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1 Inledning   
1.1 Bakgrund  
Humor och ironi har använts för att övertyga, påverka och väcka känslor hos människor i 

många sammanhang genom tiderna. Så tidigt som under antikens Grekland kunde man se 

satyrspel och komedier uppe på scenerna, som tillsammans med tragedin utgjorde de tre 

dramagenrerna. Under senrenässansen kan man se William Shakespeares dramakomedier 

väcka stor uppmärksamhet hos publiken, där seriösa och tragiska teman kombineras med 

humor och ironi. Från samma epok kan man läsa Miguel de Cervantes Don Quijote, ett verk 

som också genomsyras av humor och ironi trots sin till grunden tragiska story och som både 

då och nu anses vara ett av de mest framträdande verken i litteraturens historia.  

  Inte minst idag har humor och ironi en stor del i vårt samhälle. År 1989 väcker den 

animerade serien The Simpsons tittarnas uppmärksamhet med sin råa humor och sin kritiska 

gestaltning av en dysfunktionell familj och samhälle. Idag finns animerade serier i samma 

stilart men med ännu mörkare humor och mer fokus på samhällskritik. Man kan se hur genren 

växer sig större och samtidigt blir mörkare, vilket visar på att den mörka humorn tilltalar 

publiken. Animerade serier som BoJack Horseman, Rick and Morty, South Park och många 

andra, tar upp tragiska teman som alkoholism, drogmissbruk och självmord som i 

kombinationen med humor framstår som lättsamma och komiska.  

  Bojack Horseman är en animerad komedi-dramaserie för vuxna, skapad av Netflix. 

Serien hade sin premiär 22 augusti, 2014 och har i dagsläget fyra säsonger. Serien har fått 

mycket uppmärksamhet både för att ha varit provocerande och vulgär men även för dess 

mörka humor och tragikomiska inslag. Seriens har i dagsläget ett betyg på 8,5 utav 10 på 

IMDb.  1

 Ett gott exempel på de tragikomiska inslagen ser man bland annat i avsnittet ”Fish out 

of water” (8,9 på IMDb) , som är ett nästintill helt stumt avsnitt och uppmärksammar 2

huvudkaraktärens känsla av utanförskap och ensamhet. Även avsnittet ”That's too much man” 

 Internet Movie Database (IMDb), Bojack Horseman, http://www.imdb.com/title/tt3398228/ratings?1

ref_=tt_ov_rt(2017-12-07)

 Internet Movie Database (IMDb), Bojack Horseman, http://www.imdb.com/title/tt5218434/?ref_=ttep_ep4 2

(2017-12-07)
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(8,7 på IMDb) , utmärker sig då avsnittet tar upp drogmissbruk och får ett tragiskt slut när en 3

av karaktärerna dör av överdos. De flesta avsnitten är mindre explicita med sin gestaltning av 

sorg men alla avsnitt i serien har en underton av tragik. 

 Frågan som väcks är varför serien får sådan positiv reaktion från tittarna och varför 

just de avsnitten där tragiken tar stor plats, får högst betyg. 

 Alex Nelsons recension ”BoJack Horseman: why a surreal cartoon about an alcoholic 

horse is worth your time”, publicerad på den brittiska nyhetssajten iNews,  är en av många 4

artiklar som  uppmärksammar series balans av humor och tragik. Nelson beskriver serien som 

”a cartoon about a depressed, alcoholic horse, is as funny as it is heartbreaking” och skriver 

även: ”There’s a reason why it’s been called ’one of the most heartbreaking shows on 

television’.” Trots många tragiska exempel ur seriens handling avslutar Nelson med att skriva: 

”But thanks to that top-layer of comedy, the balance is perfect, and you’re never left feeling 

like BoJack himself.” 

 En annan recension som uppmärksammar seriens förmåga att balansera mellan tragik 

och komik är ”BoJack Horseman, Rick and Morty, and the Rise of Pensive Animated 

Comedies” skriven av Akhils Aroras på den indiska hemsidan Gadget 360.  Arora skriver att 5

serien utvecklades till bättre under dess andra säsong, med följande motivering: 

[A]s the show found the balance of having fun with its anthropomorphic cast and the 
seriousness of being “real” with some moments. BoJack wasn’t just an animated comedy 
anymore, as it braved the depths of BoJack’s depression, Diane’s quest to make something of 

herself, Carolyn trying to move forward without BoJack, or Todd coming to grips with his 
sexuality during season three. 

Jesse David Fox är en av många recensenter som uppmärksammar just avsnittet ”Fish out of 

Water”. I artikeln ”This BoJack Horseman Episode Is a Must-Watch, Even If You’ve Never 

 Internet Movie Database (IMDb), Bojack Horseman, http://www.imdb.com/title/tt5218488/? ref_=ttep_ep11 3

(2017-12-07)

 Alex Nelson, "BoJack Horseman: why a surreal cartoon about an alcoholic horse is worth your time", iNews 4

4/9 2017, https://inews.co.uk/essentials/culture/television/bojackhorseman-why-a-surreal-cartoon-about-an-
alcoholic-horse-is-worth-your-time/ (2017-12-07)

 Akhil Arora, "BoJack Horseman, Rick and Morty, and the Rise of Pensive Animated Comedies", Gadgets 360, 5

NDTV 5/9 2017, https://gadgets.ndtv.com/entertainment/opinion/ bojack-horseman-rick-and-morty-animated-
comedy-sadness-analysis-1746235 (2017-12-07) 
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Seen the Show” publicerad på den Amerikanska kultur-och nöjeswebbplatsen Vulture,  menar 6

skribenten på att ”Fish out of Water” är en utmärkt representant för hela serien och råder 

tittare att se avsnittet med påståendet: ”Here is an opportunity to see the show at it’s full 

potential.” Fox beskriver även serien som helhet med följande påstående: ”BoJack Horseman 

is a searingly honest depiction of addiction, depression, and self-destructive behavior. But it’s 

also a show about talking animals.” 

 Det intressanta med serien är att de avsnitt som har blivit mest uppmärksammade är 

också de avsnitt där tragiken tar störst plats. Många recensenter och tittare uppmärksammar 

Bojack Horsemans tragikomiska inslag och hur dessa förhöjer serien. Samtidigt växer även 

genren av animerade komedi-dramaserier och utvecklar sin kritiska samhällsgestaltning och 

tragik.   

      

1.2 Syfte och frågeställning   
Syftet med denna uppsats är att försöka identifiera och beskriva tragikomiken i Bojack 

Horseman. Vilka återkommande mönster kan vi urskilja i seriens tragikomiska inslag och 

vilka retoriska funktioner fyller kombinationen av humor och tragik?   

 En analys av seriens handling med fokus på specifikt utvalda karaktärer och ett av 

seriens mest uppmärksammade avsnitt (se 1.3) kommer att användas för att identifiera 

tragikomiska inslag samt återkommande mönster. 

 Vidare kommer den tidigare forskningen att användas som jämförelsematerial för att 

se hur samhällskritisk, mörk humor har använts för att övertyga och påverka. Syftet är att 

jämföra Bojack Horseman och den tidigare forskningen om seriens tragikomiska inslag med 

andra animerade artefakter som framgångsrikt har använt samhällskritisk humor och med 

hjälp av dessa försöka identifiera om deras mönster sammanfaller.  

1.3 Analysmaterial  
I min analys kommer jag att utgå från själva tv-serien Bojack Horseman där jag avgränsar mig 

till en generell sammanfattning av seriens handling med en inkluderad sammanfattning av 

 Jesse David Fox, "This BoJack Horseman Episode Is a Must-Watch, Even If You’ve Never Seen the Show", 6

Vulture 22/7 2016, http://www.vulture.com/2016/07/bojack-horseman-fishout-of-water-is-a-must-watch.html 
(2017-12-07)
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huvudkaraktärerna och deras roll i serien samt ett av seriens högst rankade avsnitt, ”Fish out 

of Water” (21-07-2016).     7

 Bojack Horseman som är seriens huvudperson och därmed även utgör seriens största 

tragikomiska inslag, kommer att analyseras mer ingående. Fokuset kommer att ligga på att 

analysera Bojacks handlingar, kroppsspråk, yttranden, egenskaper, o.s.v.  

 Andra viktiga karaktärer, såsom Princess Carolyn, Tod Chavez, Diane Nguyen, Mr. 

