiska attribut för att beskriva dem. Idealen 

exemplifieras ofta av beskrivningar av attribut som denna person ska ha:  

                                                             
42 Gilbert, s. 154. 
43 Då en komiker skämtar utifrån en marginaliserad position 
44 Ibid., s. 150 f. 
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Jag vill liksom vada i flärd, ha Louis Vuittonhandväska och gå på vernissager (Har typ aldrig 

varit på vernissage.) Eller åka till Paris. Kanske åka till Paris i en limousin? Det blir bra. Ha 

dyra sidenunderkläder. Pärlhalsband i långa rader. Ta emot priser. (s. 142) 

 

Ibland beskrivs också rollen genom en speciell person som berättarjaget vill vara, och då är 

denna person också objektifierad: 

Bebin sover lugnt i sin lilla vagga. Äntligen kan jag ha mina korta fräna Jill Johnson-aktiga 

höstkjolar. Erik och jag bråkar aldrig om onödiga saker. Nej! Vi bråkar inte alls. Vi bara skrattar 

glatt mot varandra när vi vaknar och sticker ut i likadana tuffa träningskläder. Vi springer precis 

lika fort. Sen duschar vi tillsammans och hinner äta frukost i lugn och ro till tonerna av 

Prokofjevs violinkonsert nr 3 i D-dur innan barnen kommer ner för trappen, utsövda och 

påklädda. (s. 129)  

 

Haags sätt att göra sitt berättarjag och de ideala rollerna till objekt är en förutsättning för att 

hennes texter ska bli humoristiska. 

I resonemanget om objektifiering ser Gilbert också en koppling till �the superiority 

theory�. När vi skrattar åt ett objekt höjer vi upp oss själva och ser ner på objektet. Detta, 

menar hon, är själva essensen i förnedrande humor.45 Samma sak tycker jag mig se i Haags 

texter: när vi skrattar åt berättarjagets misslyckade försök kan vi också känna oss bättre än 

henne. Hon överdriver sin roll som otillräcklig och dålig så mycket att läsaren vid en 

jämförelse kan känna sig bättre än henne, och även detta gör att vi skrattar. Vi känner igen oss 

i själva känslan som författaren förmedlar. Men situationerna berättarjaget hamnar i är så 

skruvade att författaren låter läsaren få tycka, att hur jobbigt denne själv än har det, så har 

Martina Haags karaktär det alltid värre: �Bebin vaknar i genomsnitt hundra gånger per natt, de 

stora barnen två gånger var och katterna mjauar som dårar varje hel och halvtimme� (s. 131) 

eller �Jag har fått flintskalliga flikar i håret, som en gammal gubbe.� (s. 75) Oavsett om 

läsaren tycker att han/hon får för lite sömn per natt eller känner sig ful så har berättarjaget det 

alltid värre. 

Vid en diskussion av begreppet objektifiering ser jag även en tydlig koppling till Bergsons 

teorier om att göra personen man driver med till ett ting. Haags karaktär höjer sig över sitt 

subjekt och gör det till ett ting, ett objekt, vilket gör att vi inte känner medlidande för henne, 

utan istället skrattar åt henne. En koppling till Bergson i detta avseende ser vi även hos 
                                                             
45 Ibid., s. 154. 
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Gilbert. Hon drar ett likhetstecken mellan Bergsons teori om att komiken kräver �ett slags 

tillfällig bedövning av hjärtat�46 och hennes egna teorier om objektifiering:  

Bergson believed that laughter was inherently social and required a �momentary anesthesia of 

the heart� � that is, a suspension of sympathy toward the human subject: an objectification.47  

                                                             
46 Bergson, s. 7. 
47 Gilbert, s. 155. 
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3 Analys av form och språk 

Något som är avgörande för Haags sätt att skapa humor är hennes form och språk. Här 

kommer jag att på detaljnivå analysera hur hon språkligt och formmässigt skapar humor och 

därigenom förhåller sig till bullmamman, glamourdrottningen, yrkeskvinnan och den 

smarta/goda. Haags texter är korta, hon använder sig av ett konkret talspråk med mycket 

parenteser, frågetecken och korta meningar med träffsäkra och absurda beskrivningar och 

formuleringar som jag anser får texten att gå rätt in i läsaren. Hon blandar berättande text, 

listor och dialog. Haag sätter ihop ord på ett drastiskt vis, vilket skapar komiska 

formuleringar: 

Drömmer att jag föder en rödlök. Doktorn säger att det var tur för mig att jag fick en 

lökförlossning, för dom är extra lätta. Jag blir lite besviken, jag hade ju hoppats på att det skulle 

vara en unge. Men då börjar doktorn att skala löken och längst därinne ligger en liten bebi. Och 

sen, fjong! Vaknar jag mitt i natten av att mitt högerben står rakt ut. I värsta sendragskrampen. 

Och det gör skitont. (s. 94 f) 

Haags språk har ett högt tempo, och hon driver resonemang och beskrivningar långt och 

använder sig av tvära kast i både handling och beskrivning. Beskrivningen av berättarjagets 

underbara singelliv vänds på ett ögonblick till ett misslyckat, ensamt liv då hon visar hur hon 

inte alls levde upp till det glamourösa singelidealet: 

[�] överraskningsresor till Paris över helgen med någon som bara tycker att man är helt 

underbar. Precis så var det. Absolut inte. [�] Mitt vilda galna singelliv. Så jävla värdelöst.� (s. 

55 ff) 

 

Texterna innehåller ofta flera vändpunkter och läsaren kastas mellan olika resonemang, men 

även mellan olika roller som berättarjaget vill leva upp till. Genom skarpa kontraster skapar 

Haag vändningar i texten. Berättarjaget vill så väldigt gärna bli intellektuell, men slits mellan 

denna önskan och viljan att vara ytlig. Hon försöker komma underfund med vilken roll hon 

vill leva upp till, och det ger texten flera vändpunkter:  
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Amen va fan. Har suttit i en timme med de här luntorna. Nu är jag intellektuell så det räcker och 

blir över. Nu ska jag gå ut i köket och steka mig ett ägg och ta en öl. Sen ska jag åka in till stan 

och kolla på jackor. Eventuellt tjacka en ljusblå. Med luddig huva? Eller vad säger jag, jag 

menar att jag ska äta lite Moules marinières och dricka ett glas Linné och därefter ska jag ta min 

härliga gamla herrcykel till affären och införskaffa en smårutig basker. (s. 85) 

 

Rishel menar att konkreta detaljer blir mer komiska, eftersom inkongruensen då blir en större 

krock med det normala: �Like all good writing, good humorous writing is concrete. If your 

writing isn´t as funny as you want it to be, write more concretely.�48 Om en författare 

använder sig av för abstrakta eller generella ord så försvinner inkongruensen, meningen 

förlorar fokus, och humorn dämpas. Därmed blir den humoristiska effekten inte lika stark. 

Haag har just ett mycket konkret språk, särskilt i beskrivningarna av idealen. Eftersom de är 

så konkret och överdrivet beskrivna blir det tydligt att Haag driver med olika idealroller. Som 

bullmamma beskriver berättarjaget en utflyktsdag på följande sätt:  

Jag vet att jag borde bygga mer kojor med mina barn/spela krocket/göra hembakade kanelbullar 

med hemmagjord saft som vi tar med oss på långpromenadspicknick där jag pekar ut alla fåglar 

och växter och berättar vad dom heter och lär barnen om naturen och sen sitter vi på en filt som 

jag vävt själv och äter vår fiberrika utflyktsmat ur korgen som jag karvat fram ur ett stort stycke 

näver och jag har kortklippt hår och glasögon, aldrig linser, och kläder som inte framhäver min 

kropp utan är praktiska för allt friluftsliv [�] (s. 96 f). 

