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1. Inledning  
”A decidedly oratorical spectacle, the stand-up comedy performance remains one of the last 

remnants of the rhetorical tradition in contemporary culture”.1 Ståuppkomik (SUK) är retorik, 

och ofta politisk sådan.2 Flera menar att ståuppkomikern har blivit en ny sorts offentlig intel-

lektuell, och om så är fallet borde denne utsättas för akademisk granskning.3 Då humor aldrig 

är ren argumentation måste det dock undersökas från ett perspektiv som behandlar både komi-

ken och den politiska argumentationen hos personen som framför den. Här vill jag lyfta fram 

just personen, själva komikern, som en infallsvinkel som möter det kriteriet. Både i traditionellt 

argumenterande texter och tal samt i humor är personen bakom yttrandet viktigt.4 När vi skrattar, 

skrattar vi ofta lika mycket åt vem som säger något som åt vad som sägs.5 Men hur kan en 

person vara rolig och trovärdig i politiska frågor på samma gång? Här finns det en spänning 

som är intressant att undersöka. Jag anser att retorikens begrepp ethos samt begreppet persona, 

som ofta används i samband med både retorik och SUK, kan vara givande för en sådan under-

sökning.6  

 

1.1. Bakgrund  

1.1.1 Ståuppkomikens historia   

För att undersöka SUK är det viktigt att veta vad det innebär och hur genren har uppstått. Både 

SUK-forskaren Oliver Double och Ami Hallberg Pauli, som har skrivit boken Stand up hand-

boken, härleder SUK:s framväxt främst till de amerikanska Vaudeville-teatrarna. Vaudeville-

teatrarna började dyka upp på 1800-talet i USA och var en blandning av olika former av popu-

lärkulturell underhållning.78 De flesta humorframträdanden där föll inom undergenrerna sket-

cher eller humor, men det fanns de, främst konferencierer och monologister, som på sikt ut-

vecklades till modern SUK. 1962 öppnade den första renodlade komediklubben vid namn Pips 

i New York där komiker kunde uppträda utan att dela scenen med andra underhållare.9 På 1980-

 
1 Matthew R. Meier, Casey R. Schmitt, “Introduction: Standing Up, Speaking Out”, Standing Up, Speaking Out: 
Stand-up Comedy and the Rhetoric of Social Change, Matthew R. Meier, Casey R. Schmitt (red.), New York: 
Routledge 2017, 1 e-boksuppl., https://play.google.com/store/books/details/Matthew_R_Meier_Stand-
ing_Up_Speaking_Out?id=l81CDQAAQBAJ (2020-12-09), s. 30.  
2 Med politik menar jag det som berör samhällsfrågor i allmänhet. 
3 Meier, Schmitt 2017, s. 30.  
4 Se avsnitt om ethos och persona.  
5 Oliver Double, Getting the joke: the inner workings of stand up comedy, London & New York: Bloomsbury 
Methuen Drama 2014, s. 121.  
6 Double använder begreppet stage persona genom hela boken.  
7 Double 2014, s. 23. 
8 Double 2014, s. 24. 
9 Double 2014, s. 30.  
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talet ökade antalet humorklubbar i USA explosionsartat. Många tvingades att stänga under 

1990-talet, men SUK är fortfarande etablerat i USA.10 

Ami Hallberg Pauli skriver om hur SUK kom till Sverige. Hon daterar starten till 1988.11 

1989 startades klubben Norra Brunn, och kort därefter kom TV-programmet Släng dig i brun-

nen med inspelningar från Norra Brunn vilket tog SUK till den breda massan i Sverige.12 Popu-

lariteten gick upp och ner, men enligt Hallberg Pauli fick den en nytändning med en ny TV-

satsning och att ”den trendkänslige och kända humoristen Henrik Schyffert började med stand 

up”.13 

1.1.2 Definition och terminologi. 

Att definiera SUK är svårare. Double har i en tidigare bok definierat SUK som ”a single perfo-

mer standing in front of an audience, talking to them with the specific purpose of making them 

laugh”, men har sedan insett att det är en lite väl enkel definition.14 Han lägger fram tre saker 

som enligt honom definierar SUK i relation till andra humorformer: personlighet, direkt kom-

munikation och nutid (present tense). Det är alltid en personlighet som visas upp för publiken, 

vare sig det är komikerns egna eller en tillgjord sådan. Kommunikationshandlingen sker utan 

fördröjning, reaktionen från publiken kommer med en gång, komiken förmedlar skämt och au-

ditoriet svarar direkt med skratt eller andra reaktioner. Allt sker i nutid, komikern måste ta in 

situationen och beakta det som händer i rummet.  

 För att lättare analysera SUK vill jag redogöra för den centrala terminologin som finns inom 

genren. Jag kommer främst utgå från två handböcker vars målgrupp är aspirerande komiker. 