Peanut Butter och Kelsey Jannings, kommer att tas med i analysen för att ge seriens 

tragikomiska inslag rättvisa och förtydliga Bojack som karaktär, genom att ställas i relation 

till honom.  

 Även andra faktorer som kan påverka seriens tragikomiska inslag kommer att 

analyseras, såsom den animerade utformning, valet av karaktärernas utseende, den successiva 

ökning av tragiken samt flera citat tagna ur serien, som är representativa för seriens 

tragikomik och samhällskritiska humor.  

    

1.4 Tidigare forskning  
1.4.1 Bojack Horseman 

I boken TV Outside the Box: Trailblazing in the Digital Television Revolution, från 2015, 

skriver författaren Neil Landau om evolutionen av TV-världen. I kapitlen ”Digging Deeper” 

och ”Bojack Horseman on Netflix”, diskuterar Landau seriens unika egenskaper och beskriver 

bland annat dessa med orden: ”Bojack Horseman offers up the now requisite pop culture 

references and jabs at social and societal taboos, but the characters often question their own 

goals, feelings and ideals.”  8

 Landau uppmärksammar att serien undersöker många frågor som i sin ordning ger 

serien ett djup. Frågor såsom: ”Can I be happy? Why do I want something? Why does getting 

what you want not satisfy you?” och ”Should you try to pursue your life’s dream when there 

is war and suffering in the world?”  9

 Internet Movie Database (IMDb), Bojack Horseman, http://www.imdb.com/title/tt5218434/? ref_=ttep_ep4 7

(2017-12-07)

 Neil Landau, TV Outside the Box: Trailblazing in the Digital Television Revolution, Focal Press: NY, 2016, s. 8

154 

 Landau 2016, s. 154.9
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 Enligt författaren förstärks tragiken på grund av kontrasten mellan det sorgliga samt 

djupa i serien och karaktären Bojack, som enligt Landaus beskrivning är ”bright and crazy”. 

Han beskriver serien som mörk och emotionellt uppriktig. Samtidigt skriver Landau att serien 

tillåter en att släppa in känslorna då man som tittare vet att man snart kommer att skratta 

igen.    10

 Landau intervjuar även producenten av Bojack Horseman, Raphael Bob-Waksberg och 

bjuder därmed på en insyn i i producentens värld och hans egna tankar kring serien. 

1.4.2 Humor  

Humor har genom tiderna använts i många syften och inte minst som vapen, något som 

Stephen M. Norris uppmärksammar i sin artikel ”The sharp weapon of Soviet laughter: Boris 

Efimov and visual humor” från 2013. I artikeln diskuteras Boris Efimov som under 

Sovjettiden skapade samhällskritiska karikatyrer. Artikeln tar upp vikten av humor, speciellt 

under svåra tider och refererar till skratt som: ”a sharp weapon and a powerful medicine.”  11

Artikeln visar på att humor och ironi har använts genom historien för att kritisera problem i 

samhället genom förlöjligande och överdrift av den verklighet man lever i. Artikeln diskuterar 

även varför humor fungerar som vapen och varför den mörka humorn fångar publikens 

uppmärksamhet.   

 Clifton Fadiman skriver i sin artikel ”Humor as a weapon” från 1974 att humorn har 

både en social och konstnärlig aspekt till sig. Humorn sett ur den sociala aspekten är ofta 

universell och tidlös. Ur den konstnärliga aspekten är humorn istället föränderlig och bör 

anpassas till sin tid. Fadiman skriver att detta fenomen förklarar varför klassiker som 

exempelvis Shakespeares komedier, idag kan uppfattas som mindre humoristiska och mer 

främmande och sorgliga.     12

 Fadiman skriver att humorn förr inte var målmedveten men istället smart, kvick och 

lekfull. Idag använder vi istället oss av humorn som vapen. Fadiman menar alltså att humorn 

idag är målmedveten och han tillägger: ”We use it as a weapon to beat someone over the head 

or to defend our point of view, or to produce an effect in an audiance that will lead to some 

 Landau 2016, s. 155. 10

 Stephen M. Norris, "The sharp weapon of soviet laughter: Boris Efimov and visual humor", Russian 11

Literature, vol. 74, 2013:1-2. s. 32.

 Clifton Fadiman, "Humor as a weapon", American Humor vol. 1, 1974:1, s 6-8.12
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kind of action or arouse an emotion. ”The greatest humor” skriver Fadiman och refererar till 

bland annat Don Quijotes författare Miguel Cervantes, är dock annorlunda och han 

uppmärksammar att ”[t]he greatest humor radiates you, makes you feel happy, gives you a 

joyful illumination, an insight into the absurdity or the interesting disharmony of all human 

life”.  Enligt Fadiman verkar den mest framstående humorn vara den som ger en insikt 13

samtidigt som den bringar glädje.   

 Enligt Fadiman har bra humor alltid haft en terapeutisk effekt på människor. Han 

skriver att humorn avslöjar det humana tillståndets komisk-patetiska kvalitet och förflyttar oss 

till det tillståndet utan att väcka negativa känslor.  14

1.5 Teori och metod  
Analysen kommer framförallt utgå från Wayne Booths teori om fiktionens retorik, ur The  

Rhetoric of Fiction, 1969. Berättarteknikerna telling och showing är två viktiga begrepp i 

Booths teori och kommer därför utgöra en stor del av analysen.  

 Telling som berättarteknik, innebär inom litteratur att fiktionen har en distinkt och 

närvarande berättarröst, medan showing gestaltar berättelsen genom opersonligt 

dramatiserande av händelser och saknar vägledande eller värderande kommentarer.  Olika 15

berättartekniker skapar olika effekter och detta blir framförallt relevant i analysen av ”Fish out 

of Water”.  

 Booth tar även upp berättartekniken impersonal narration och förklarar vilken effekt 

frånvaron av berättarrösten inger. Detta blir högst relevant eftersom Bojack Horseman som 

många andra visuella verk, saknar en explicit berättarröst.   

 Ett annat relevant begrepp i Booths teori är distansering. Enligt teorin bör distansering 

från verkligheten inom fiktion ses som en dygd, snarare än ett hinder. Som författare bör man 

finna den perfekta balansen mellan närhet och distans från verkligheten för att verket inte ska 

uppfattas som alldeles för banalt eller allt för främmande.  

 Fadiman 1974, s. 8.13

 Fadiman 1974, s. 8.14

 Sofi Qvarnström, "Fiktion som retorik", Retorisk kritik. Teori och metod i retorisk analys, Otto Fischer, Patrik 15

Mehrens, Jon Viklund (red.), Ödåkra: Retorikförlaget 2014, s. 152.
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 Även Booths teori om ”types of literary intrestes”, som jag i mina analys väljer att 

kalla ”de tre litterära värdena”, kommer att appliceras på materialet för att se om värdenas 

intressemönster överensstämmer med intresset för komiken och tragiken. Valet av ordet 

”värdena” beror på Booths beskrivning av de tre litterära intressena som: ”The values that 

interest us.” Enligt teorin finns det tre ”huvudvärden” som på olika sätt fångar intresset inom 

fiktion: Intellectual/cognetive, qualitative och practical. 

 Som hjälp för att delvis öka förståelsen av Booths teori samt för att få bredare 

perspektiv på fiktionens retorik, kommer Sofi Qvarnströms avsnitt "Fiktion som retorik" ur 

Retorisk kritik, att användas.   16

 Eftersom både Booths och Qvarnströms fokus framförallt hamnar på litterär fiktion, 

kommer Saymour Chatmans bok Coming to terms - The rhetoric of narrative in fiction and 

film, 1990, tillföra ett mer film-inriktat perspektiv till analysen. Chatman använder sig 

dessutom utav Booths teori men anpassar den på visuell fiktion, vilket underlättar 

appliceringen av Booths teori på analysmaterialet i denna uppsats.  

 Chatmans begrepp tacit description, syftar till en implicit beskrivning som i visuell 

fiktion, ofta sker genom valet av scengestaltningen och alla dess attribut.  Begreppet kommer 17

att vara särskilt uppmärksammat på grund av dess likheter med Booths beskrivning av telling, 

samt hur effekterna av tacit description i visuell fiktion kan återkopplas till effekterna av 

telling i den litterära fiktionen. Sammankopplingen av dessa två teorier kommer att visa att 

frånvaron av en explicit berättarröst inte behöver innebära frånvaron av telling. 