 

Beskrivningarna blir så konkreta att läsaren nästan kan �ta� på händelsen, vi ser den framför 

oss och kan nästan känna lukten och smaken. Haags berättarjag vill inte bara bygga kojor och 

leka lekar med sina barn, resonemanget drivs så långt att vi får en oerhört noggrann 

beskrivning av hennes utseende när hon ska utföra dessa aktiviteter. Bilden av henne blir till 

en stereotyp av ett naturligt och hemvävt, näst intill könlöst väsen, som är så långt ifrån den 

traditionellt glamourösa kvinnligheten man kan komma. Här ser vi ett exempel på hur Haag 

driver idealet så långt att det inte bara blir ouppnåeligt, utan även något som ingen vill leva 

upp till.  

Rishel menar dock att en humorförfattare inte behöver utesluta abstrakta och generella ord 

helt. Dessa kan med fördel användas i kombination med en konkret beskrivning: �Sometimes 

you�ll want to keep the abstract or general words in your writing and add concrete words to 
                                                             
48 Rishel, s. 61 f. 
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them.�49 De konkreta orden läggs då till för att få en större komisk effekt,50 och även detta är 

en strategi som Haag använder sig av. Ofta finner vi konkreta beskrivningar inom parentes, 

och de blir komiska i och med att de beskriver berättarjagets egen position i förhållande till 

det första, mer abstrakta påståendet. De kolliderar med den uppmålade rollen som 

yrkeskvinnan genom att de befäster henne som en person som inte alls lever upp till den: 

�[�] själv har jag fått en internationell filmroll. (En finsk reklamfilm för kastruller)� (s. 101). 

Eller så driver de med bilden av den ansvarsfulla bullmamman: �Leta upp: [�] mammas vita 

peugeot (ställde utanför coop forum?) (s. 77), �Låta storebarnen få lite egen mammatid per 

dag. (Jag vet inte riktigt var dom är nånstans just nu, men jag ska kolla med Erik.)� (s. 132) 

De kan också behandla försöket att leva upp till yrkeskvinnan: �Efter att ha blivit fotograferad 

mot en vägg (jag försöker se ut som en blandning av ödmjuk och stark), fyllt i 

ansökningspapper och fått en nummerlapp får jag träffa pianisten.� (s. 14) 

Rishel menar också att författaren istället för att bara berätta en scen istället bör visa, och 

därmed dramatisera den. Detta ska ske genom en blandning av beskrivningar, 

bakgrundsinformation, dialog och huvudpersonens tankar.51 Haags form präglas av en noga 

avvägd blandning av dessa delar som tillsammans skapar en dramatisk effekt och förmedlar 

en stark känsla till läsaren. Hon blandar dialog och berättande text, och just i dialogen 

kommer en stor del av humorn till uttryck. Med hjälp av sitt ordval och en förmåga att skriva 

dialog precis som människor pratar åstadkommer hon en stark komisk effekt. En beskrivning 

av hur man inte bör svara på bebisspråk i jagform när en kompis utan barn är snäll och frågar 

hur ens nya bebis mår illustrerar Haag med följande dialog:  

Kompis: - Jag ska läsa svenska C i höst. Hur mår bebin? / Mamman: - Svenska C, vad kul!  

(Byter till pipig röst): Ja vill bara snutta på mammas tutte å vill inte såva! / Kompis: Va? / 

Mamman: - Det enda ja vill e å mumsa och mumsa. Annars gnäller ja! / Kompis: - Vafan 

snackar du om? (s. 80) 

 

Här blir kontrasten mellan berättarjagets mammaroll och väninnans beskrivning av sina 

studier en komisk kontrast, eftersom de pratar förbi varandra och befinner sig i två olika 

världar. Vare sig läsaren är nybliven mamma eller vän till en nybliven mamma kan denne 

                                                             
49 Ibid., s. 64. 
50 Ibid., s. 64 f. 
51 Ibid., s. 66 f. 



 25

känna igen sig i detta samtal. Dialogen är rapp och skriven i talspråk utan målande 

beskrivningar och varje replik blir ett �goddag yxskaft�-svar. Vi kan näst intill höra detta 

samtal utspela sig medan vi läser det, eftersom Haag skriver som människor faktiskt pratar. 

Haags dialog får också en komisk effekt genom att den ofta infinner sig plötsligt och 

överraskande, utan någon lång beskrivande uppbyggnad inför den. 

Dialogen använder sig Haag också av för att tydliggöra och överdriva berättarjagets 

kaotiska vardag och därmed göra kontrasten till idealet så tydlig som möjligt. I det redan 

nämnda avsnittet om svamputflykten �i den John Bauer-aktiga gläntan, helt full av skogens 

guld� (s. 20) bryts bullmammeidyllen genom den mycket vardagsrealistiska dialogen:  

Mamman: [�] - Jävla strumpor� Stopp! Vad var det för något du la ner i korgen? / Pappan 

(mumlar): - En champinjon. / Mamman: - Får jag se. / Pappan: - Det behövs inte. / Mamman: - 

Vi ska inte plocka några vita svampar. / Barnen: � Jag måste bajsa. Jag vill åka hem. / � Varför 

får bara han ha kniven? / � BÄÄÄÄÄR MIG! Jag vill ha kniven nu. / � Aj! Hon skärde mig. /   

� Gjorde jag inte. / � Nästan i alla fall. / � Skitapa [�] (s. 20 f) 

 

Dialogen blir här ett redskap för att skapa en tydlig känsla av hur långt ifrån idyllen 

berättarjaget befinner sig. Texten får ett högt tempo och läsaren förstår precis karaktärens 

situation genom denna träffande dialog. Haag behöver inte ge någon lång beskrivning av 

familjens situation, eftersom dialogen rymmer så mycket information och förmedlar en 

kaotisk känsla på ett kortfattat och direkt sätt. Ett annat sätt som Haag använder sig av för att 

skapa ett högt tempo är att lägga in olika listor i texten. Likt dialogen bryter de upp hennes 

berättelser och skapar en dramatisk effekt. Listorna bidrar till en direkt berättarstil, då de ger 

läsaren en känsla av att få ta del av en dagbok och därmed få inblick i berättarjagets privatliv. 

Dessa listor är fulla av komiska formuleringar och tjänar ofta till att beskriva kollisionen 

mellan vardagen och något av idealen. I en lista över problem och lösningar beskriver Haag 

hur hennes berättarjag lägger upp tävlingar i huvudet som hon själv alltid vinner för att hon 

inte ska gå ner sig i ett träsk av avundsjuka:  

Problem: Lauryn Hill har skitmånga barn och fungerande karriär samtidigt. Och dom coolaste 

kläderna. Och kan dansa tufft fastän hon är mamma. Hur många mammor kan det? Det är något 

som händer på BB. När man föder sitt första barn så ärver man automatiskt sin mammas 

dansstil. Lösning: Det här kan ju inte funka. Det fattar ju vem som helst. Hon lär ju inte få tid att 

träffa sina barn överhuvudtaget och dom kommer istället att bli bästisar med privatchauffören 



 26

och börja kalla barnflickan för mamma. Det gör henne galen. Hon får psykbryt. Då vinner jag. 