De är skrivna av yrkesverksamma komiker och båda behandlar grundläggande terminologi. 

Dessa är Bli Ståuppkomiker– exempel, övningar, förklaringar, tips och tricks, skriven av Hans 

Carstensen som är författare, dramatiker, komiker och textcoach, och den ovan nämnda Stand 

up Handboken av Ami Hallberg Pauli som är yrkesverksam komiker.15 Hon klassificerar alla 

delar av ett SUK-uppträdande i följande kategorier: act eller set, ståuppkomikerns tid på scenen. 

material, själva innehållet i SUK, skämten. Materialet består av flera olika rutiner, vilket kan 

beskrivas som de olika avgränsade ämnen en komiker skämtar om, vanligtvis runt 3 minuter 

enligt Hallberg Pauli. Carstensen skiljer på ämne och premiss gällande vad skämt eller rutiner 

 
10 Double 2014, s. 32. 
11 Ami Hallberg Pauli Stand up handboken, Stockholm: Improvisationsstudion förlag 2018, s. 22.  
12 Hallberg Pauli 2018, s. 24. 
13 Hallberg Pauli 2018, s. 24. 
14 Double 2014, s. 19.  
15 Hallberg Pauli 2018, s. 29–35.  
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handlar om. Ämnet är självförklarande, vad ett skämt handlar om, vilket kan vara mer eller 

mindre brett.16 Premissen, eller tesen, är komikerns personliga tanke kring ämnet.  

1.1.3 Politisk SUK 

Huruvida SUK faktiskt kan påverka politik är omdiskuterat. Double skriver att en vanlig kritik 

som riktas mot politisk SUK är att den predikar för de redan frälsta.17. Han menar dock att detta 

inte behöver vara negativt: ”[t]his ignores the fact that the sermon is partly about sharing and 

celebrating common beliefs to send the flock out into the wicked world with strengthened 

faith”.18 Av detta följer att retoriken i politisk SUK snarare är demonstrativ än deliberativ, då 

syftet blir att stärka värderingar och inte att övertyga. Double tar även upp en rutin från George 

Carlin 1972 med ett tydligt ställningstagande mot Vietnamkriget. Rutinen fick mer applåder än 

skratt, men Double menar att det var politiskt slagkraftigt att låta en publik utrycka sin ilska i 

den kontexten. Med det blir politisk SUK, inte bara skämt med politiska teman, utan tveklöst 

retoriskt i det att publiken påverkas.  

1.2 Syfte och frågeställning  
Syftet med uppsatsen är sålunda att undersöka hur humor och politisk argumentation kan 

samexistera inom en och samma scenpersonlighet med särskilt fokus på scenpersonlighetens 

retoriska funktion. För att göra det kommer jag att undersöka svenska komiker som har politiska 

budskap i sina föreställningar. Målet med undersökningen är att ge en djupare förståelse för 

dels SUK som en retorisk genre och hur den kan granskas kritiskt och akademiskt, dels hur 

humor kan vara argumenterande och underhållande på samma gång. I Sverige har det knappt 

forskats alls om SUK med undantag för några studentuppsatser och det är min förhoppning att 

denna undersökning kan börja fylla den luckan, samt ge oss verktyg för att tolka de politiska 

budskap som framförs med humor.19 Jag kommer utgå ifrån följande frågeställningar.  

• Hur konstruerar komikerna som jag undersöker en personlighet som både kan vara un-

derhållande och politiskt argumenterande?  

• Vilka strategier använder sig komikerna av för att växla mellan humor och allvar?  

• Kan genrespecifika begrepp kan användas för att nå en djupare förståelse av SUK som 

retorik? 

 
16 Hans Carstensen, Bli ståuppkomiker: exempel, övningar, förklaringar, tips och tricks, Gävle: Bokförlaget Skri-
vit 2018, s. 23.  
17 Double 2014, s. 288. 
18 Double 2014, s. 290.  
19 Diva-sökning ”ståuppkomik” https://www.diva-portal.org/smash/resultList.jsf?dswid=-188&language=sv&se-
archType=SIMPLE&query=St%C3%A5uppko-
mik&af=%5B%5D&aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&noOfRows=50&sort-
Order=author_sort_asc&sortOrder2=title_sort_asc&onlyFullText=false&sf=al(2021-01-06). 
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1.3 Tidigare Forskning 

1.3.1 Retorik och politisk humor   

För att undersöka retoriken i politisk SUK är det viktigt att ta ett steg tillbaka och undersöka 

retoriken i politisk humor i allmänhet. Jag kommer därför först ta upp några centrala exempel 

på forskning om politisk satir. Kommunikationsforskaren Dannagal Young skriver i sin arti-

kel ”Political Humor” att det är först på senare tid som forskare har börjat intressera sig för 

politisk humor.20 Young härleder detta till ”the increasing prevalence of hybrid forms of politi-

cal information over the past twenty years”. Som exempel på detta tar hon upp politiska inslag 

i talkshowkomikers monologer på 90-talet som Jay Leno och nyhetssatirprogram som The 