 Begreppet tragikomik kommer att användas i enlighet med den Svenska 

Nationalencyklopedins definition, som lyder: ”samtidigt sorglig och löjlig.”  18

 Qvarnström 2014, s 147-160. 16

 Seymour Benjamin Chatman, Coming to terms: the rhetoric of narrative in fiction and film, Ithaca, N.Y: 17

Cornell University Press, 1990, s. 38.

 Svenska Nationalencyklopedin, NE, ”Tragikomisk”, https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/18

ordbok/svensk/tragikomisk (2018-03-05)
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2 Analys 
2.1 Bojack Horseman, seriesammanfattning  
Hemsidan IMDb ger en kort sammanfattning av serien som lyder: ”BoJack Horseman was the 

star of the hit TV show "Horsin' Around" in the 90's, now he's washed up, living in 

Hollywood, complaining about everything, and wearing colorful sweaters.” Precis som 

beskrivningen säger är huvudkaraktären en gammal skådespelare som numera saknar någon 

sysselsättning. Hans inneboende Todd Chavez och hans ex-flickvän/agent Pricess Carolyn 

utgör de enda två riktiga vänner han har. Todd gör allt Bojack ber honom om och Princess 

Carolyn kämpar konstant med att lyfta upp hans karriär. 

 Det underliggande temat i serien är huvudkaraktärens försök att finna lycka. Han 

misslyckas gång på gång och gör fel val som bringar honom misär. Även de rätta 

handlingarna lyckas bli fel på grund av de mängder misstag han har gjort i sitt förflutna. 

 I säsong ett, är Dianes skrivande av Bojack biografi det största temat. Bojack som 

gång på gång missar sin ”dead-line” för biografin som han har bestämt sig för att skriva, får 

till slut anlita en spökskrivare. Diane Nguyen som tar sig an att skriva gamla skådespelarens 

biografi blir snabbt en viktig person i hans liv och man lär sig tidigt i serien att Bojack har 

känslor för henne. Dianes pojkvän Mr. Peanut Butter, som ser upp till Bojack och gör ett 

flertal försök att bli vän med honom, komplicerar hela situationen. Avsnitt sex ”Our A-story i 

a ’D’ story”, handlar om Bojacks stöld av D:et från Hollywood-skylten efter en hel kväll av 

kamp mellan Bojack och Peanut Butter över Diane. Peanut Butter tar på sig skulden för att ha 

stulit D:et, vilket blir betraktat romantiskt och väcker positiva reaktioner. Stölden av D:et blir 

ett genomgående skämt i Bojack Horseman då distriktet byter namn till ”Hollywoo” och 

förblir kallat så i resten av serien. 

 Andra delen av säsongen handlar om hur ”Peanut Butters” romantiska gest ska göras 

till en film, där Bojack får rollen som Peanut Butter. Säsongen slutar med att Diane utan 

Bojacks godkännande läcker några kapitel av hans biografi, vilket resulterar i ett stort bråk 

dem emellan. Boksläppet resulterar dock i en Golden-Globe award och i säsongens sista 

avsnitt får Bojack huvudrollen i Secretariat, något som länge har varit hans dröm. I samma 

avsnitt blir vi introducerade till Kelsey Jannings, regissören av Secretariat. 

 Säsong två handlar framförallt om inspelningen av Secretariat. I säsongens början 

träffar Bojack Wanda som har legat i koma i 30 år och är därför en av de få personerna som 

!9



inte vet vem han är. Relationen blir seriös genom säsongen och Wanda flyttar in till 

skådespelarens stora villa. Diane som har åkt iväg för att utföra ett jobb utomlands, kommer 

tillbaka. Ångesten för att ha misslyckats och givit upp låter inte henne återvända hem till 

Peanut Butter och hon gömmer sig hos Bojack, vars känslor fortfarande är komplicerade. 

 Närmare säsongens slut avslutar Bojack och Wanda sin relation, på grund av 

skådespelarens destruktiva beteende och attityd. Dessutom har Kelsey Jannings blivit 

avskedad som Secretariats regissör, efter en olagligt inspelad scen som Bojack övertygade 

henne att göra. 

 Relationsuppbrottet och stressen från filminspelningen får Bojack att fly från 

Hollywood och hälsa på sin gamla vän Charlotte. Trots flertalet samtal från filmstudion, 

agenter och vänner väljer Bojack att stanna hos Charlotte och hennes familj, tills hon hittar 

honom i sin tonårsdotters sovrum efter hennes studentbal. Bojack blir utslängd och återvänder 

hem för att upptäcka att allting har fortsatt som vanligt utan honom. Filmstudion har även 

gjort klart filmen utan honom, där både nya och gamla scener har blivit ersatta med en 

datagjord ”Bojack”. 

 I säsong tre är huvudkaraktärens mål att vinna en Oscar för sin roll i filmen 

Secretariat. Ana Spanakopita är anlitad för att hjälpa Bojack med hans mål. Bojack kan dock 

inte släppa det faktum att han inte är med i filmen och att allt är en lögn. 

 Todd träffar sin tonårsflickvän Emily som han återförenas med men bristen på sexet i 

relationen får honom att börja ifrågasätta sin sexuella orientering. Emilys osäkerhet kring 

detta leder till att hon går i säng med Bojack, vilket blir ytterligare ett ångestmoment för 

huvudkaraktären.    

 Säsongen gör ett antal tillbakablickar där man får lära sig om flera karaktärers tidigare 

liv. Bland annat början på Bojacks och Princess Carolyns relation men även Todds tonårsliv.  

Närmare säsongens slut vinner Bojack en Oscar och anordnar en storslagen fest, för att senare 

inse att varken vinsten eller festen har gjort honom lyckligare. Samtidigt får Todd reda på 

Bojacks svek och konfronterar honom för att vara en dålig person.  

 I brist på vänner vänder sig Bojack till Sarah Lynn, tjejen som spelade hans dotter i 

serien Horsin´ Around. Tillsammans tar de mängder droger och hamnar i olika situationer där 

Bojack bland annat söker upp Charlottes dotter för att se om hon verkar må bra. Idén slutar 
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med att dottern får syn på Bojack och springer iväg i skräck. Säsongens näst sista avsnitt 

slutar med att Sarah Lynn dör i överdos. 

 Säsongens sista sekunder visar Bojack köra bil, sedan blunda och släppa ratten, för att 

sedan plötsligt bromsa och med förvirrad och sorgsen blick stirra ut över ett fält med 

galopperande, vilda hästar.  

 Avsnittet ”Fish out of Water” utgör det fjärde i säsong tre. Avsnittet är speciellt på 

grund av det faktum att det är stumt, vilket det också har fått mycket uppmärksamhet för. 

Även avsnittets annorlunda utformning och handling har bidragit till uppmärksamheten.  

 På medienätverket Joe beskriver Rory Cashin avsnittet som ”one of the greatest 

episodes of TV ever made” och tillägger även att ”[a]ttempting to describe to someone just 

why ’Fish Out Of Water’ was among the greatest episodes of TV of 2016, of the last decade, 

or of all time (depending on just how strongly you felt about it) is next to impossible”.  19

Utöver flertalet artiklar skrivna om avsnittet, har ”Fish out of water” inom ramarna av de tre 

första säsongerna, det högsta betyget på IMDb (8,9) och toppas endast av ett avsnitt i säsong 

fyra, ”Time's Arrows” (9,6).   20

 ”Fish out of Water” är ett mer tragiskt avsnitt i jämförelse med de tidigare, då 

huvudtemat är ångest, ensamhet och brist på tillhörighet. Dessutom befinner sig Bojack i en 

situation där han inte kan ta till flykt, som han vanligtvis gör med hjälp av bland annat alkohol 

och droger. Alla hans känslor blir därför verklighet och vi som tittare får betrakta det för första 

gången i den stora mängden. Samtidigt är avsnittets komiska sida mer utmärkande då 

stumheten ger detaljerna i kroppsspråket och ansiktsuttrycken en viktigare roll och man hittar 

något nytt varje gång. 

