
Saxofonsnubben      

 

Saxofonsnubben kan man skåda företrädesvis på universitet och högskolor samt i 
företagsledningar, men de kan också emellanåt dyka upp på de mest oväntade ställen. 
Saxofonsnubbens främsta egenskap är att han är väldigt mån om att veta allt. Det har gjorts 
iakttagelser som pekar på att detta kan vara av sådan vikt för denne att han själv inte inser när 
det är något han inte har kunskap om. Det har också påträffats exemplar som troligtvis i allra 
högsta grad är medvetna om sin egen relativa okunskap och det karaktäristiska 
saxofonsnubbebeteendet uppkommer då troligtvis ur behovet av att dölja detta för sin 
omgivning. 

Sitt namn har denna stereotyp inte erhållit genom idogt musicerande, utan dess härstamning 
är sprungen ur saxofonssnubbens främsta livsstrategi; "Om man inte minns alla detaljer får 
man göra som när man spelar sax: man får improvisera. Det är ändå ingen som märker 
skillnaden." Detta är också något väldigt karaktäristiskt för saxofonsnubben. För ett otränat 
öga kan saxofonsnubben lätt uppfattas besitta nästan en omänsklig allmänbildning och 
fackkunskap i varje yrke. Denna uppfattning är också saxofonsnubbens livselixir. Utan denna 
omgivningens uppfattning finns risken att han faller ihop likt en sverigedemokrat i en 
vetenskaplig diskussion.  

Saxofonsnubben är mer beroende än många andra stereotyper av omgivningens speglande av 
hans egen förträfflighet, men kan välja olika strategier för att uppnå detta. Den mera 
självomedvetne saxofonsnubben uppnår andras beundran genom att ständigt ifrågasätta 
andras kunskaper samtidigt som han själv har en åsikt om allting. De mest utpräglade 
exemplaren kan till och med gå så långt i detta att de ignorerar när deras egna uttalanden 
ifrågasätts eller använder andra härskartekniker som till exempel förlöjliganden. Genom att 
göra sin motståndare osäker och förhoppningsvis tystna kan saxofonsnubben själv ta upp så 
mycket talutrymme att ingen minns vad någon annan har sagt. Bland sina likar uppfattas han 
när han utövar detta beteende som en man som vet vad han vill och pekar med hela handen, 
som kan sina saker och kanske till och med är lite hungrig och driven. 

De exemplar som har sin egen okunskap hängande plågsamt synligt i sitt eget självmedvetna 
väljer sannolikt en annan strategi än de tidigare nämnda. Dessa präglas ofta ännu mer av dålig 



självkänsla än andra saxofonsnubbar och risken för att inte få medhåll är mera hotfull för 
denna grupp. Därför är det nervösa säljarskrattet ett vanligt sätt för dessa exemplar att 
motverka att flocken vänder honom ryggen. Ifrågasättande vågar han bara utföra mot dem 
som han redan känner att han har ett övertag över; förslagsvis sina barn, sin fru, 
underordnade kvinnliga arbetskamrater samt icke-närvarande homosexuella och invandrare.  

En vanlig självbild hos saxofonsnubben är att han inte räds konflikter. Konflikthantering för 
saxofonsnubben är att peka med hela handen och att stå upp för sin sak. Konflikthantering är 
därmed inte att lösa en konflikt, utan att undanröja den. En kompromiss eller insyn om att den 
andre parten kan ha rätt skulle kunna uppfattas som ett svaghetstecken hos saxofonsnubben, 
och är därför något han undanhåller sig ifrån. 

Effekterna av saxofonsnubbens ständiga detaljimproviserande har han troligtvis aldrig 
funderat över. Men medan han breder ut sin högljudda och bestämda röst i yviga resonemang 
om alla upptänkliga ämnen tystnar de som inte lider av detta könsstereotypa beteende och 
ägnar sig istället ofta felaktigt åt att känna sig okunniga. Dessutom leder också detta 
saxofonsnubbens självskadebeteende till att det ofta blir fel när dessa detaljer allt som oftast 
inte överensstämmer med verkligheten, vilket ytterligare binder denne att lägga nya dimridåer 
för att dölja effekterna av sin egen okunskap. 

Det är lätt att tro av denna beskrivning att saxofonsnubben egentligen är en osedvanligt 
okunnig varelse, men så behöver inte alls vara fallet. Symptomatiskt för saxofonsnubben är 
dock att vara så fundamentalt rädd för att framstå som okunnig att hans beteende helt präglas 
av att framstå som kunnig snarare än att vara det. 

 