Daily Show. Young skiljer mellan politisk humor och politisk satir: ”political humor is an um-

brella term that encompasses any humorous text dealing with political issues, people, events, 

processes, or institutions”.21 Politisk satir hamnar inom ramen politisk humor, men utmärker sig 

genom att ha ett tydligt syfte. Young hänvisar till humorforskaren George Test som menar att 

satir har som syfte att både framkalla skratt och forma åhörarnas omdöme. Satir måste, i Youngs 

mening, ifrågasätta den rådande politiska eller sociala ordningen (order), oftast genom att sätta 

den i kontrast mot vad som kan eller borde vara. Det blir därför satirisk SUK som jag vill 

undersöka.  

I sin bok Satire redogör Dustin Griffin för en vanligt förekommande bild av satir. 

 
A work of satire is designed to attack vice or folly. To this end it uses wit or ridicule. Like polemical 

rhetoric, it seeks to persuade an audience that something or someone is reprehensible or ridiculous; 

unlike pure rhetoric, it engages in exaggeration and some sort of fiction.22 

 

Griffins skriver att något som vanligtvis utmärker satirikern är att hen är säker på sin ståndpunkt, 

det finns inte rum för osäkerhet.23 Griffin påpekar dock att satirikern inte är samma sak som 

författaren, utan snarare författaren som poserar (posing) som satirikern. Det är alltså en roll, 

eller vad som skulle kunna kallas för persona som författaren tar sig an.  
 

 
20 Dannagal G. Young, ”Theories and Effects of Political Humor: Discounting Cues, Gateways, and the Impact 
of Incongruities”,  Kate Kenski & Kathleen Hall Jamieson (red), The Oxford Handbook of Political Communica-
tion, Oxford: Oxford University Press 2017, 2 e-boksuppl., https://www.oxfordhand-
books.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199793471.001.0001/oxfordhb-9780199793471-e-29  (2020-12-07), s. 
4.  
21 Young 2017, s. 4.  
22Dustin Griffin, Satire: A Critical Reintroduction, Lexington: University Press of Kentucky 1994. 1 e-bok-
suppl., https://ebookcentral.proquest.com/lib/uu/detail.action?docID=1915087, (2020-12-03), s. 1.  
23 Griffin 1994, s. 35. 
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The business of the satirist is to insist on the sharp differences between vice and virtue, between 

good and bad, between what man is and what he ought to be. To make those differences especially 

dear, the satirist has to exaggerate or simplify, to paint with a bold brush […].24 

 

1.3.2 Retorik och SUK 

Som citatet som inleder den här uppsatsen visar så har forskare redan påpekat att SUK är en 

tydligt retorisk genre. Citatet är hämtat från antologin Standing Up, Speaking out: Stand-up 

Comedy and the Rhetoric of social change som innehåller mycket retorisk forskning om SUK. 

Matthew R. Meier och Casey R. Schmitt, som är redaktörer för antologin, skriver att ståuppko-

miker skiljer sig från andra sorters komiker i det att de inte är komiska skådespelare, utan comic 

rhetors.25 Medan andra komiker har fokuserat främst på actio fokuserar ståuppkomiker mer på 

inventio då de både skriver, improviserar och tänker humor.   

 
Molded in the Ciceronian notion of a speech for entertainment, stand-up comedy is an especially 

rhetorical form of popular culture. Stand-up comedy typically involves a lone rhetor offering a 

punchline-peppered monologue to an audience packed tightly into a nightclub for the express pur-

pose of laughing for an hour or so. A decidedly oratorical spectacle, the stand-up comedy perfor-

mance remains one of the last remnants of the rhetorical tradition in contemporary culture.26 

 

I introduktionen redogör Meier och Schmitt för vad som tidigare har skrivits om retorik och 

SUK och hänvisar till bland annat Andrea Greenbaums artikel ”Stand up Comedy as Rhetorical 

Argument: An Investigation of Comic Culture” som menar att komiker aktivt skapar ett ethos 

genom en persona, samt att de måste förhålla sig till kairos för att skämt ska vara roliga. De 

hänvisar också till Stephanie Koziskis artikel ”The standup comedian as anthropologist: Intent-

ional culture critic” där Koziski argumenterar för att ståuppkomiker ofta blir en form av kultu-

rella kritiker då de avslöjar dolda grunder i kulturen. I inledningen  skriver Judith Yaross Lee:  