2.2 Fish out of water  
Avsnittet börjar med en diskussion mellan huvudkaraktären och Ana Spanikopita över telefon 

om varför han måste gå på en undervattensfestival. Bojack är redan på u-båten som gör sig 

redo för att gå ner under vattnet. Ana är anlitad av Bojack för att hjälpa honom vinna en Oscar 

efter hans roll i filmen Secretariat. Bojack ifrågasätter Ana om varför han måste gå på just 

 Rory Cashin, "A look back at BoJack Horseman's 'Fish Out Of Water', one of the greatest episodes of TV ever 19

made", Joe -/9 2017, https://www.joe.ie/movies-tv/bojack-horsemanfish-out-of-water-600434 (2017-12-10)

 Internet Movie Database (IMDb), Bojack Horseman, http://www.imdb.com/title/tt3398228/ (2017-12-10)20
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denna festival och får förklaringen att han inte har det bästa ryktet och kan därför inte vara 

kräsen. Ana berättar också att Kelsey Jannings, som regisserade filmen Secretariat och under 

inspelningen av filmen förlorade jobbet på grund av Bojack, kommer att vara där. Det faktum 

att festivalen äger rum under vattnet och att Kelsey kommer närvara på festivalen skapar 

panik hos Bojack och med orden ”I can’t do this Ana. I’m sorry” gör han ett misslyckat, 

panikartat försök att ta sig ur båten.  

 I nästa scen är Bojack redan under vattnet. För att kunna andas har han en 

undervattenshjälm som gör det omöjligt för honom att prata. Han tittar omkring på den 

obekanta miljön och uppmärksammar, det för honom, udda beteendet som de ”lokala” har. 

Vidare ser han en valross med en skylt, vars text lyder: ”BOJACK HOSEMAN (chubby with 

a sport coat)” (se bilaga 1). Eftersom Bojack inte kan prata visar han istället missnöjet med 

sitt ansiktsuttryck och sätter sig därefter i taxin. 

 Scenen därefter visar Bojack komma in på sitt hotellrum. Han försöker ta en klunk ur 

sin fickplunta, tända en cigarett och öppna en förpackning med nötter men misslyckas med 

allt på grund av undervattenshjälmen och vattnet omkring honom. När han sedan försöker 

lämna rummet ser han Kelsey gå i korridoren och väljer att stänga in sig i rummet tills hon har 

passerat.  

 När Bojack sedan går till hotellets lobby, möts han av minglande kändisar och 

paparazzi. Även här stöter han på Kelsey. Han gör flera försök att skriva en ursäkt på ett 

papper och när han äntligen känner sig nöjd får han jaga Kelsey för att kunna överlämna 

ursäkten. När han äntligen kommer ifatt henne, redo att leverera sin ursäkt, blir han separerad 

från henne av en ström fiskar som drar in honom på en buss. Frustrerad och trött somnar 

Bojack på bussen och vaknar upp med endast en annan passagerare bredvid sig. Passageraren 

är en sjöhäst som håller på att föda, vilket slutar med att Bojack får hjälpa till med 

förlossningen (se bilaga 2).   

 När Bojack hoppar av bussen vet han inte vart han är och hur han ska ta sig tillbaka. 

Han upptäcker snabbt att han inte är ensam då en av sjöhästbebisarna har klängt sig fast på 

hans rygg.  

 Bojack gör ett försök att bli av med bebisen men får sedan dåligt samvete när han ser 

den gråta (se bilaga 3). Vid åsynen av reklamskylten för ”Freshwater Taffy”, som även visar 

riktningen till fabriken kommer han ihåg att fabrikens namn stod på sjöhästpappans T-shirt. I 
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de nästkommande fem minuterna av avsnittet försöker Bojack hitta pappan. Efter att ha jagat 

honom runt i fabriken och sedan hem från fabriken kan han äntligen överlämna bebisen (se 

bilaga 4). Pappan hade inte märkt att ett barn saknades och verkar därför inte särskilt berörd 

eller tacksam. Han erbjuder dock Bojack att komma in för middag och även pengar, vilket 

Bojack tackar nej till. Innan Bojack ger sig av stannar han upp och tittar sorgset mot bordet 

där alla sex barnen och deras pappa nu är samlade (se bilaga 5).  

 I avsnittets näst sista scen sitter Bojack i en taxi. Han tar upp flaskan med sjöhästmjölk 

som han tidigare hade stulit till bebisen, river av etiketten och börjar skriva: ”Kelsey, In this 

terrifying world all we have are the connections that we make. I'm sorry I got you fired. I'm 

sorry I never called you after.” (se bilaga 6). När taxin därefter stannar utanför festivalen inser 

Bojack att han har kommit försent och vinkar åt chauffören att köra vidare. I hotellets lobby 

möts han av paparazzi och gratulationer för att hans film var en succé. Han får nikotinplåster 

och vodka och blir genast mer avslappnad. När han senare ser Kelsey igen har hon en 

resväska med sig påväg att lämna hotellet. Hon hinner sätta sig i taxin som börjar åka men 

Bojack simmar efter. Taxin stannar, hon drar ner rutan och Bojack överlämnar sin lapp. Hon 

tittar på lappen, sen på honom, lämnar tillbaka lappen och vinkar åt chauffören att köra. När 

taxin är borta tittar Bojack på lappen och inser att allt bläck har suddats ut (se bilaga 7). Han 

står kvar på gatan med sorg i blicken och hör helt plötsligt en röst säga: ”Hey! move it, 

buddy.” Han tittar upp, ser en man med en likadan undervattenshjälm som honom. Mannen 

trycker in en knapp på sidan av hjälmen och frågar: ”What, are you deaf?” (se bilaga 8). 

Bojack för handen mot knappen, trycker in och skriker ut: ”Oh you got to be kidding m…”, 

innan avsnittet bryts (se bilaga 9).   

2.3 Att sympatisera med karaktärerna 
”Berättelser kan studeras på många sätt men retoriskt gäller frågan hur de skapar mening för 

sina mottagare.”   21

 I boken The Rhetoric of Fiction inleder Booth med att skriva att ”One of the most 

obvious artificial devices of the storyteller is the trick of going beneath the surface of the 

 Lennart Hellspong, "Narratologisk analys - att söka mönster i berättelser", Retorisk kritik. Teori och metod i 21

retorisk analys, Otto Fischer, Patrik Mehrens, Jon Viklund (red.), Ödåkra: Retorikförlaget 2014, s. 134.
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action to obtain a reliable view of a character's mind and heart”.  För att få en bredare 22

förståelse av seriens handling och dess underliggande mening är det nödvändigt att på ett 

djupare plan studera berättelsen och karaktärerna i den. Booth differentierar mellan telling och 

showing. Vi får förståelse av berättelsen genom dess form, som i det här fallet är en visuell 

gestaltning där berättaren är osynlig och talar genom karaktärerna. Därför kan man först tänka 

sig att Booths begrepp showing är mest relevant i sammanhanget. Genom att få en inblick i 

karaktärernas liv genom berättartekniken showing kan man som tittare identifiera sig med 

karaktärerna och leva sig in i sammanhanget.  Booth ger även exempel på berättelsen där 23

författare använder tekniken telling. Berättartekniken telling berikar ofta läsaren med 

information om karaktärer som är väldigt personlig, information som vi sällan erhåller ens om 

våra närmaste.  Även i visuella framställningar av berättelser får vi denna typ av information 24

om karaktärerna genom att följa med i deras hem, betrakta dem i deras ensamhet och ibland 

till och med höra vad de tänker. I visuell fiktion kan detta jämföras med Booths definition av 

begreppet telling. När författaren av en text gör valet att ge oss en beskrivning av karaktärens 

egenskaper, vill hen med störst sannolikhet påverka vår åsikt om karaktären. I en visuell 

berättelse gör skaparna av verket samma sak, dock genom att välja vilka scener som gestaltas 

och på vilket sätt. Exempelvis kan vi tycka synd om Bojack när vi ser honom dröja kvar i 

dörröppningen med en ledsen blick efter att ha överlämnat sjöhästbebisen till dess pappa. Den 

scenen gestaltar inte bara hans sorg över händelsen utan berättar även mycket om Bojack som 

karaktär. Det som skiljer telling av den typen, från Booths definition av begreppet, det vill 

säga de explicita kommentarerna från berättaren, är att man som tittare får ta mer ansvar i 

uppfattningen av karaktärerna, vilket skapar en närmare relation mellan tittare och karaktär. 