(s. 100 f) 

 

Haag utför en regelrätt dekonstruktion av glamourdrottningidealet. Med hjälp av sin strategi 

för att slippa avundsjuka gör hon idealet oattraktivt och lyfter därmed fram berättarjagets eget 

liv som bättre.  

I listan �Saker som jag har tänkt hinna med innan min 40-årsdag� använder sig Haag av en 

annan strategi för att bryta mot olika ideal då hon räknar upp överdrivna och ouppnåeliga mål. 

Beskrivningen av den ideala yrkeskvinnan drivs in absurdum, som att till exempel bli en 

schackmästare �[s]om kan spela 50 partier samtidigt med förbundna ögon� (s. 173 f).  Haags 

karaktär vill också �bli gängledare för ett motorcykelgäng som rullar fram genom natten! Jag 

kör först i karavanen med ett gethuvud uppe på mitt eget huvud och getskinnet hängandes löst 

som en fladdrande mantel ner på ryggen.� (s. 174) Som en i raden av dessa otroligt överdrivna 

roller beskrivs också en typisk bullmamma: �Jag vill bli en mamma med värsta tålamodet som 

aldrig skriker åt mina barn, mina katter eller min dator och som älskar att sitta i sandlådan och 

låtsasäta sandkakor!� (s. 174) Yrkeskvinnan som beskrivs är en helt klart ouppnåelig karaktär, 

men viljan att leva upp till bullmamman är något som kvinnor idag kan identifiera sig med. I 

och med att Haag sätter detta mammaideal i samma sammanhang som en gängledare med ett 

gethuvud på skallen och en schackmästare som spelar med förbundna ögon visar hon hur 

absurd vår strävan är och att det rör sig om ett fåfängans ideal. Att vara en helt perfekt 

mamma som aldrig blir arg och aldrig tycker att det är jobbigt att leka med sina barn är 

egentligen lika svårt att leva upp till som Haags gängledare eller schackproffs. Författarens 

sätt att sammanföra och likställa de uppenbart överdrivna rollerna och den roll kvinnor idag 

kan relatera till och eftertraktar ger ett samhällskritiskt perspektiv som visar vilka ouppnåeliga 

ideal vi har idag.   
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4 Tematisk analys 

4.1 Teorier om feministisk och kvinnlig humor 

Vid läsningar av verk som analyserar och belyser feministisk humor och relationen mellan 

humor och genus återkommer ofta beskrivningar av skämt där kvinnor driver med sig själva. 

Visst är detta en form som också existerar på en manlig humorarena, men det tas oftare upp 

när kvinnors humor diskuteras. Jerry Palmer refererar i Taking humor seriously52 till en studie 

gjord av Zillman och Stocking 1976, som visade att kvinnor generellt tyckte att det var roligt 

när någon skämtade om sig själv, medan män tyckte att det var roligare om personen drev 

med någon annan.  Det visade sig också att det för kvinnorna inte spelade någon roll om det 

var en kvinna eller man som drev med sig själv, medan männen upplevde att det var roligast 

om det var en person som drev med en kvinna. Dock uppskattade inte männen då kvinnor 

drev med sig själva, och Zillman och Stocking drog slutsatsen att detta berodde på att nöjet att 

se någon annan (en man) skämta med kvinnan då försvann, eftersom hon gjorde det själv.53 

Visst kan denna undersökning kännas något förlegad, det är ändå snart trettio år sedan den 

gjordes, men jag tror att det ligger ett visst mått av sanning i den. Att driva med sig själv och 

förringa sig själv är och förblir starkt kopplat till kvinnors humor och kvinnors sätt att skämta. 

Humor har länge varit en manlig arena, och den som skämtar befinner sig i en 

maktposition. Beskrivningar av hur kvinnor agerar som komedienner tar ofta upp hur de går 

tillväga för att utmana eller passa in i en manlig norm och för att uppnå makt. Förhållandet 

mellan makt och humor bekräftas av Maria Ohlsson när hon skriver: �Makt och status 

påverkar vem som kan skämta och hur skämtet bemöts, och män har oftare maktpositioner.�54 

Vid hennes referens till en studie av Pizzini framkommer att �skämtsamma initiativ från 

någon som står lågt i hierarkin löper stor risk att ignoreras�.55 Ohlsson menar att vi lever med 

myten om att kvinnor saknar humor och att denna myt har funnits sedan mitten av 

                                                             
52 Jerry Palmer, Taking humour seriously, (London och New York, 2004). 
53 Palmer, s. 69. 
54 Ohlsson 2003, s. 353. 
55 Ibid. 
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artonhundratalet: �Att det faktiskt behövs särskilda böcker som lyfter fram kvinnor beror på 

att kvinnor är dåligt representerade i humorantologier och liknande publikationer. [�] En av 

de avgörande förklaringarna till att kvinnor inte finns med tycks vara just att de anses sakna 

sinne för humor�56. Hon hänvisar också till ett test på skolbarn, utfört av Jan Einarsson om så 

kallade �bekönade ord�, där det visade sig att uppfattningen att det är pojkar som är roliga 

grundläggs mycket tidigt i vår kultur. I denna studie framkom att frasen är rolig var starkt 

kopplad till pojkar.57 I Ohlssons egen enkätundersökning visar det sig också att pappor 

framhålls som roliga, medan mammor inte gör det.58  

Även Joanne R. Gilbert diskuterar humor och makt ur ett genusperspektiv. Hon beskriver 

fem olika typer som kvinnliga ståuppare gestaltar när de uppträder som komiker. Dessa typer 

har olika sätt att förhålla sig till en manlig norm och utmanar samhället med hjälp av 

olikartade strategier. Hon benämner dem på följande sätt: �The Kid� (barnet), �The Bawd� 

(den oanständiga/obscena), �The Whiner� (den klagande/gnällspiken), �The Bitch� 

(bitchen/satmaran) och �The Reporter� (reportern). Visst kan flera av dessa typer förekomma 

hos samma komiker, även under samma uppträdande, men rent generellt menar Gilbert att de 

flesta befinner sig i något av dessa fack.59  

The Kid intar enligt Gilbert positionen som ett busigt barn och blir publikens lekkamrat. 

Hon utstrålar en asexuell oskyldighet och uppriktighet och ger ofta en känsla av att vara 

publikens bästa kompis. Gilbert beskriver Ellen de Generes som en av främsta 

representanterna för The Kid idag.60 The Bawd är The Kids antites. Hon använder sig av sin 

egen sexualitet och sensualitet i sina uppträdanden för att visa sin njutning och för att 

kontrollera. The bawd är ofta kraftig och använder sin stora kropp för att uttrycka sin vällust. 

Hon tar många gånger upp kvinnors åtrå inför yngre män. Gilberts exempel på en av dess 

främsta representanter genom tiderna är Mae West.61 The Bitch är den mest aggressiva typen. 