 
Whatever form it takes, narrative humor always presents a specific attitude or viewpoint aimed at 

eliciting a specific effect – laughter – from a specific audience whose social knowledge, in turn, 

specifies topics and values ripe for off beforehand either materially or ideally, deliberately or as a 

matter of course”. The punchline may surprise, but successful humor addresses an audience already 

within the humor zone; stipulating “That’s a joke” does not neutralize offense after the fact. Within 

the humor zone, however, the humorist invokes social rules in order to transgress them, if only 

 
24 Griffin 1994, s. 36. 
25 Meier, Schmitt, 2017, s. 29. 
26 Meier, Schmitt 2017, s. 30. 
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symbolically through language, visual art, or other mode. Humor thus serves as the advance guard 

of social change, mocking values in flux. 27 

 

Precis som satir, så är det alltså ofta värderingar, sociala koder och kulturella företeelser som 

prövas och diskuteras och förlöjligas.  

 

1.3.3 Ethos, persona och SUK.  

En stor del av den retoriska forskningen om SUK berör, eller är åtminstone relaterad till, komi-

kerns identitet. När Meier och Schmitt redogör för retorisk SUK-forskning tar de bland annat 

upp Joanne Gilberts studie om kvinnliga ståuppkomikers stil och funktion ”Performing margi-

nality: Comedy, identity, and cultural critique”.28 I studien diskuterar Gilbert kvinnornas för-

måga att kritisera makten genom att framföra ”potentially subversive critisism” samtidigt som 

de får publiken att skratta.29  

 
Further, Gilbert suggests that comic rhetorical strategies such as self-deprecation can act as double-

coded social critiques that are sanctioned by the audience because the stand-up performer simulta-

neously performs “self and culture”. In this way, the comic may make himself or herself the butt of 

a joke, but in so doing simultaneously externalizes some cultural incongruity or imperfection as the 

target of the audience’s laughter’s corrective capacity. 

 

Komikerns identitet eller persona kan alltså bli en del av kritiken mot samhället.   

 

1.4 Teori och metod  

1.4.1 Ethos och persona  

För att undersöka spänningen mellan skämt och allvar hos komiker kommer jag att använda 

mig av begreppen ethos och persona samt genrespecifika begrepp som kan bidra till ytterligare 

förståelse för hur personlighet framställs inom SUK. Jag kommer följaktligen först att förklara 

vad jag menar med ethos och persona och sedan redogöra för några begrepp inom SUK som är 

relevanta för att undersöka dem. Roger D. Cherry behandlar skillnaden mellan begreppen i sin 

artikel ”Ethos Versus Persona”. Cherry kallar ethos och persona för ”the two vehicles of self-

 
27Judith Yaross Lee, “Foreword: Stand-Up Comedy, Social Change, and (American) Culture”, Standing Up, 
Speaking Out: Stand-up Comedy and the Rhetoric of Social Change, Matthew R. Meier, Casey R. Schmitt (red.), 
New York: Routledge 2017, 1 e-boksuppl., https://play.google.com/store/books/details/Mat-
thew_R_Meier_Standing_Up_Speaking_Out?id=l81CDQAAQBAJ (2020-12-09), s. 19–20.  
28 Meier, Schmitt 2017, s. 30.  
29 Meier, Schmitt 2017, s. 30–31. 
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portrayal” och menar att begreppen berör olika perspektiv på självrepresentation. Cherry spårar 

ethosbegreppet tillbaka till Aristoteles, som beskrev talarens behov att visa “a good moral char-

acter, ’practical wisdom’, and a concern for the audience in order to achieve credibility and 

thereby secure persuasion”.30 Aristoteles lyfte dessa tre dygder som det centrala och viktigaste 

i ethosbegreppet.31 Personabegreppet är till skillnad från ethos inte nedärvt från den retoriska 

traditionen, utan den litterära.32 Termen härstammar från latin och ska ha betytt något i stil 

med ”teatermask”, men har utvecklats till att betyda roll, ”both in a dramaturgical sense and in 

the broader sense of a social role”.33 Cherry menar dock att begreppen inte är helt separata från 

varandra: ”ethos and persona are not mutually exclusive but interact with one another in rather 

complex ways”.34 Begreppen överlappar alltså, men Cherry menar att ethos omfattar mer av det 

som vanligtvis klassas som persona, då de aristoteliska dygderna är beroende av en social kon-

text och en del av det antika ethosbegreppet är att anpassa sig till publiken. Persona kan dock 

aldrig helt ersättas av ethos, bland annat på grund av dess litterära konnotationer. Cherry menar 

att ethosbegreppet har förenklats till att främst beröra trovärdighet i modern retorisk teori, men 

att den förenklingen blir användbar i relation till personabegreppet.  

 
When we approach self-representation starting with ethos, we assume a real author and look for the 

transformation the author will undergo as a result of appearing in print. When we begin with persona, 

we assume a degree of artifice or transformation and search for the real author. 35 

 

För att undersöka både ethos och persona samtidigt måste jag därför förutsätta både att det finns 

en riktig ”författare” eller verklig person och att denne framställer sig själv på ett konstgjort vis. 