 Seymour Chatman talar om description i visuella scener. Han presenterar två typer av 

beskrivningar som förekommer inom fiktion: explicit och tacit description. I visuella 

framställningar använder man sig av tacit description eftersom berättaren sällan ger en 

skriftlig eller verbal beskrivning av en scen eller karaktär. Den typen av beskrivning är mer 

implicit. Som skapare av en visuell artefakt gör man istället ett flertal val som fungerar som 

 Wayne C. Booth, The rhetoric of fiktion, Chicago: The university of Chicago press, 1961, s. 3.22

 Sofi Qvarnström, "Fiktion som retorik", Retorisk kritik. Teori och metod i retorisk analys, Otto Fischer, Patrik 23

Mehrens, Jon Viklund (red.), Ödåkra: Retorikförlaget 2014, s. 152.

 Booth 1961, s. 3. 24
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beskrivningar.  I vårt sammanhang har serieskaparna valt att göra huvudkaraktären till en 25

figur med hästhuvud och människokropp. Även valet av kläder, miljöer och karaktärer 

fungerar i visuella framställningar som en description, vilket i litterära berättelser är mer 

explicit men har motsvarande funktion.   

Chatmans menar att vi inte kan exkludera description från showing, även om vi talar 

om visuella framställningar.  Även Booth som differentierar mellan telling och showing 26

tillägger att dessa sällan kan betraktas separat. Han skriver : ”Everything he shows will serve 

to tell; the line between showing and telling is always to some degree an arbitrary one.”  27

Tillsammans med Chatmans definition av tacit description kan vi komma överens om att 

telling och showing inte går att separera helt, ännu mindre när vi talar om visuella 

framställningar, eftersom allt som gestaltas visuellt även skapar en beskrivning. Med detta 

sagt är vetskapen av bådas funktion viktig för att förstå vilka tekniker som används för att 

försöka påverka tittaren.   

I ”Fish out of water” kan vi i nästan i varje scen urskilja moment som både gestaltar en 

händelse men samtidigt berättar en historia. Redan i avsnittets början kan vi höra Bojacks 

ovilja att åka till festivalen. Allt detta sker genom showing där Bojack tillsammans med andra 

passagerare utgör en scen och vi kan betrakta dem i deras värld och med detta identifiera oss 

med dem. En av egenskaperna som telling har är att styra läsarens sympatier genom att 

kontrollera närheten mellan karaktärerna och läsaren.  Närheten mellan publiken och 28

karaktärerna blir starkare vid identifikation och därför går telling och showing in i varandra 

här. Genom att betrakta Bojack och hans reaktion inför att åka till festivalen får vi också reda 

på mycket om honom som karaktär. Hans rädsla inför det främmande, berättar om hans 

osäkerhet och hans skräck inför att stöta på Ana, berättar om hans ånger. Med den visuella 

gestaltningen (showing) blir det lättare för tittarna att identifiera sig med karaktärerna och leva 

sig in i berättelsen, medan de karaktärsdrag vi uppfattar hos Bojack genom serieskaparnas val 

av gestaltning (telling), styr vår åsikt om honom.   

 Chatman 1990, s. 38-39.25

 Chatman 1990, s. 39.26

 Booth 1961, s. 20.27

 Qvarnström 2014, s. 152.28
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 Även Fadiman säger att den mest framstående humorn ger oss insikt av livets 

absurditet eller dess intressanta disharmoni.  Förutom skrattet som serien genererar, får vi en 29

inblick i vad Bojack och andra karaktärer känner och tänker och på det viset får vi även en 

insikt i hur livet kan se ut eller för vissa redan ser ut. Samtidigt kan man inte undvika att 

uppmärksamma att serien även har inslag av den nutida användningen av humorn, d.v.s. 

användningen av den som vapen, som Fadiman beskriver det. Han skriver att humorn idag är 

målmedveten och räknar upp flera mål, där ett av målen är att väcka känslor. 

Booth talar om impersonal narration, det vill säga berättelser där författarens explicita 

kommentarer är frånvarande, vilket inte får blandas ihop med telling. Istället blir vi som 

publik lämnade med ett flertal andra element som påverkar och styr vår åsikt om karaktärerna 

samt detaljer som kan avslöja serieskaparnas mening med verket. Karaktärerna blir lämnade 

åt sitt eget öde och får berätta sin historia själva. Deras medverkan i olika situationer får styra 

våra känslor och vår sympati för dem istället för kommentarerna. Författarens ”frånvaro” ger 

en effekt av realism och närmar oss känslan av att händelserna i berättelsen händer oss 

själva.  30

Karaktärerna framstår ofta mer ensamma vid impersonal narration, eftersom vi gärna 

uppfattar en författares explicita kommentarer som ytterligare en karaktär. I ”Fish Out of 

Water” saknar vi även rösterna från karaktärerna, vilket man kan tänka sig förstärker känslan 

av ensamhet ytterligare och ger avsnittet en melankolisk karaktär. I Bojack Horseman ligger 

vår sympati för honom i de händelser han får ta del av och hans reaktioner på dessa. Hans och 

andra karaktärers reaktioner, utgör en stor del av seriens telling, som i sin tur utgör en stor del 

av seriens tragiska element.  

Neil Landau beskriver en del av seriens tragik med att exempel ur seriens tillbakablick 

på Bojacks barndom. Han skriver: ”His parents (also horse people, naturally) were both 

negligent, abusive drunks. In flashback scenes, we can’t help but feel empathy for poor Young 

BoJack. With such monstrous parents, if we didn’t feel for him, we’d be inhuman.”   31

Precis som Landau skriver, vore det omänskligt att inte känna sympati för Bojack. 

Däremot styrs inte denna sympati med vägledande berättarkommentarer. Vi som tittare blir 

 Fadiman 1974, s. 8.29

 Booth 1961, s. 271-277.30

 Landau 2016, s. 356.31
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istället lämnade att göra bedömningen själva och serieskaparnas val att uppmärksamma 

Bojacks tragiska uppväxt, väcker förståelse för hans beteende i samtiden och gör honom till 

en sympatisk karaktär, trots hans dagliga arrogans och ignorans. 

2.4 Humor som distansering 
Booth tar upp hur distans från verkligheten i fiktion kan ses som dygd snarare än hinder. Det 

är dock viktigt att fiktionen inte distanserar sig för mycket eller för lite. Med för mycket 

distans uppstår risken att publiken uppfattar verket främmande eller absurt. Medan för lite 

distans kan ge verket en för personlig vinkel och tar ifrån det dess funktion som ett 

konstverk.  32

 Serien Bojack Horseman tar distans från verkligheten redan genom dess animerade 

utformning. Samma gäller serieskaparnas val att framställa karaktärerna som hälften 

människor och hälften djur. Vi kan identifiera oss med karaktärerna eftersom de lever i en 

värld som påminner om vår och handskas med problem som även vi känner igen. Samtidigt 

distanserar vi oss från seriens handling på grund av dess utformning, den konstanta ironin och 

humorn samt dess orealistiska karaktärer. Exempelvis tar serien upp flera samhällsproblem, 

såsom drogmissbruk och alkoholism, som utan humorn, ironin och den animerade 

utformningen skulle uppfattas som väldigt tragiska.   

 I ”Fish out of Water” kan vi känna igen oss i Bojacks rädsla att delvis bege sig till en 

helt främmande plats och även att möta någon man vet att man har sårat. Vi känner igen hans 

beteende och situationen han befinner sig i, samtidigt som gestaltningen skiljer sig markant 

från vår verklighet. Här blir begreppen showing och telling relevanta igen. Showing i dess 

explicita mening gestaltar en tydligt påhittad verklighet och därmed distanserar sig från 

publikens värld. Telling skapar däremot en verklighet som vi känner igen genom att visa oss 

känslor och värderingar som finns hos karaktärerna och skapar med detta identifikation hos 

publiken. 