Hennes uppträdanden är omstörtande och hon använder sig av nedvärderande humor som 

kulturell och social kritik, hon belyser och driver med individer eller grupper. Denna typ 

utvecklades ur The Bawd, men de skiljer sig genom att The Bitch fokuserar på att säga precis 

                                                             
56 Ibid., s. 58. 
57 Ibid., s. 58 f. 
58 Ibid., s. 352. 
59 Gilbert, s. 96. 
60 Ibid., s. 97 ff. 
61 Ibid., s. 100-108. 
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vad hon tycker och få som hon vill, inte alls på att vara sin publik till lags. Tvärtom 

förolämpar och driver hon ofta med publiken i sin kritik av kulturella normer. Den vanligaste 

humorn hos denna typ är material som nedvärderar män, både på ett individuellt och ett 

kulturellt plan och hon använder sig av en retorisk filosofi som siktar under bältet och slår till 

(mannen) där det gör som ondast. Gilberts exempel på en av de främsta representanterna för 

denna typ är Roseanne Barr. Hon menar också att andra typer av komiker intar rollen som The 

Bitch någon gång under sina framträdanden, eftersom de då tillåts vara starka, självsäkra, 

aggressiva och skrämmande.62  

The Whiner använder sig själv som måltavla för sina skämt och förringar sig själv istället 

för att se ned på andra. Hon använder sig ofta av material som beskriver hur hon känner sig 

underlägsen: hennes dumma beteende, brist på romantik och hennes fysiska uppenbarelse och 

karaktär, exempelvis ångest över sin vikt och att hon känner sig oattraktiv. Denna 

självförringande humor är en strategi som även innehåller en ironisk aspekt och då The 

Whiner kritiserar sig själv kritiserar hon också kulturella föreställningar i samhället. Genom 

detta skapar hon en säker miljö för sin publik som kan vara omedveten om det dubbla 

budskap som den självförringande humorn innehåller.63 En av dess främsta representanter är 

Phyllis Diller64, som jag återkommer till under nästa rubrik. The Reporter är liksom The Kid 

androgyn i sin framtoning. Visst kan hon ha starka åsikter, både kulturellt och politiskt, men 

hennes kritik ges ur ett objektivt perspektiv där hon beskriver händelseförlopp utifrån. Hon 

observerar och berättar anekdoter som ofta startar med frågor som �Har ni lagt märke till 

att?�. Som representant för The Reporter uppger Gilbert Margaret Smith. En annan komiker 

(dock manlig) som är ett väl passande exempel på denna typ är Jerry Seinfeld.65  

Sammanfattningsvis har dessa typer olika sätt att iscensätta sin marginalitet på, och jag 

tycker att de kan delas upp i två grupper: de som hotar och utmanar och de som inte gör det. I 

den ena gruppen finner vi The Bawd och The Bitch, som Gilbert beskriver som hotande och 

utmanande. The Bawd använder sig av sin kropp och sin sexualitet som maktmedel66 och The 

Bitch är elak, arg och slår hårt mot männen. Gemensam nämnare för dessa två är ämnen som 

                                                             
62 Ibid., s. 108-114. 
63 Ibid., s. 114-124. 
64 Ibid., s. 116. 
65 Ibid., s. 124 ff. 
66 Ibid., s. 100. 
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sex och sexualitet och det är ofta män som är måltavla för deras skämt.67 Den andra gruppen 

däremot, bestående av The Kid, The Whiner och The Reporter, är enligt Gilbert inte hotfull 

och utmanande eftersom The Kid är avsexualiserad,68 The Reporter är androgyn och framför 

samhällskritik som utomstående observatör,69 och The Whiner sätter publiken i en trygg 

position, eftersom hon beskriver sig själv som dålig istället för att ge sig på andra grupper 

eller individer.70  

4.2 Phyllis Diller och Martina Haag som exempel på The 
Whiner 

Enligt Gilbert är den berömda komikern Phyllis Diller själva urtypen för The Whiner.71 Diller 

refereras ständigt till i olika verk om amerikanska kvinnliga komiker. Hon började sin karriär 

på 50-talet72 och var verksam ända in på 90-talet.73 Hennes bana som komiker startade i och 

med att hon berättade skämt för andra kvinnor på sitt lokala tvätteri, men hon började senare 

arbeta professionellt som ståupp-komiker för att försörja sin man och sina fem barn. Diller 

blev en representant för amerikanska hemmafruar, som också blev hennes största fans i och 

med att hon skämtade om sådant som de ville säga, men inte kunde.74 Hon skrev allt sitt 

material själv och fokuserade på sådant som hon kunde � hushållsarbete och 

familjerelationer:75  

[�] FDA declared my kitchen a disaster area� When the beast comes home, the beauty better 

be ready� Small chest condition � chronic� someone danced with me backwards � �You idiot 

� those are my shoulder blades!�� I get so bad, I feel like putting them both together to make 

one good one [�]76 

 
                                                             
67 Ibid., s. 112. 
68 Ibid., s. 97. 
69 Ibid., s. 124. 
70 Ibid., s. 124. 
71 Ibid., s. 117. 
72 Linda Martin och Kerry Segrave, Women in comedy, (New Jersey och Ontario, 1986), s. 338. 
73 Gilbert, s. 117 
74 Martin och Segrave, s. 343. 
75 Ibid., s. 338. 
76 Gilbert, s. 118. 
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Dillers framträdanden präglades starkt av självförringande material, och hon iklädde sig 

bisarra kläder, galna peruker och extremt långa lösögonfransar.77 Diller beskrev sina 

uppträdanden på följande sätt: 

To make it on stage, I had to make fun of myself first. I had to dress funny, I had to cover my 

figure � or I couldn t́ make any body jokes. Of course I was accused of being self-deprecatory. 

I�ve got to be� Comedy is tragedy revisited or hostility. It is mock hostility, of course, or it 

would be ugly� But I would come out on stage and put everybody down � myself, the children, 

the lady next door, the cops. Evereybody has got to be bad. See, if everything is good, you�ve 

got Grace Kelly and that�s not funny.78 

 

Diller drev ofta med sitt eget utseende. Gilbert ger ytterligare några exempel på hennes 

humor: Diller beskrev hur hon deltog i en skönhetstävling och att hon �came in last and got 

361 get well cards� och hur hon var inne på det fjortonde året av en 10-dagars �beauty plan�. 

På frågan om varför hon gjort en ansiktlyftning svarade hon: �Well, I got sick of having the 

dog drag me out to the yard and bury me.�79 

Gilbert beskriver The Whiner som en komiker som förringar sig själv och använder sig 

själv som måltavla för sina skämt, men som också ofta har ett dubbelt budskap. Dels 

nedvärderar komikern sig själv (och därmed i förlängningen även kvinnor i allmänhet) genom 

att förringa sig själv och beskriva sig själv som dålig, då oftast gällande sin kropp. Dels 

undergräver hon status quo genom att belysa kulturella värderingar. Gilbert menar alltså att 

The Whiner samtidigt som hon nedvärderar sig själv också kritiserar samhället och därmed 

utför en feministisk handling.80 Även om Dillers självförringande material initialt nedvärderar 

henne själv och/eller kvinnor i allmänhet ser Gilbert vid en närmare läsning att Diller gör 

precis det som alla komiker som utövar marginell humor gör: hon ifrågasätter kulturella 

värderingar och föreställningar genom att belysa dem.81 Gilbert menar att Diller haft stort 

inflytande på alla dagens kvinnliga amerikanska komiker, oavsett om de tillhör typen The 