Det blir även centralt att förstå hur respektive begrepp förhåller sig till den verkliga personen. 

För att förstå hur en komiker etablerar ethos kommer jag leta efter de karaktärsdrag som förhö-

jer trovärdighet, vilka dygder (inte nödvändigtvis bara de aristoteliska) som komikern framstäl-

ler sig själv med och för persona de karaktärsdrag som sätter komikern i en tydlig roll. Här finns 

det en intressant spänning att undersöka som ligger till grund för frågeställningen, nämligen hur 

en komiker skapar en komisk roll åt sig själv, och samtidigt framställer sig så ”dygdig” (vis, 

pålitlig och välvillig) som det krävs för att publiken ska ta till sig av de politiska budskapen. 

Att förstå hur ethos och persona samverkar blir därför centralt för undersökningen.  

 
30 Cherry 1998, s. 386. 
31 Cherry 1998, s. 386–387.  
32 Cherry 1998, s. 389. 
33 Cherry 1998, s. 390. 
34 Cherry 1998, s. 402–404.  
35 Cherry 1998, s. 403.  
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En liknande uppdelning av begreppen går att hitta i texter om SUK. Oliver Double diskuterar 

skillnaden mellan en komikers personlighet på och utanför scenen: ”the key to understanding 

the distinction between person and persona in stand-up comedy in the boundary between the 

stage and the rest of the world”.36 Med hjälp Cherry läser jag här in motsättningen mellan den 

verkliga personen och ethos/persona. Double menar att dessa två alltid samverkar. Komiker 

kan använda sig av sitt privatliv för att framkalla känslor och deras privatliv kan bli ett hinder 

som de måste förhålla sig till, till exempel om komikern har varit med om en skandal som 

publiken känner till. Vad från en komikers privatliv som tas upp blir därför en viktig del av 

analysen. Även kläder kan påverka komikerns persona, till exempel om komikern ses som 

normbrytande eller som någon som lika gärna kunde sitta i publiken.37 Nedan följer olika be-

grepp som kan hjälpa oss förstå hur ethos och persona förhåller sig till den verkliga personen. 

1.4.2 Personlighetsspektrumet  

Oliver Double presenterar även vad han kallar för the personality spectrum. Han menar att vi 

har tränats till att anta att personen som pratar på en ståuppscen är helt genuin, men att så inte 

alltid är fallet. Double tar upp ett flertal exempel på komiker som helt och hållet har spelat en 

karaktär, bland annat Al Murray som spelar en främlingsfientlig pubägare.38 Komiken kommer 

från absurda delar av karaktären, och satiren driver med den befängda världsbild som den ka-

raktären har. Double menar att det finns ett spektrum så sträcker sig mellan character comedi-

ans (som spelar en fiktiv karaktär) och comedians who are playing themselves. I mitten av 

spektrumet finns vad Double kallar för exaggerated personas. För publiken kan det då vara 

svårt att skilja person från persona, men för komikern är det alltid glasklart.39 En komiker liknar 

det vid en partyklänning som hon sätter på sig. Double exemplifierar detta med en annan ko-

miker som spelar en lite galen version av sig själv för att förse publiken med kontext för sitt 

galnare material.40 Double skriver även att många av dem som helt och hållet spelar sig själva 

blottar sig på ett sätt som de inte kan göra utanför scenen och att SUK ofta saknar en tydlig 

skiljelinje mellan konst och livet. Att ta reda på var på det spektrumet en komiker befinner sig 

blir därför centralt för att analysera vilken typ av persona en komiker skapar, hur stark den är 

och till vilken grad den är konstgjord. För att göra det måste jag, som Cherry skriver, anta en 

viss form av konstgjordhet och leta efter den verkliga personen, vilket för mig till nästa begrepp.  

 
36 Double 2014, s. 140. 
37 Double 2014, s. 146–156.   
38 Double 2014, s. 125–126.  
39 Double 2014, s. 126. 
40 Double 2014, s. 128. 
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1.4.3 Ben 

Vi behöver också ett sätt att förstå hur en komikers privatliv förhåller sig till scenpersonan. Ami 

Hallberg Pauli skriver i sitt avsnitt om scenpersona om vad hon kallar för ben. Hon skriver att 

det första som händer när en komiker går ut på scen är att publiken försöker läsa av vem komi-

kern är.41 
 

Komiker som hittat sin scenpersona har valt ut vissa egenskaper hos sig själva och förstärkt dem. 