 Humorn i serien får tydligt stöd av seriens utformning. De animerade karaktärerna 

som inte bara är hälften människor, hälften djur utan även delar egenskaperna från båda 

världarna utgör en stor del av seriens humoristiska vinkel. I ”Fish out of Water”, när Bojack 

pratar i telefon med Ana, hör man Bojack säga ”fish are annoying”, samtidigt som en fisk 

 Booth 1961, s. 122.32
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sitter bredvid honom. När fisken tittar irriterat på honom och börjar på ett ”främmande   

språk” (vilket också låter som en imitation av fiskläten) uttrycka sitt missnöje, svara Bojack 

med ”No habla fish talk”. Hans beteende i denna scen och många andra, representerar hur 

kändisskap och pengar blandat med självhat väcker ignorans. Scenen är samhällskritisk och 

uppmärksammar ignoransen som även vi känner igen. Samtidigt är scenen humoristisk och 

ironisk eftersom vi betraktar en häst som tilltalar en fisk på spanska. Scenen är alltså både 

komisk eftersom den återkopplar till vår värld men även då den distanserar sig genom 

karaktärernas utformning.  

 I samma scen kan man även höra Bojack utrycka sitt missnöje över att behöva 

tillbringa tid under vattnet. Hans exakta ord lyder: ”I haven’t been under water since my 

mother tried to drown me in the bathtub when I was 22”. Påståendet är tragiskt och lyfter upp 

Bojacks osunda relation med hans mor. Även här skapar dock seriens utformning en distans 

som gör att vi som tittare inte kan ta påståendet på störst allvar. Man kan även uppmärksamma 

att inte bara utformningen bidrar till distanseringen. Att Bojack utrycker sig så lättsamt om 

händelsen som ägde rum när han var så gammal som 22, gör påståendet överdrivet och 

mindre verklighetstroget, vilket i sin tur gör det mer komiskt än tragiskt. 

 Distansen som den animerade utformningen skapar gör serien mer lättsam att ta till 

sig. Den avskalade tragiska eller samhällskritiska handlingen och författarens ”frånvaro” 

utgör här identifikationsfaktorn medan humorn tillsammans med den animerade utformningen 

ger den distans som krävs för att serien ska framstå som annorlunda, lättsam och väcka 

intresse.  

 Serien bjuder även på andra element som emellanåt fungerar som distans från 

tragiken. I ”Fish out of Water” ser vi mr. Peanut Butter både på TV-skärmen i Bojacks 

hotellrum och som en kartongfigur utanför en butik. I båda fallen gör Peanut Butter reklam 

för sjöhästmjölk. För den som är bekant med seriens tidigare avsnitt, är humorn uppenbar. 

Delvis kan man återkoppla detta till tidigare avsnitt där Peanut Butter diskuterar med sin exfru 

om att göra reklamen. Delvis är man väl medveten om mr. Peanut Butters karaktär som är 

Bojacks exakta motsats och väcker stor irritation hos huvudkaraktären genom hela serien. Han 

är blind för allt det onda i välden, han tar alla karriärmöjligheter och han är lycklig. 

 Att se Peanut Butter i kontrast till Bojack kan uppfattas som lättsamt. När Bojack 

tynger ner en med sin negativa livsfilosofi är det uppfriskande att se Peanut Butter som 
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springer runt med en hink över huvudet och blir utom sig av glädje när han får höra att han är 

en ”good boy”. Samtidigt är det just samma kontrast som gör att Bojacks tragiska liv framstår 

så tragiskt. Även Landau uppmärksammar effekten av en sådan kontrast, när han skriver: 

”BoJack is bright and crazy, which helps emphasize the sadness and depth through the sharp 

contrast and chemistry.”  

 Bojack ensam utgör den starka kontrasten enligt Landau men som vi kan se har serien 

även andra karaktärer som förstärker kontrasten ytterligare. Peanut Butter har alltså en roll 

som både distanserar oss från tragiken och som närmar oss den.  

 Även själva producenten av serien, Raphael Bob-Waksberg (som citeras av Landau) 

påpekar balansen mellan mörk och ”fånig” humor, där han säger: ”[B]ecause it was so wacky, 

we could go even darker with it— which I loved.”   33

2.5 Att väcka intresse i fiktion 
Booth differentierar mellan tre litterära värden som fångar läsarens intresse: Intellectual/

cognetive, qualitative och practical. Med det intelektuella/kognitiva intresset menas ett 

intresse som väcks genom "sökandet efter sanningen". Booth beskriver det bland annat med 

orden "a desire to discover the truth about the world of the book". Läsaren vill ta reda på 

sanningen kring omständigheterna i fiktionen och därmed få en förklaring till dem. Intresset 

ligger i sökandet efter svaret på frågan, som fiktionen väcker.  34

 Det kvalitativa intresset ligger i intresset av olika egenskaper, karaktärsdrag eller 

handlingar. Booth ger fyra underkategorier till det kvalitativa intresset. a) Cause-effect: 

nyfikenheten av vad en handling kommer att ge för resultat, b) Conventional expectations: 

etablerade konventioner av hur ett verk bör vara med tanke på dess genre samt dess 

konstnärliga integritet som skiljer det från andra verk, c) Abstract forms: De generella 

mönster som ligger bakom varje konvention och skapar tillfredställelse genom sin form (ex. 

balans, klimax, repetition, o.s.v.) och d) ”Promised” qualities: ett implicit löfte om att förse 

verket med fler av de kvaliteter som verket erbjuder från början (ex. ironi, originell humor, 

övertygande karaktärsporträtt, o.s.v.).  35

 Landau 2016, s. 357.33

 Booth 1961, s. 125. 34

 Booth 1961, s. 126-129.35

!19



 Det praktiska intresset ligger i läsarens känsla av stark angelägenhet för en eller flera 

karaktärer som skapar ett emotionellt engagemang som om karaktärerna vore riktiga 

människor. Den stora skillnaden är dock att fiktiva karaktärer och deras öden varken kan 

skada eller gynna oss och vårt omdöme kan därför vara relativt objektivt samt oansvarigt. 

Intresset ligger alltså i vår oro för vad som kommer att hända med de karaktärerna vi har fått 

ett emotionellt band med.  36

 Booth skriver att kombinationen av flera eller dessa intressen är högst vanligt och verk 

som endast fokuserar på en av dessa är betydligt mer ovanliga. Däremot finns det problematik 

i att använda alla dessa intressen, då ett intresse kan dominera och undertrycka de andra. 

Booth själv beskriver det med orden: ”Even though most great works embody to some degree 

all three types of intrest, some of the particular intrests under each type are incompatible with 

each other and with some types of rhetoric.”  Även här kan man uppmärksamma att ett 37

lyckat verk kräver balans, både vad gäller intressena emellan men även mellan intressena och 

retoriken.  

 Utifrån den sammanfattade handlingen av serien Bojack Horseman men även avsnittet 

”Fish out of Water” kan man analysera vilka intressen serien fokuserar på. Vad gäller det 

intellektuella/kognitiva intresset, som får tittaren att vilja finna sanningen kring fiktionens 

omständigheter, kan man finna intresset i bland annat Bojacks depression. Bojack som har 

både pengar, kändisskap och som får i positiv uppmärksamhet i ”Fish out of Water”, för sin 

huvudroll i Secretariat, är fortfarande olycklig. Intresset väcks eftersom man som tittare vill 

förstå anledningen till hans lidande. Serien bjuder dessutom på flera tillbakablickar som 

avslöjar hans barndomssituation eller starten på hans kändisskap, som delvis förklarar hans 

depression idag och därmed även besvarar några av fiktionens omständigheter.  

 Det kvalitativa intresset visar sig i serien på ett flertal olika sätt. Att skapa intresse 

genom cause-effect är högst vanligt eftersom serier som Bojack Horseman har avsnitt med 

längden på cirka 20–25 minuter och resultatet av en handling visar sig väldigt snabbt. Detta 

gör det enkelt att hålla intresset vid liv genom avsnittet. Det finns dock även en handling som 

följer genom hela serien och i Bojack Horseman kan man se resultaten av vissa handlingar 

komma flera avsnitt och ibland även flera säsonger senare. Ett exempel på detta kan vi se i 

 Booth 1961, s. 129-133.36

 Booth 1961, s. 134. 37
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bland annat ”Fish out of Water”, där Bojacks handling i säsong två resulterar i att han får jaga 

Kelsey genom hela avsnittet och avslutningsvis blir ignorerad.  

 Eftersom fokuset i analysen främst ligger på seriens handling och dess tragikomiska, 

retoriska funktion väljer jag att lämna abstract form och conventional expectation med en kort 

kommentar om att serien följer en form som har visat sig framgångsrik för andra serier av 

samma slag (längden på avsnitten, antalet avsnitt, uppbyggnad av avsnittens handling, o.s.v.) 

samt genom att tillhöra en populär genre i dagens samhälle (animerad komedi-dramaserie) 

men även skilja sig från dessa genom sin unika, mörka humor.  