Whiner eller inte.82 

                                                             
77 Martin och Segrave, s. 340 f. 
78 Ibid., s. 341. 
79 Gilbert, s. 118. 
80 Ibid., s. 114. 
81 Ibid., s. 141. 
82 Ibid., s. 119. 
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Jag ser stora likheter mellan Haags humor och ståuppkomik och kan därför placera Haag 

och hennes sätt att förhålla sig till en roll hon vill leva upp till i Gilberts teorier om The 

Whiner. Jag finner också många likheter mellan Martina Haag och Phyllis Diller. Även om 

Diller uppträder och Haag skriver så använder de båda en jag-form. De skriver regelrätta 

skämt där de driver med sig själva, och använder sig av vardagliga familjesituationer för att 

skapa komiska historier. Diller skämtar om sin vikt och sitt utseende, vilket jag även ser hos 

Haag, främst då hon beskriver hur hon vill leva upp till rollen som glamourdrottning. Liksom 

Gilbert ser ett dubbelt budskap hos Phyllis Diller83 gör jag också det hos Haag. Både Haag och 

Diller ironiserar över och driver med föreställningar om kvinnor i och med att de skämtar om 

hur dåliga och oglamourösa de själva är.  

Visst finns det också stora grundläggande skillnader mellan dem, förutom att Diller agerar 

och Haag skriver. De är verksamma under olika tidsperioder och i olika kulturer. Jag tycker 

mig även se en avgörande skillnad i hur de bryter mot föreställningar om kvinnor. Haag 

ironiserar inte bara över föreställningar om kvinnoideal genom att påpeka dem och visa hur 

långt ifrån dem hennes berättarjag de befinner sig. Hon överdriver också idealen så till den 

grad att de inte bara blir omöjliga att leva upp till utan att de även blir ointressanta. Ingen vill 

längre leva upp till rollerna som bullmamma, glamourdrottning, yrkeskvinna och den 

smarta/goda efter att Haag överdrivit dessa ideal så mycket och därmed punkterat dem. I 

jämförelse med Diller använder hon således ytterligare ett grepp för att bryta mot dessa 

kulturella föreställningar om kvinnor.  

4.3 Självförringande humor - befästande av stereotyper eller 
samhällskritik? 

Även om det för oss i Sverige idag är naturligt att läsa Martina Haags självförringande humor 

som en ironisk samhällskritik, påpekar Gilbert att bitchig humor som driver med andra 

individer eller grupper traditionellt betraktats som feministisk, medan självförringande humor 

inte har gjort det84. Hon menar att Phyllis Diller är ett exempel på en komiker som kritiserats 

av feministiska forskare för att representera en antifeministisk form av kvinnlig humor.85 

Phyllis Diller har traditionellt setts som �a comic limited to self-deprecatory humor, 
                                                             
83 Ibid., s. 141. 
84 Gilbert, s. 114 och 139. 
85 Ibid., s. 142. 



 33

internalizing anger in an attempt to please patriarchy�86. Gilbert betonar att de som kritiserar 

henne menar att användningen av självförringande humor är nedvärderande, och befäster 

förlegade stereotyper där kvinnor framstår som dumma och okunniga: �[�] critics 

unanimously condemn women�s use of self-deprecatory humor as negative, suggesting that it 

merely reinforces stereotypes, reinscribing patriarchy in the process.�87 En del kritiker, skriver 

hon, kan dock ursäkta de tidiga formerna av självförringande humor, eftersom de anser att det 

var det enda sättet en kvinnlig komiker kunde uppträda på för att kunna ta plats på den 

humoristiska arenan. Andra kritiker beskriver självförringande humor som en feminismens 

regelrätta antites.88 Diskussionen i denna fråga handlar ofta om internaliserad, inåtriktad ilska 

kontra utåtriktad ilska där den självförringande humorn ställs emot en mer extrovert, bitchig 

och därmed feministisk humor.89 Gilbert tar upp tre kritiker av självförringande humor: S.L. 

Bunkers, J. Dolan och P. Auslander som under 80 och 90-talet skrivit om kvinnlig och 

feministisk humor. 

Bunkers menar att: �Female humor turns inward, back on the joke teller, while feminist 

humor turns outward, directing itself toward others�. Dolan belyser frågan på följande sätt: 

�At last, women have turned comic perspective outward, away from ding-bat (dumskalle, min 

övers.) and self-deprecatory humor, toward comment on their world. Auslander kritiserar 

Phyllis Diller, och även komikern Joan Rivers, på följande sätt:  

Clearly, whatever anger may be implicit in the self-deprecatory comedy of Diller and Rivers has 

been turned inward on the female subject herself, rather than outward onto the social conditions 

that made it necessary for Diller and Rivers to personify themselves in this way in order to have 

successful careers as comics. 90 

 

                                                             
86 Ibid., s. 140. 
87 Ibid., s. 139. 
88 Ibid., s. 139. 
89 Ibid., s. 140. 
90 Ibid., s. 137 f. Citaten har Gilbert hämtat från följande verk:  

S.L. Bunkers, �Why are these women laughing? The power and politics of women�s humor.�, Studies in 

american humor 4 (1-2), (1985), s. 89. M.A. Dolan, �Today�s women comics � knock-down funny, knock-down 

serious�, Los Angeles Times, pt. II, s. 5, (2 januari 1989). P. Auslander, �Brought to you by �Fem-Rage�: stand 

up comedy and the politics of gender�, i Acting Out: Feminist performances, red. P.Phelan och L. Hart, (Ann 

Arbor: University of Michigan Press, 1993), s. 327. 
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Gilbert menar att det ofta är förenklade tolkningar av självförringande humor som ständigt 

återkommer vid liknande studier.91 Hon anser att dessa kritiker missar två viktiga poänger. 

Den första är att självförringande humor i själva verket kan vara en kritik av rådande 

kulturella värderingar. När Diller driver med sig själv som dålig hemmafru driver hon i själva 

verket med hela samhället.92 När Haag driver med sig själv som dålig då hon inte lyckas leva 

upp till bullmamman, glamourdrottningen, yrkeskvinnan och den smarta/goda, driver hon 

också med våra föreställningar om kvinnliga ideal.  

Istället för att fråga sig varför Diller använder självförringande humor, menar Gilbert att vi 

bör fråga oss vad i dagens samhälle som gör att denna typ av humor fungerar så bra.93 Även 

Haag skriver skämt som hon vet att folk skrattar åt. Hon beskriver kvinnors strävan att vara 

perfekta. Att vara lycklig har idag blivit synonymt med att vara lyckad, och distinktionen 

mellan dessa begrepp tycker jag synliggörs genom att Haags symboler är så materiella och 

uppenbart uppmålade. Hon driver med vår tro av att vi genom att vara lyckade också blir 

lyckliga. Vi tittar idag gärna på människors fasad för att mäta deras välstånd, och liksom Haag 

strävar vi hela tiden efter att vara �den perfekta människan�. 

Den andra poängen som Gilbert menar att kritiker av självförringande humor missar är att 

komiker som använder sig av denna humorform faktiskt inte är exakt samma person som den 

roll de iscensätter i sin humor.94 Denna distinktion bör också belysas hos Haag. Martina Haag 

skämtar om en figur, inte om sitt eget, verkliga jag, och det är viktigt att särskilja dessa två. 

