
Den rytande mannen & Bittertanten   
   

 

Osäkerhet och dålig självkänsla kan ta sig olika uttryck. För att den rytande mannen ska 
känna sig lugn och trygg måste saker och ting ske på hans sätt. Han har en väldigt bestämd 
världsuppfattning, och bristande självinsikt om att denna världsuppfattning kan ändras inom 
loppet av en halvtimme, utan att han någonsin har haft fel.  

Den rytande mannen känner man igen på hans upprörda stämma när han berättar att någon 
annan har gjort något fel. Detta är något som denne man alltid utgår ifrån så fort någonting 
inte går hans väg; någon annan har klantat till sig, tänker felaktigt, är okunnig eller 
nonchalant. En dålig (eller bra beroende på hur man ser det) dag består den rytande mannens 
hela omgivning av inkompetenta idioter som han får lägga all sin kraft på att inte förklara för 
dem (vilket han ofta misslyckas med).  

Om den rytande mannen, gud bevars, skulle bli kritiserad så väntar en utdragen och plågsam 
process för hans kritiker. Under inga omständigheter kan den rytande mannen upptäcka att 
hans eget beteende skulle kunna vara en bidragande faktor till att kritiken har uppstått. Om 
han ändå skulle råka ha sin signatur på det papper eller ha hållit i den spade som utfört denna 
felgärning så hittar denne trollkonstnär oanade superkrafter och lyckas ändå framställa det 
som att en extern missdådare har haft ett finger i spelet / en slev i grytan / ett järn i elden osv. 
Han kan också, i brist på annat, välja att helt byta fokus och foksera på ett helt annat fel som 
oförhappandes kan ha dykt upp och som han inte bär skulden till. Helst ryter mannen då till i 
förebyggande syfte och förklarar för sin omgivning närhelst denna har begått ett misstag eller 
gett uttryck för minsta felsägning.  

Den rytande mannens stolthet och självkänsla grundar sig troligtvis uteslutande i hans ämne, 
som kan vara hans yrkeskunskaper/yrkesstolthet, kunskaper från något specifikt intresse eller 
aktivitet i någon viss förening/organisation. Det är när denna auktoritet på minsta vis hotas 
som han väljer att inleda sitt karaktäristiska rytande. Har den rytande mannen tur bryter han 
ner sin omgivning och gör dem därmed frustrerade och tysta. Har han otur blir han betraktad 
som en surgubbe som är omöjlig att ha att göra med. 



En något annorlunda väg att hantera sin låga självkänsla väljer ofta Bittertanten. Likt den 
rytande mannen ser Bittertanten brister i alla de beteenden som hennes omgivning bjuder 
henne på, men istället för att ryta väljer hon att göra det till hennes stolthet att minsann aldrig 
ryta. Bittertanten uttrycker aldrig sin kritik till föremålet ifråga, utan uteslutande till 
gemensamma bekanta eller kritik formulerat i generella ordalag i missdådarens närvaro. Om 
missdådaren tex skulle ha tillagat en sås på matlagningsgrädde istället för vispgrädde eller 
vispgrädde istället för matlagningsgrädde så kan Bittertanten välja att antingen kritisera 
missdådaren efter att middagen avslutats och denne inte längre är närvarande eller så kan hon 
välja att inför denne missdådare uttrycka sitt generella gillande för matlagningsgrädde eller 
vispgrädde i ett aldrig så positivt och änglalikt tonfall. 

På samma sätt som den rytande mannen är ett ifrågasättande av Bittertantens auktoritet inom 
hennes kunskapsområde det samma som ett blodtörstigt personangrepp. Bittertanten kan till 
och med uppfatta ett ställningstagande som går emot hennes trosuppfattning när det gäller allt 
från rubriksättningen i dagens morgontidning till utförandet av konsten att torka ett bord som 
ett outgrundligt hat riktat mot hennes person.  

Bittertanten intar den ultimata martyrrollen i hemmet, bland vänner och på arbetsplatsen. Hon 
utför ofta uppgifter som har den allra lägsta statusen, ofta med motiveringen att "det ju inte är 
någon annan som torkar diskbänken, ser att gardinerna behöver strykas, fyller på servetter i 
servetthållaren eller bakar tårta till födelsedagar..., så allt får man ju göra själv". Dessa 
uppdrag kan vara både självpåtagna och tilldelade henne i egenskap av kvinna. 
Omgivningens förväntningar på att dessa uppgifter helst ska utföras av en kvinnas hand både 
smickrar Bittertantens behov av bekräftelse på att vara en tvättäkta kvinna och bereder henne 
stor undertryckt ilska och förödmjukelse över att hon sällan röner någon erkänsla över dessa 
ofta noggrant utförda arbetsuppgifter.  

Bittertanten upprätthåller sin stolthet genom att alla de sysslor som omgivningen visserligen 
förväntar sig att hon ska utföra eller kanske inte ens ser utförs, åtminstone blir utförda på ett 
tillfredsställt sätt. Och då en Bittertant har svårt att göra karriär så länge hon påtar sig en 
offerroll, så blir ofta s.k "kvinnliga" uppdrag hennes hjärtefrågor som hon vaktar genom att 
på arbetsplatsen vattna blommor och stryka dukar som ingen ser, i hemmet vara den enda 
som vet hur man sorterar tvätten och till andra mödrar oombett ge små tips och trix på hur 
deras barn ska kläs på, matas eller beredas en god nattsömn. 

Den rytande mannen och Bittertanten har många likheter, men den avgörande olikheten är att 
medan den rytande mannen vänder sitt missnöje utåt, så bunkrar Bittertanten på sin 
frustration som sen ofta tar sig uttryck som uppfattas som irrelevanta hos omgivningen. Hon 
kan tex välja att neka av gäster erbjuden hjälp med disken med den formella anledningen att 
hon inte tycker att gäster ska arbeta (fast det egentligen handlar om hennes kompetens som 
värdinna som skulle bli ifrågasatt av denna lättja som ett accepterande av detta erbjudande 
skulle innebära), trots att hon mycket gärna skulle slippa diska själv, för att sedan inför sin 
make/barn/väninna klaga över att hon minsann fått stå hela kvällen i köket och missat allt det 
roliga. 

Den rytande mannen och Bittertanten möts ständigt i vardagen. Dessa människor kan 
uppfattas komma väldigt bra överens, då Bittertantens svar på den rytande mannens rytanden 
aldrig kommer den sistnämnde till del. Båda kan känna en bekräftelse av att umgås med 
varandra. Medan Bittertanten aldrig skulle ge sig på att öga mot öga kritisera den rytande 
mannen behöver denne aldrig oroa sig för att bli kritiserad av henne. Och då inte denna oro 



föreligger finns det heller inte någon anledning att ryta mot denna specifika person. 
Bittertanten kan därav uppleva bekräftelse då hon innehar en särställning i relationen till den 
rytande mannen i egenskap av mjuk och behaglig kvinna. Dessutom kan detta radarpar 
snacka så mycket skit om sin omgivning utan att den andre tycker att det är moraliskt 
förkastligt, så det är faktiskt osannolikt att de själva ställer sig frågan huruvida denna vänskap 
faktiskt ger dem någon djupare tillfredsställelse. 

 