Det är naturligtvis inte hela sanningen som komikerna levererar, men det räcker för definiera en typ 

av personlighet som publiken lätt kan känna igen. Vi brukar prata om ”benen du står på, det vill säga 

saker som definierar dig på scen, du kan ha ett, två eller tre ben.42 

 

Hallberg Pauli exemplifierar detta med de kända svenska komikerna Babben Larson, vars ben 

består av att hon är från Gotland, att hon är ”rund” och att hon är en ”bonnadotter”, och Ann 

Westin vars ben består av att hon är ”liten, satt, arg och från Västkusten”.43 Det kan alltså vara 

mer fasta delar av någons identitet, som härkomst eller fysiska egenskaper, men även känslo-

mässiga karaktärsdrag. Benen kan alltså tolkas som delar av någons verkliga person som stra-

tegiskt framhävs för att skapa en komikers scenpersona eller etablera ethos.  

1.4.4 Attityd  

Vad komikern har för attityd till det hen skämtar om är avgörande för att både förstå budskapet 

och vilken scenpersona komikern skapar. Carstensen skriver att när komiker pratar om någon-

ting så måste de, till skillnad från någon som drar en rolig anekdot för en kompis, klargöra vad 

hen faktiskt tycker om ämnet: 

 
 […] på en ståuppscen är det inte så många som vet vem du är, plus att du här har ett krav på dig att 

vara rolig. Då behöver du snabbt visa vilken scenkaraktär du är, då behöver du snabbt visa dig vara 

rolig och då behöver du snabbt låta oss höra vad för attityd du har till det du pratar om. Om du inte 

har en attityd till det du säger kan publiken tröttna eftersom den inte uppfattar dig som närvarande, 

utan bara som en rabblande textmaskin. 44  
 

Carstensen lyfter alltså upp attityd som något nödvändigt för själva underhållningen. Det 

Carstensen lägger i begreppet attityd är främst ”en personlig tanke” om det som pratas om. 

Kortfattat kan det definieras som vad en komiker ger sken av att tycka om ämnet. Han hänvisar 

 
41 Hallberg Pauli 2018, s. 82–83. 
42 Hallberg Pauli 2018, s. 83.  
43 Hallberg Pauli 2018, s. 83–84. 
44 Carstensen 2018, s. 25.  
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till Judy Carter, som hävdar att det finns fyra sorters attityder som en komiker kan ha till sitt 

ämne: ”Det är konstigt att, det är skrämmande att, det är svårt att, och det är idiotiskt att”.45 

Attityden måste inte sägas rakt ut, det räcker med att den antyds.  

För att vidare definiera attitydbegreppet tar jag hjälp av Birgitte Mral. Hon skriver om hur 

man kan tolka attityder: ”Både ordval och sätten hur orden uttalas har betydelse för tolkningen 

av yttrandet. När man väljer förstärkande omskrivningar, hätska eller ironiska ordval, etc. till-

kännager man samtidigt sin hållning till frågan”.46 Mral skriver att de som befinner sig i ett 

överläge ofta kan ha en agonistisk attityd ”medan den som har låg status ofta måste hitta andra, 

mer förhandlande och inbjudande strategier”.47 Att bedöma attityd kommer vara viktigt för ana-

lysen, särskilt när det rör sig om politiska ämnen. Hur en komiker berör ett ämne som är politiskt 

blir en central del av hur en komiker framställer sig själv. Det går ofta att utskilja två former av 

attityder, den känsla som en komiker uttrycker jämtemot premissen, som ”det är kul” och vad 

komikern faktiskt verkar tycka om ämnet. Skillnaden är alltså att den första attityden såklart 

inte behöver vara det komikern faktiskt tycker, vilket för mig till nästa del. 

1.4.5 Ironi  

Ironi är ett viktigt redskap i komikerns verktygslåda. Double skriver att komiker ofta använder 

sig av ironi när de vill undvika att bli tolkade bokstavligt.48 I vissa fall kan ironi vara en del av 

en komikers hela scenpersona. Double tar upp Sarah Silverman som exempel. Hennes framträ-

danden består av bland annat av obsceniteter och rasistiska uttalanden (som hon uppenbarligen 

inte menar) och Double menar att hon har byggt hela sin persona på att hon ger sken av att inte 

förstå att det hon säger är hemskt.49  

Ironi är dock inget entydigt begrepp. Wayne C. Booth beskriver en rad olika former av ironi 

varav en är särskilt väsentlig för min undersökning: den stabila ironin, uttryck som är avsedda 

att tolkas ironiskt.50 Dessa yttranden utmärks av fyra punkter: Den är avsiktligt skapad av män-

niskor för att tolkas ironiskt (1). Den har en dold betydelse där meningen måste återskapas som 

annorlunda än den på ytan (skillnaden mot exempelvis en metafor, där något också uttrycks 

med andra ord, är att själva betydelsen aldrig är dold, det är bara en jämförelse) (2)51. Den är 