Visst kompliceras situationen av att Haag använder sitt eget namn hos berättarjaget, men det 

är viktigt att poängtera att det inte är den verkliga personen Martina Haag som är karaktären 

Martina Haag i boken. Gilbert menar också att kritikerna tenderar att förlora sig i ideologiska 

resonemang och missar att det faktiskt är just skämt de analyserar, och att komiker skriver 

skämt som de vet att folk skrattar åt. Diller klädde ut sig för att kunna driva med sin kropp 

och personlighet, det var inte hon själv som person som kände sig ful.95 Haags humor 

genomsyras av att hon driver sin egen roll som dålig till att bli absurd för att få folk att 

skratta. När hon känner sig ful sätter hon på sig hårspännen för att bli snyggare. Då beskriver 

hon sig själv som liknande �Lennart Swahn med hårspännen�. (s. 75) Det hela fortsätter och 

                                                             
91 Gilbert, s. 138. 
92 Ibid., s. 140. 
93 Ibid., s. 142. 
94 Ibid., s. 140. 
95 Ibid., s. 140 f. 
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blir värre och värre. Hon råkar bränna upp hela luggen då hon tittar ner i en tunna, och för att 

dölja det får hon sätta upp en tofs mitt i pannan och liknar sig då vid artisten Roger Pontare. 

(s. 75) Beskrivningarna av hennes utseende blir så absurda att vi skrattar åt dem. Att likställa 

sig dessa två personer gör att resonemanget blir till någonting mer än en ren beskrivning av 

hur ful hon tycker att hon är. Det blir absurt och oväntat. Samt uppenbart att det inte ligger 

någon sanning i det. Vi vet att Haag inte ser ut som programledaren Lennart Swahn, och vi 

vet också att Diller inte släpades ut och blev nedgrävd av sin hund för att hon var så rynkig.  

Gilbert citerar också Regina Barreca som ser den tidiga självförringande humorn som 

antifeministisk. Samtidigt menar Barreca, att varje gång en kvinna spränger gränser som satts 

upp av samhället blir det till en feministisk handling, och att varje gång en kvinna skrattar 

spränger det i sin tur gränser. Detta uttalande menar Gilbert visar på en ofta förekommande 

paradox inom feministisk teori, den så kallade �Madonna-frågan� som hon förklarar på 

följande sätt: �power � obtained by whatever means necessary � is desirable, yet self-

objectification as a means of obtaining power (whether through the self-deprecatory humor of 

Diller or the explicit photo opportunities of Madonna) is undesirable.�96 Frågan hon ställer är 

om Madonna är den ultimata feministen med total kontroll över sina resurser eller ett av 

patriarkatets verktyg, någon som befäster stereotyper. Vem är det som har makten, samhället 

eller hon själv? Detta undrar även Gilbert gällande självförringande humor som kvinnlig 

humorform. Vad gör en kvinnlig komiker som använder sig av humor där hon driver med sig 

själv; omstörtar hon status quo eller befäster hon förtryckande kulturella föreställningar?97 

Och då blir min fråga: vad gör Martina Haag? Omstörtar eller befäster hon? Jag vill mena att 

hon befäster stereotyper för att få oss att skratta, och detta skratt verkar i sin tur omstörtande. I 

min analys försöker jag utreda hur detta går till. 

4.4 Haags befästande av stereotyper som samhällskritik 

Haag befäster flitigt stereotyper för att folk ska skratta åt hennes texter. Men hur blir de då till 

samhällskritik? Varför måste Martina Haag beskriva sig själv som dålig, och varför måste 

dessa ideala kvinnoroller belysas om och om igen? Visst kan vi vid närmare eftertanke se 

igenom detta och inse hur absurda föreställningar det finns om kvinnor idag, men detta kan 

                                                             
96 Ibid., s. 139. 
97 Ibid. 
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också göra att kvinnor får panik över sina liv; hur de ska vara och allt de förväntas leva upp 

till. Idealbilden stärks genom att den belyses, och bilden av kvinnor som dumma och 

okunniga förstärks i viss mån i och med att Haags berättarjag belyser sig själv som dum och 

okunnig. En svaghet i Haags undergrävande samhällskritik är att hon hela tiden ifrågasätter 

kvinnoidealen genom sin humor, men hon ifrågasätter aldrig sitt begär att vilja leva upp till 

dem. Haag diskuterar eller driver aldrig med viljan att leva upp till en perfekt bullmamma 

eller glamourdrottning, hon driver bara med den ouppnåeliga rollen. Det är heller inte alltid 

som Haag vänder upp och ner på rollerna. Ibland består hennes humor i att vi bara skrattar åt 

hur misslyckat hennes berättarjag är. Hennes oglamorösa liv illustreras här av en dialog med 

en sköterska från barnavårdscentralen på hembesök:  

- Nämen, här kommer en till som snart ska få barn! / � Vaddå? säger jag. / � Ja, när ska du föda? 

/ � Nej, jag har redan fött, det är jag som är mamman, säger jag. Här är bullarna. Börja ni så 

länge. Ursäkta mig, men jag ska bara gå ner i källaren och hänga mig. (s. 130) 

 

En riktig glamourdrottning är snygg även strax efter hon har fött barn, och denna bild klarar 

Haags karaktär inte att bryta mot. Dock måste vi beakta att Haag i första hand inte är ute efter 

att undergräva kulturella föreställningar; hon strävar efter att få folk att skratta. Om Haags 

karaktär inte visat den enorma kontrasten mellan sin egen vardag och glamourdrottningen, 

och om hon hela tiden skulle ha ifrågasatt sitt begär efter denna ouppnåeliga roll, hade en stor 

del av Haags humor gått förlorad. Det är otroligt viktigt att i detta sammanhang väga in att det 

inom humor är absolut nödvändigt att förstärka ytterligheter och plocka fram dåliga sidor och 

stereotyper för att få en text rolig. Humor går emot all form av jämställdhet och utmärks 

istället av hierarki och stereotyper. Det är också detta vi skrattar mest åt vid en läsning av 

Haag. Hennes humor kritiserar visserligen inte öppet en kultur som trycker ner kvinnor. Där 

finns dock ett underliggande samhällskritiskt budskap, och hennes indirekta sätt att kritisera 

vår kulturs föreställningar om kvinnor gör att hennes budskap når många fler människor än 

om hennes kritik varit mer öppen.  

Att uttrycka sig genom humor blir en strategi för att nå folk, eftersom ett skratt går rätt in i 

en människa. När vi skrattar åt något, tar vi det också till oss. Gilbert belyser hur viktigt det är 

att vi i ideologiska sammanhang ser skillnaden mellan offer och måltavla inom humor. Hon 

menar att de som inte ser skillnad på offer och måltavla missar den samhällskritiska poängen 
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hos den självförringande komikern.98 Haags berättarjag blir ett offer genom att hon driver med 

sig själv, men samhället som står för de ideala rollerna blir måltavlan. Haags befästande av 

stereotyper är ett redskap för att få läsaren att skratta, och i och med att läsaren skrattar tar 

denne till sig den kritik av föreställningar om kvinnor som Haags texter uttrycker. Därmed 

blir effekten av hennes humor en kritik av de värderingar som råder i samhället. 