 ”Promised” qualities blir däremot högst relevant i Bojack Horseman och även andra 

serier med tragikomiska inslag. Eftersom serien kombinerar både tragik och humor kan 

tittaren förvänta sig att både delarna kommer att fortsätta visa sig genom serien. Tittaren som 

tilltalas av den mörka humorn, den mörka ironin samt en mer simpel humor som varieras med 

tragiska element, blir tidigt i serien ”utlovad” att dessa kvaliteter kommer att komma tillbaka. 

Humorn och ironin kanske mer än tragiken utgör en tydlig ”promised” quality som tilltalar 

tittaren redan från början, eftersom tragiken även faller under andra intressen såsom kognitivt 

intresse, couse-effect samt det praktiska intresset.  

 Det praktiska intresset, som vi precis har nämnt, är tydligt kopplat med tragiken i vårt 

exempel, då vi som tittare bygger ett emotionellt band till karaktärer och bryr oss om deras 

öden. Trots att Bojack är en alkoholiserad och självisk karaktär som gång på gång sårar sina 

medmänniskor, lyckas serieskaparna framställa honom som sympatisk (bland annat genom 

telling). Intresse ligger alltså i Bojacks tragiska liv och tittarens oro för hans öde. Även Tod 

Chavez och Princess Carolyn väcker ett emotionellt engagemang, både som en individuella 

karaktärer med framförallt i relation till Bojack. Båda karaktärerna blir dåligt behandlade av 

Bojack men fortsätter gång på gång förlåta honom. Serien visar på att de måste göra sig av 

med honom för att uppnå lycka samtidigt som alla karaktärers sympatiska framställning 

lämnar tittaren splittrad och nyfiken över hur allt kommer att sluta, vilket tar oss tillbaka till 

cause-effekt. Vi följer serien med hopp om att allas tragiska öden snart ska vända och fram 

tills dess njuter av den humorn som serien erbjuder. Precis som Landau skriver: ”You’re not 

afraid to let the emotion in, because it’s raw, real, and you know you’ll be laughing again soon 

enough.” 

!21



2.6 Samhällskritik och humor 
Här kan vi dra en parallell mellan Bojack Horseman och Boris Efimovs karikatyrer. Efimovs 

politiska karikatyrer under Sovjettiden var högst uppmärksammade och han påstod sig 

använda humorn som vapen. Efimov sa själv att ”Cartoons are a mirror to reality”.  Hans 38

karikatyrer gjorde narr och förlöjligade västvärlden vilket i sin tur förminskade rädslan för 

fienden. På det viset fungerade humorn som vapen. Karikatyrerna var baserade på verklighet 

och var därför relaterbara för den Sovjetiska medborgaren. Elementet av humor gjorde 

däremot denna verklighet löjlig och lättsam att ta till sig. Humorn skapade mer nya, 

lättsamma associationer till västvärlden och en del av rädslan ersattes med skratt.     

 I Bojack Horseman kan vi som tittare relatera till situationer som karaktärerna 

befinner sig i och känslor som de upplever. Handlingen är aktuell och precis som i vår 

verklighet ställs karaktärerna inför utmaningar såsom dålig självkänsla, missbruk, 

arbetslöshet, kärleksproblem, o.s.v. Vi känner igen dessa som problem och kan därför relatera 

till handlingen. Vi tar dock till oss den handlingen lättsamt och skrattar åt den verklighet som 

vi innerst inne vet är problematisk, precis som med Efimovs karikatyrer. Efimov definierade 

sin typ av konst ”as a distinctive, whimsical, and sharp artistic form, which carries in its jolly 

and mischievous form a civic, purposeful meaning”.  Stephen M. Norris nämner även andra 39

konstnärer i artikeln, som gestaltade situationen i Ryssland och blev populära hos publiken på 

grund av sin ”nationella humor”. De fångade känslorna hos miljontals människor och enligt 

Efimov lyckades gestalta samhället genom sitt kreativa arbete vilket var anledningen till deras 

framgång.   

 Även Bojack Horseman gestaltar vårt samhälle, med fokus på situationen i USA och 

mer specifikt Hollywood. Efimovs kamp mot fienden med humorn som vapen förklarade han 

själv med påståendet: ”We put all our hatred and wrath into our cartoons on these criminals; 

we meant to ridicule, to bash them, to show all their cruelty and meanness.”  Han säger även: 40

”It depends, first of all, on the skill of the artist/satirist to see and to reveal what is funny and 
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to force the reader or spectator to appreciate this funny feeling and to accept how it will be 

used for the general mockery of anyone that deserves this mockery.”   41

 Kändisskap, sociala medier och pengar är ett genomgående tema i Bojack Horseman 

och förlöjligande samt överdrift av Hollywoods ytliga livsstil väcker skratt. Under den 

humoristiska ytan kan man dock urskilja kritik mot samhället precis som Norris beskriver i 

artikeln. Förutom kritiken mot Hollywoods ytliga livsstil kan man även urskilja kritik mot 

större, mer globala problem. Exempelvis kan både Princess Carolyn och Diane betraktas som 

två kvinnliga karaktärer som i den mansdominerade världen försöker ta plats och göra 

skillnad, både för sig själva och andra kvinnor. Med anknytning till dem tar serien bland annat 

upp frågor som abort, sexuella trakasserier på arbetsplatser och karriärmöjligheter för kvinnor. 

Samhällskritiken lyfts upp på ett humoristisk sett, framförallt genom att de ignoranta 

karaktärerna framställs som otroligt löjliga. 

 Ett exempel på detta kan man se i tredje säsongens, sjätte avsnitt ”Brrap Brrap Pew 

Pew” där abortfrågan är i fokus, när en känd tonårssångerna påstår sig vara gravid och ska 

genomföra abort. I en av scenerna hör man nyhetsreportern fråga: ”Has the concept of women 

having choises gone too far?” Vidare ger han ordet till en ”diverse panel” bestående av, som 

han beskriver det, ”white men in bow ties”. I scenen kan man urskilja en tydlig kritik mot 

män som diskuterar frågor som de saknar erfarenhet av, inte minst när en av männen avslutar 

ett av sina påståenden emot abort med  ”I can say that with confidence, because I will never 

have to make that decision”.    

 Norris skriver att: ”Efimov’s caricatures were held up as examples of a “healthy form 

of humor”, one that could produce a ’moral laughter’ where viewers could derive satisfaction 

and pleasure from ’seeing that evil is exposed, disgraced, and punished’.”  Även i Bojack 42

Horseman kan man urskilja flera samhällsproblem som blir blottade och förlöjligade. Humorn 

skapar tillfredställelse eftersom tittare känner igen de problemen som avslöjas och förlöjligas. 

I ”Fish out of Water” kan vi se hur den glamorösa tillvaron som karaktärerna lever i avslöjas 

genom Bojacks reaktioner på den. Gestaltningen av hans känslor avslöjar och förlöjligar den 

ytlighet som genomsyrar hela den världen. Som tittare kan vi därför betrakta karaktärernas 
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löjliga beteende med intrycket om att vi har genomskådat deras värld och åtnjuta det 

”moraliska skrattet”.   

 ”Fish out of Water” urskiljer sig från seriens andra avsnitt på det viset att det gestaltar 

tydligare än något annat avsnitt innan, hans rädslor och osäkerheter. Den humoristiska delen 

flyttar till andra plats och den tragiska handlingen hamnar i fokus. Något som dock stannar 

kvar är ironin som är djupt rotad i hela serien. Avsnittet ger en bra sammanfattning av Bojack 

som karaktär, eftersom det genomgående temat i både avsnittet och serien är hur han trots sitt 

kändisskap och ekonomiska framgång är olycklig och hur han gång på gång misslyckas med 

att göra det rätta. Ur ett övergripande (metanarrativt) perspektiv skulle man kunna säga att det 

underliggande temat i serien är att pengar inte bringar lycka.   

  

3 Sammanfattning och diskussion  
Efter en analys av ”Fish Out of Water” har vi kunnat identifiera flera återkommande, 

tragikomiska mönster i serien. Avsnittet som har blivit utvalt på grund av dess popularitet, 

baserat på tittarnas betyg och ett flertal artiklar, har fått representera serien och utgöra ett 

exempel på seriens kombination av humor och tragik. 

