
Kan du inte ta ett skämt? 
 
"Ja men det förstår du väl att han inte kan göra två saker samtidigt. Han är ju man." 
 
Känner du igen den? Känner du också igen skrattet och armbågarna i sidan från den som drog den? 
Hur ofta har du hört den? Hur ofta är den rolig? 
 
Vi gillar ofta att skämta om det vi tror de flesta kan känna igen sig i. Förväntningar på kön är ofta 
väldigt tacksamma att skämta om för det är omöjligt för skämtarens publik att ha undgått dem. Men 
är det beteendet vi känner igen eller är det skämtet? Hur ofta ser vi egentligen exempel på att män 
har dålig simultankapacitet?  
 
För trots att uppfattningen att män har dålig simultankapacitet är väldigt stark kan det samtidigt 
finnas starka uppfattningar att beteenden som kräver simultankapacitet, t ex bilkörande, är manliga. 
Hur många skulle kalla pilotyrket för ett kärringyrke?  
 
Vad händer då när vi återkommande hör dessa skämt?  
 
Skämten säger oss att vi inte kan förvänta oss något annat från en person än könet det tillhör. De 
förstärker vår bild av vad en man eller kvinna gör och är.  
 
Men skämten och förväntningarna ger oss också alibi för att slippa göra saker som vi helst vill slippa 
göra. En kvinna som inte vill rensa avloppet kan skylla på att det är karlgöra. Å andra sidan är det ett 
resonemang som slår tillbaka på henne när det är dags att byta blöjor. Man kan tänka att det lätt går 
på ett ut då, så då kan det ju inte spela så stor roll. Problemet är att det som förväntas av kvinnor 
oftast ger henne lägre lön och sämre karriärmöjligheter. Föräldraledighet, VAB och byte av gardiner 
på arbetsplatsen är inga bedrifter som arbetsgivaren premierar, medan mäns bristande 
simultankapacitet och deras lämplighet att rensa avlopp på intet sätt påverkar deras löne- och 
karriärutveckling. 
 
Man kan fråga sig om de könscementerande skämten har som syfte att bevara ojämställda 
förhållanden mellan könen eller om det bara är ett bekvämt sätt att förhålla sig till världen utan att 
behöva fundera över den? Eller som Caitlin Moran uttrycker det i ”Konsten att vara kvinna”: ”Hur 
ska man veta om man blir utsatt för uppsåtlig sexism eller olycksfallssexism orsakad av dumhet och 
obetänksamhet?” (s. 137)  
 
När slutar ett skämt att vara roligt och vem bestämmer det?  
 
Fundera vidare: 
 
Vilka skämt hör du och drar du? Stämmer de med verklighetens män och kvinnor eller är de 
motsägelsefulla? 
I vilka situationer förekommer skämten? 
Hur reagerar du? Skrattar du med? Vilka skämt tycker du fastnar i halsen? 
Varför tror du att du skämtar på detta sätt? 
Vad är ett konstruktivt och socialt accepterat sätt att bemöta dessa skämt och för vem är det ok att 
bemöta dem? 
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