 
45 Carstensen 2018, s. 26.  
46Brigitte Mral, ”Attitude matters: Attitydyttringar som retoriska medel”, Rhetorica  
Scandinavica, 2010:56, s. 27–29. 
47 Mral 2010, s. 7. 
48 Double 2014, s. 273. 
49 Double 2014, s. 275. 
50 Wayne C. Booth, A Rhetoric of Irony, Chicago: University of Chicago Press 1974, skannad och uppladdad av 
Internet Archive (https://archive.org/details/rhetoricofirony00boot/page/n7/mode/2up) (19/12 2020), s. 10–12 
51 Booth 1974, s. 22. 
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stabil, när meningen har återskapats finns det inget utrymme för ytterligare tolkningar (3).  Till-

lämpningen är begränsad, även om det ironiska yttrandet kan säga mer än om det hade uttryckts 

bokstavligt så är inte betydelsen obegränsad (4). Stabil ironi är alltså inte den typen av ironi 

som kan betyda vad som helst, utan har alltid en tydlig betydelse. Booths definition av stabil 

ironi fungerar särskilt bra för den här undersökningen, då den behandlar läsarens tolkning av 

författaren (komikern i detta fall), alltså ethos och persona, som en central del i meningsskap-

andet hos ironiska yttranden. Begreppet stabil ironi är alltså användbart så till vida det att inte 

råder något tvivel om att en komiker är ironisk.  

1.4.6 Act out   

En vanlig stilfigur inom SUK är där en komiker går in en karaktär som ofta förlöjligas. Hallberg 

Pauili kallar detta för act out, för att det är just det komikern gör: agerar ut en karaktär.52 Double 

kallar det här för instant character och beskriver det som ”an instant transition from narrator to 

character, achieved from tone of voice, posture or facial expression.53 Imitationen är alltid en 

summering, de kloka delarna av personen som imiteras utelämnas, det är alltså en sorts karika-

tyr. Talarens attityd mot personen som imiteras är central, särskilt, menar Double, för 

ståuppkomiker: ”they present a selective characterization which shows their particular view of 

the people they are imitating”.54 Hur en komiker väljer att framställa människor är alltså ett 

tydligt tecken på dennes attityd. Av det går det att indirekt läsa ut hur komikern vill framföra 

sig själv. 

1.4.7 Framförande  

Hur en komiker framför sitt material är viktigt för att förstå dess persona. Hallberg Pauli tar 

upp två delar av framträdandet som är relevant för den här undersökningen är: kroppsspråk, och 

ansiktsuttryck.55 Hon skriver att komiker kan vara väldigt expressiva med sina ansiktsuttryck, 

eller knappt ha några alls, vilket brukar kallas för deadpan. Deadpan innebär att en komiker 

yttrar sina skämt nästan eller helt utan känsla.56 En annan aspekt av framförande som Double 

tar upp är huruvida komiker skrattar åt sina egna skämt. Double menar att det kan vara en 

nyckeldel av framförandet som signalerar att något är extra roligt.57 Något som måste tas hänsyn 

till är att det är otroligt svårt att återge SUK i text. Double skriver att ”one of the difficulties of 

describing a moment of stand up is that there’s so much going on, more than any system of 

 
52 Hallberg Pauli 2018, s. 45.   
53 Double 2014, s. 393. 
54 Double 2014, s. 396. 
55 Hallberg Pauli 2018, s. 72–73. 
56 Double 2014, s. 388. 
57 Double 2014, s. 389. 
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transcription could take in, no matter how scientific or precise”.58 Double menar även att det är 

svårt att separera framförande från innehåll, vissa skämt skulle fungera som enbart text medan 

andra är helt och hållet beroende av framförandet.59 Jag uppmanar därför läsaren att se de videor 

jag hänvisar till utöver att bara läsa citat och referat.   

1.5 Material 
I undersökningen vill jag skapa en representativ bild av hur politiska komiker använder sig av 

sin personlighet. Jag kommer därför undersöka Magnus Betnér, Özz Nûjen, Elinor Svensson 

och Aron Flam. Dessa har inspelade specialer som enkelt går att ta del av på internet vilket är 

nödvändigt för att genomföra denna undersökning. Alla komiker är dessutom politiska i den 

mån att de har tydliga politiska budskap. Komikerna ger mig även mångfaldig bild av svensk 

SUK: Betnér och Nûjen är båda väldigt kända komiker vars föreställningar har sänts på tv, 

medan Aron Flam och Elinor Svensson har producerat sina föreställningar själva. Magnus 