 Avsnittets utformning använder sig både av telling och showing i Booths bemärkelse,  

där showing framförallt står för den humoristiska sidan medan telling framförallt uttrycker det 

tragiska. Eftersom visuell fiktion sällan använder sig av en berättarröst har analysen försökt 

komma åt hur telling-begreppet ändå gör sig närvarande. Efter att ha studerat Booths begrepp 

har det blivit tydligt att begreppet telling inte nödvändigtvis behöver betyda att berättelsen har 

en närvarande berättarröst. Med hjälp från Chapmans teori om narratologin i visuell fiktion 

och begreppen description och tacit description samt ett alternativt perspektiv på Booths 

teori, har vi kunnat finna effekterna av telling trots frånvaron av berättarrösten.  

 Både Chapman och Booth har uppmärksammat att telling och showing sällan går att 

separera helt och ofta går in i varandra. Baserad på båda teorierna har vi kunnat finna telling i 

formen av serieskaparnas val av gestaltning och uttryck i vissa scener. Även fast ”Fish Out of 

Water” saknar berättarkommentarer, har avsnittet element som förstärker händelserna i 

scenerna och på det viset styr tittarens sympatier. Gestaltningen av karaktärerna i vissa scener, 

har samma effekt som telling har inom litterär fiktion. Ett exempel ur analysen, där Bojack 

överlämnar sjöhästbebisen till dess pappa och hans ansiktsuttryck när han dröjer i 
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dörröppningen innan han ger sig av, visade hur även visuell fiktion kan styra tittarens sympati 

för karaktärerna. Därför kan man konstatera att telling framförallt utrycker seriens tragik, 

eftersom telling genererar en berättelse om karaktärernas natur snarare än deras handlingar.  

 Showing gestaltar karaktärerna i en mer explicit form. I Bojack Horseman är 

karaktärerna animerade och de är hälften människor, hälften djur, vilket utgör en stor del av 

seriens humoristiska sida. I berättarformen showing, talar berättaren genom karaktärerna, 

vilket ger intrycket av att händelserna händer oss själva och bidrar till identifikation. 

Karaktärerna talar och handlar dessutom för sig själva och deras tal samt handlingar utgör 

mycket av humorn och ironin som serien innehåller.    

 Mitt val av differentieringen mellan telling och showing (där telling framförallt 

utrycker tragedin och showing komedin) beror på det faktum att seriens utformning, som är 

starkt kopplad till begreppet showing, ger serien en lättsam och humoristisk känsla. Medan 

telling skapar en berättelse som går djupare in på karaktärernas natur och i vårt exempel 

gestaltar Bojacks känsla av ensamhet, ånger och otillräcklighet, vilket berikar serien med dess 

tragiska element. På grund av den visuella, animerade utformningen är berättartekniken 

showing alltså ledande, vilket trots de tragiska elementen som telling genererar, får serien att 

framstå som lättsam och komisk. Efter den genomförda analysen kan man konstatera att 

seriens färgglada och animerade utformning samt dess humoristiska inslag, väcker 

uppmärksamheten hos tittaren medan seriens seriösa, tragiska och realistiska sida ger den en 

story som man kan både relatera till och sympatisera med och därmed även bli fäst vid.  

 De återkommande mönster, som vi har sett i analysen av avsnittet och 

sammanfattningen av serien, är alltså hur seriens utformning, samt dess explicit ironiska och 

komiska element blandas ihop med en tragisk story, där showing mestadels representerar 

seriens komiska element medan telling står för seriens tragik. 

 Booths begrepp impersonal narration har förklarat vad frånvaron av 

berättarkommentarer kan ha för effekt. Exempelvis har analysen konstaterat att frånvaron kan 

förstärka känslan av att händelserna händer oss själva men även inge en känsla av ansvar i 

bedömningen av karaktärerna, när ingen explicit berättarröst styr våra sympatier. Eftersom 

tittaren uppfattar en berättarröst som ytterligare en karaktärer i berättelsen, framställer bristen 

på den, de synliga karaktärerna som mer ensamma än om rösten fanns där. Även stumheten i 

”Fish Out of Water’s” kan återkopplas till impersonal narration, då effekten blir att 
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karaktärernas ansiktsuttryck och kroppsspråk får mer fokus och därmed får tittarna större 

ansvar i karaktärsbedömningen även här.  

 Efimovs karikatyrer som utgjorde ett exempel på hur humor framgångsrikt har 

används för att påverka publiken, har visat att seriösa och tragiska samhällsförhållanden är i 

behov av humor. Precis som hans karikatyrer blev en succé under krigstiderna i Sovjet, kan vi 

nu se att Bojack Horseman och andra serier inom samma genre väcker uppmärksamhet hos 

tittarna och baserat på recensioner och IMDb-betyg, positiva reaktioner. I Bojack Horseman, 

precis som i Efimovs karikatyrer, har man kunnat identifiera samhällskritik som framförallt är 

uttryckt genom förlöjligande av vissa karaktärer, handlingar eller påståenden, vilket sannolikt 

utgör en stor del av seriens framgång.  

 Enligt Fadiman inger den bästa humorn insikt samtidigt som den bringar glädje samt 

att den förflyttar oss till tillståndet utan negativa känslor. Utifrån analysen av serien kan man 

konstatera att serien framgångsrikt använder humor, eftersom serien både bringar glädje och 

skapar insikt genom att lyfta upp tragiska, realistiska ämnen och samhällskritik. Inte minst har 

Landaus påståenden om serien visar att Bojack Horseman lyckas flytta en till ett tillstånd utan 

att lämna en med negativa känslor, vilket återigen kan återkopplas till balansen mellan 

närheten och distanseringen till realismen och därmed även telling och showing.  

 Utifrån Booths teori har analysen visat att seriens utformning, som framförallt 

definieras av showing, framställer serien som lättsam och komisk. Seriens animation och val 

av karaktärer väcker uppmärksamhet och skratt som utgör en stor del av dess framgång. Inte 

minst med återkoppling till Efimovs karikatyrer har analysen visat att kreativ utformning 

utgör en viktig retorisk funktion. Den animerade utformningen och dess humoristiska 

funktion har visat sig vara ett återkommande mönster, som framställer även de mest tragiska 

ämnena som lättsamma och har, utifrån Bojack Horseman och Efimovs karikatyrer, visat sig 

vara retoriskt effektiv. 

 Fler återkommande mönster som har identifierats i analysen av Bojack Horseman, är 

att seriens tragiska, kritiska och realistiska sida verkar skapa insikt och lämnar tittaren med 

eftertanke. Serien använder sig av ämnen som många kan känna igen sig i och sympatisera 

med. Med det sagt är det den rätta balansen av tragik (identifikation, närhet till verklighet) 

och komik (distansering) som gör serien till ett framgångsrikt verk. 
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 Utifrån Bojack Horseman, som har fått representera tragikomiken, har vi kunnat se att 

humorn både har givit verken den distanseringen som framgångsrik fiktion kräver, samt fyller 

upp kraven för det litterära värdet, kvalitativt intresset (mer specifikt ”promiced” qualities). 

Tragiken har i sin tur uppfyllt kraven för närheten och de litterära värdena; intellektuellt/

kognitivt intresse och praktiskt intresse. Inte minst har ”Fish out of Water” kunnat återkopplas 

till det praktiska intresset eftersom effekten av stumheten som är att karaktärernas 

ansiktsuttryck och kroppsspråk får mer fokus, skapar ett emotionellt engagemang hos tittaren.  

 Att tragikomiken både idag och genom tiderna har varit populär och även använts som 

vapen, kan kort förklaras med att verk som kombinerar dessa två genrer väcker eftertanke och 

genererar insikt, samtidigt som humorn underlättar hanteringen av dessa. Utifrån Booths teori 

kan man dock se att humorn tillsammans med tragiken kan skapa den perfekta balansen som 

fiktionen kräver, för att både väcka intresset och behålla det. 

 Precis som Fadiman säger, bör den främsta humorn förflytta en till ett tillstånd, utan 

att lämna en med negativa känslor och vi kan konstatera att Bojack Horseman precis som 

många andra verk, som innehåller tragikomiska inslag, gör just detta och blir därför retoriskt 

framgångsrika.  
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