4.5 Divisiva och subversiva skämt 

Som ytterligare stöd för min undersökning om effekten av Martina Haags humor vill jag 

hänvisa till Maria Ohlssons artikel Skämt makt och myter � humor i genusperspektiv. Där 

beskrivs skillnaden mellan divisiva och subversiva skämt för att belysa olika effekter av 

humor: 

Divisiva skämt reflekterar ofta sociala myter, t.ex. att kvinnor pratar för mycket, och kan även 

förstärka dem. Den subversiva humorn däremot ifrågasätter och driver med konstgjorda 

uppdelningar och felaktiga sociala myter.99 

 

Ordet divisive är engelska för söndrande, eller uppdelande, och sådana skämt anser Ohlsson 

präglas av en stark �vi mot dom�-känsla. Ofta är det kvinnor som blir måltavla för dessa 

skämt, men hon menar att det också finns så kallade �motskämt�, där mannen blir måltavla 

och kvinnan ingrupp.100 Hos Haag finner jag en total frånvaro av denna typ av humor. Hon gör 

inte en uppdelning i ett �vi mot dom� - förhållande till män. I själva verket diskuterar hon 

sällan sin relation till män överhuvudtaget. Många andra kvinnliga komiker skämtar mycket 

om män, inte bara aggressivt likt Gilberts The Bitch, utan till exempel om kvinnan som en 

docka i en mansvärld. Phyllis Diller, till exempel, använde sig ofta av sin fiktiva make Fang i 

sina uppträdanden.  

I Haags humor finner jag inget ifrågasättande av männens beteende och tankesätt, och 

kvinnans position ställd i kontrast mot männen. Visst är berättarjagets man Erik omnämnd i 

texten, men han har en ytterst tillbakadragen roll. Det ser vi kanske främst de gånger Haags 

                                                             
98 Ibid., s. 161 f. 
99 Maria Ohlsson, �Skämt makt och myter � humor i genusperspektiv�, Kvinnovetenskaplig tidskrift, 1999:2, s. 

35.  
100 Ibid., s. 35 f.  



 38

berättarjag framställs som förvirrad, då mannen får ta kontrollen över familjen. Ett exempel 

på detta finner vi i det tidigare nämnda citatet då hon undrar vart barnen tagit vägen: �Låta 

storebarnen få lite egen mammatid per dag. (Jag vet inte riktigt var dom är någonstans just nu, 

men jag ska kolla med Erik.)� (s. 132) Här ser vi en motsats till den traditionella bilden av en 

familj där kvinnan kontrollerar familjen, medan fadern inte är lika insatt. Berättarjaget och 

hennes man tycks ha ett jämlikt förhållande, vilket ger bilden av Haags karaktär som en stark 

individ. 

Ohlsson belyser att divisiva skämt kan stärka makthavares positioner snarare än att 

kullkasta dem och refererar till Janet Bing som menar att �vi har all anledning att se upp med 

denna typ av skämt. De förstärker nämligen kategoritänkande och stereotyper genom att 

behandla kvinnor och män som ömsesidigt uteslutande och inom sig homogena kategorier.�101 

Bing beskriver subversiv humor som en form som �bryter ner barriärer och kullkastar strikt 

könskategorisering, den slår inte nödvändigtvis mot individen utan företrädesvis mot basen 

för sociala och oförtjänta privilegier�.102 I linje med detta resonemang kan vi förstå den 

samhällskritik Haag bedriver i sitt uppmålande av och därpå följande brott mot en ideal 

kvinnoroll. Haag använder sig inte alls av divisiva skämt. Bing och Ohlsson öppnar på så sätt 

upp för att tolka Haags humor som subversiv i motsats till de teoretiker som av Gilbert 

kritiseras för att de inte ser det subversiva budskapet inom självförringande humor. Hon 

menar ju att den �bitchiga� humorn, med Roseanne som främsta exempel, generellt ansetts 

som mer feministisk, medan Dillers� självförringande humor ansetts vara antifeministisk. 

Denna kritik framförs dock uteslutande av amerikanska feministiska kritiker och detta synsätt 

tycks inte alls vara lika utbrett i Sverige.  

Tvärtom visar Ohlssons resonemang om divisiva och subversiva skämt att den �bitchiga� 

humorn, som på ett aggressivt sätt driver med män, och kvinnor i förhållande till män, inte 

alls är ett exempel på en perfekt feministisk humor, eftersom den snarare förstärker 

könskategoriseringen. Den subversiva humorn, som kritiserar sociala myter på ett mer 

indirekt sätt, utan att gå till personangrepp med aggressiva tendenser, ses som den humorform 

som verkligen blir till en feministisk samhällskritik. Detta resonemang stärker således min tes 

om att Haags texter rymmer en subversiv kraft. Hennes humor är subversiv just för att Haag 

inte ser ner på eller förnedrar andra och inte beter sig som en bitch. Genom att driva med sig 

själv och förringa sig själv lyckas hon bryta barriärer och nå ut med sin samhällskritik.  
                                                             
101 Ibid., s. 36. 
102 Ibid. 
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5 Avslutning och diskussion 

Jag har i denna uppsats gjort en undersökning av Hemma hos Martina. Mitt syfte har varit att 

titta på vilken humor Haag använder sig av, vad hon genom sin självförringande humor 

faktiskt åstadkommer, på vilket sätt den kan anses innehålla en subversiv kraft. Genom att 

börja undersökningen med att titta på texterna ur ett humorteoretiskt perspektiv kunde vi se att 

inkongruens och kollision är grunden till hennes hantverk, både när det gäller att skapa humor 

och hennes strategier för att bryta upp föreställningar om kvinnor. Jag har hela tiden velat ha 

en humorteoretisk utgångspunkt och titta på texten med �humor-ögon�, för att undvika att 

förlora mig i enbart ideologiska resonemang. Humor är en speciell litterär form att analysera. 

Liksom Joanne R. Gilbert anser jag att man i första hand måste ta själva skämten i beaktande. 

Humor är inte jämställd, den bygger inte på förståelse och ömsesidig respekt. Lever man i en 

perfekt demokrati där alla älskar varandra och där ingen upprörs över något, finns inget att 

skämta om. Humor kräver en hierarki för att kunna bryta mot hierarkier och stereotyper.  

Jag har velat lyfta fram krönikören Martina Haag som en stark person, som förmår vända 

mänskliga - och kvinnliga - egenskaper vi anser vara �dåliga� till något bra, och framför allt 

roligt. Haag är i första hand inte ute efter att reformera läsaren; hennes huvudsyfte är att få oss 

att skratta. Och Haag lyckas verkligen med konststycket att utan att vara visuell, med bara en 

text att hålla sig till, skapa humor som läsaren gapskrattar åt. Min strukturella analys visar att 

hon använder sig av många klassiska grepp för att skapa denna humor, som inkongruens, 

ironi, igenkänning, objektifiering och att toppa sina skämt. I analysen av form och språk visar 

jag hur Haag byggt upp sina texter medelst högt tempo, en träffande dialog, konkreta 

beskrivningar och många vändpunkter. Med hjälp av sin humor lyckas Haag bryta mot 

kvinnoidealen på flera sätt: Dels överdriver hon kvinnoidealet så mycket att ingen vill leva 

upp till det. Dels likställer hon vår tids kvinnoideal med helt befängda fantasiideal, vilket får 

läsaren att inse det orimliga i kvinnoidealen. Dels skapar hon en ny, bättre roll åt sig själv, 

som blir en kompromiss mellan ideal och verklighet. Även om Haag inte utger sig för att 

skriva satir, visar denna uppsats att resultatet av hennes texter blir en satirisk samhällskritik. 

Hennes humor blir till en slags kulturanalys.  
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För vad säger egentligen en undersökning av Martina Haags humor om vårt samhälle idag? 

Statussymboler som ger en bild av en lyckad individ pumpas dagligen ut via TV, reklam, 

press och litteratur. Vår omgivning är kravfylld, inte bara på den materiella sidan. Vi har även 

krav på oss att ha ett rikt inre liv, att förverkliga oss själva och att vara insatta i tidens stora 

frågor. Att vara lycklig har idag blivit synonymt med att vara lyckad, och detta uppnås bara 

genom att vi ska leva upp till orimliga ideal. Haag återkommer ofta till begreppen lycka och 

värdighet, och hennes berättarjag strävar hela tiden efter att vara den perfekta människan på 

alla plan.  

Hur texterna blir till satir, och vilka strategier hon använder sig av, framkommer i min 

tematiska analys, som visar att stereotyper är en oerhört viktig del i Haags självförringande 

humor. Hon driver hela tiden alla roller (både ideala och negativa) till max för att skapa en 

komisk effekt. Haags karaktär blir offret, medan samhället blir måltavlan för skämten. Haag 

ser inte ner på andra och hon använder sig inte av en �vi mot dom�-humor som stärker 

könskategoriseringen. Hennes självförringande humor bryter ner barriärer och omstörtar 

kulturella föreställningar om kvinnor genom att kritisera sociala myter på ett mer indirekt sätt, 

utan att gå till aggressivt personangrepp mot individer.  

När läsaren skrattar åt Haags texter håller denne också med författaren och skrattar åt 

samhället som har så absurda kvinnoideal. Skrattet har i sig en undergrävande och 

omstörtande effekt. Skrattet blir ett sätt att nå fram till människor med ett budskap. Ett sätt att 

få dem att börja tänka annorlunda. Häri ligger den subversiva kraften hos Martina Haag. 

A laugh is a vote of understanding that no one can deny. In that vote is, eventually, a 

revolution.103 

 

 

 

 

 

 

                                                             
103 Susan Horowitz, Queens of comedy: Lucille Ball, Phyllis Diller, Carol Burnett, Joan Rivers and the new 

generation of funny women, (Amsterdam, 1997), s. 161. 
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6 Sammanfattning 

Uppsatsen lyfter fram den självförringande humorns subversiva kraft i boken Hemma hos 

Martina av Martina Haag. Haags sätt att driva med sig själv präglas starkt av viljan att leva 

upp till olika ideala roller. Vilka strategier och vilken typ av humor hon använder sig av 

studeras, för att sedan komma fram till vad denna humor åstadkommer.  

Analysen är uppdelad i tre olika sätt att angripa Haags text: en strukturell analys, en analys 

av form och språk samt en tematisk analys. I den första delen belyses Haag ur ett allmänt 

humorperspektiv för att finna essensen i vad som gör hennes texter roliga. Här placeras hon 

som komediförfattare in i olika humorteorier, bland annat om kollision, ironi och 

objektifiering. I den andra delen analyseras hennes form och språk på detaljnivå, för att ge en 

ännu djupare insikt i hur hon skapar humor och hur hon via språket förhåller sig till sina 

ideala roller. I dessa två analyser tillämpas främst humorteorier från Mary Ann Rishel, Maria 

Ohlsson, Henri Bergson, Joanne R. Gilbert och Simon Critchley.   

Den tredje delen utgår från teorier om självförringande humor som form. Här placeras 

Haag bland annat in i Joanne R. Gilberts teorier om självförringande humor och The Whiner, 

samt i Maria Ohlssons teorier om humor och makt. Vissa amerikanska feministiska teoretiker 

har avfärdat självförringande humor som antifeministisk, och menar att kvinnor som använder 

sig av denna humorform befäster stereotyper och nedvärderar sig själva. I denna analys 

vänder jag mig emot dessa teorier, med stöd av Martina Haags bok. Jag vill visa att Haag inte 

nedvärderar sig själv, utan istället nedvärderar en kvinnobild som samhället har idag. Här 

undersöks hur Haag lyckas punktera och kritisera ideala föreställningar om kvinnor genom att 

belysa dem och bryta mot dem. Därmed blir hennes bok en samhällskritisk satir där hon visar 

att det fel på normen. Haag använder sig regelbundet av stereotyper, vilket är nödvändigt, 

eftersom de är en väsentlig ingrediens inom praktiskt taget all sorts humor. Haag befäster 

stereotyper för att locka till skratt. Detta skratt, och därmed den insikt som läsaren kommer 

till, gör Haags verk till en kritik mot de föreställningar som finns om kvinnor idag. 



 42

7 Litteraturförteckning 

Tryckt material 

Bergson, Henri, Skrattet. En undersökning av komikens väsen, (Lysekil, 1987). 

Critchley, Simon, On humour, (New York, 2004). 

Edelfeldt, Inger, Hondjurets samlade värk, (Stockholm, 2000). 

Elde, Anna-Karin, Om ingen nyper mig i rumpan snart så går jag hem, (Stockholm, 1997). 

Elde, Anna-Karin, Rik, frisk och lycklig, (Stockholm, 2002). 

Gilbert, Joanne R., Performing marginality. Humor, Gender, and Cultural Critique, (Detroit, 2004). 

Haag, Martina, Hemma hos Martina, (Stockholm 2004). 

Haag, Martina, Underbar och älskad av alla (och på jobbet går det jättebra) (Stockholm, 2005). 

Haag, Martina, �Världens tjockaste mamma�, �Men är det här klart nu?�, �Försök åtminstone le lite 

mot pudelungen�, ur Uppdrag mamma, red. Karin Salmson, (Stockholm, 2002). 

Horowitz, Susan, Queens of comedy: Lucille Ball, Phyllis Diller, Carol Burnett, Joan Rivers and the 

new generation of funny women, (Amsterdam, 1997). 

Martin, Linda och Segrave, Kerry, Women in comedy, (New Jersey och Ontario, 1986). 

Morreall, John, �A new theory of laughter�, ur The philosophy of laughter and humor, red. John 

Morreall, (New York, 1987). 

Myhre, Lise, Nemi del 1, 2, 3, (Stockholm, 2003, 2004, 2005). 

Nationalencyklopedin, 1 uppl, band 9, (1992).  

Ohlsson, Maria, �Skämt makt och myter � humor i genusperspektiv�, Kvinnovetenskaplig tidskrift, 

1999:2. 

Ohlsson, Maria, Språkbruk, skämt och kön. Teoretiska modeller och sociolingvistiska tillämpningar, 

(diss. Uppsala, 2003). 

Palmer, Jerry, Taking humour seriously, (London och New York, 2004). 

Pirandello, Luigi, �Om humor�, ur Teater: en antologi. [1], Polemik, teorier, manifest, red. Ingvar 

Holm, (Lund, 1976). 

Rishel, Mary Ann, Writing humor. Creativity and the comic mind, (Detroit, 2002). 

 

Otryckt material (internet) 

http://www.piratforlaget.se 



 43

Lagercrantz Caroline, Som falukorv med champagne, http://www.dagensbok.com/index.asp?id=1512, 

08.01.2005.  