Betnér är en av Sveriges tydligast politiska komiker och har sagt att samhällskritiken är vikti-

gare än humorn för honom.60 Jag kommer att analysera vad Magnus Betnér beskriver som sin 

första riktiga föreställning Inget är heligt, då han är i större behov av att etablera sitt ethos 

samtidigt som föreställningen är mer representativ för Betnér än de få tidigare verk som finns 

tillgängliga.61 Elinor Svensson är en något mindre känd komiker men som har ett tydligt femin-

istiskt budskap i sin föreställning Patriarkatets för- och nackdelar. Hon skulle även kunna re-

presentera en mindre känd men framväxande del av Sveriges SUK-scen. Özz Nûjens etniska 

tillhörighet som kurd är något som han ständigt förhåller sig till och som blir intressant att 

undersöka utifrån personabegreppet. Han har även en föreställning som heter Statsminister Özz 

Nûjen, där han uttryckligen säger vad han skulle göra som statsminister. Aron Flam är till skill-

nad från de ovannämnda komikerna mer åt höger i sina politiska åsikter och har en judisk bak-

grund som han förhåller sig till. Valet av komiker är något godtyckligt, men jag bedömer att 

dessa är tillräckligt olika för att ge en representativ bild av politisk SUK i Sverige.  

2. Analys 
I analysen kommer jag inledningsvis att redogöra för de första delarna av föreställningarna för 

att undersöka hur de etablerar sin scenpersona. Detta för att komikerna rimligtvis jobbar mest 

 
58 Double 2014, s. 386. 
59 Double 2014, s. 389.  
60 Ülkü Holago, ”Allvarlig Humorist” SvD 8/5 2007, https://www.svd.se/allvarlig-humorist (6/1 2021). 
61 Betnér skriver detta som hans ”första riktiga special” i beskrivningen. ”Betnér Inget är heligt HELA” (2007) 
Youtube, https://www.youtube.com/watch?v=7o90N0rsPQ4&list=PLpGopD08gYBVMpKqbWa9GmfGdmTiU-
tOP0&index=3&ab_channel=MagnusBetn%C3%A9r (14/12 2020).  
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med att etablera sitt ethos i början av föreställningarna samt för att läsaren ska få en bild av 

komikerns stil. Därefter kommer jag gå igenom de olika begreppen, personlighetsspektrumet, 

ben, attityd, ironi, act out och framträdande, där de är applicerbara, för att se hur de fungerar i 

respektive komikers scenpersonlighet och slutligen ha en diskussion om hur ethos och persona 

samverkar.  

2.1 Magnus Betnér Inget är heligt 
Magnus Betnér är som sagt en tydligt politisk komiker. I en intervju i SvD som publicerades i 

samband med Inget är heligt skriver Ülkü Holago:”Magnus Betnérs ofta lakoniska och upp-

skruvade slängar av sleven har drabbat politiker från höger till vänster och kändisar som Runar 

Sögaard, Per Gessle och Ebba von Sydow”.62 I intervjun framställer sig Magnus Betnér sig själv 

som framförallt en politisk komiker. Han beskriver ”jämställdhet, rasism och hur media funkar” 

som sina viktigaste frågor.  

2.1.1Inledning  

I specialen börjar Betnér med att prata som om publiken redan vet vem han är.63 Han tar upp att 

det här filmas till TV, men att det är synd att det går till Kanal 5. Det leder honom in på att 

förlöjliga saker inom TV-Sverige som han tycker är dåligt, vilket tyder på att han vill framställa 

sig själv som en kritiker. Bara cirka två minuter in i föreställningen kommer det första exemplet 

på en act out. Han berättar om hur han var med i TV, och fick ett samtal av en upprörd små-

barnsförälder. Han går in i en karaktär som är lite ynklig och förskräckt för att han har sagt ”fitt-

piercing” i TV. Här tycks Betnér vilja skapa en motsättning till personer som ”skäller på humor 

ur fel vinkel” och måla upp sig själv som någon som småbarnsföräldrar blir upprörda över. 

Detta är återkommande; han förlöjligar andra för att de reagerar på vad han säger. Han målar 

på så vis upp sig själv som en ”sanningssägare”, någon som säger vad han tycker utan att ta 

hänsyn till att folk blir upprörda. 

Betnér menar sedan att han blir kritiserad för att han ”pratar skit” om olika kändisar, men 

säger: ”jag tycker inte att det är det jag gör, jag tycker att jag pratar om olika typer av idioter, 

sen om de är kända eller inte, det kan ju inte gärna va mitt fel heller”. Det är ett ytterligare 

exempel på Betnérs hånande stil. De personer han pratar om behandlar han oftast som idioter, 

och hans attityd är att det är idiotiskt att folk är som de är. Han säger bland annat: ”du kan ju 

inte skälla på Gessle, han har ju barn” följt av ”jo men det kanske Gessle skulle ha tänkt på 

innan han skaffade barn”.  

 
62 Holago 2007. 
63 Betnér 2007. 
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Betnérs första politiska poänger kommer cirka 18 minuter in i föreställningen. Han pratar då 

om hur två våldtäktsanklagade män har klagat över att anklagelserna förstör deras liv, och att 

det är över gränsen. Det leder upp till att han säger: ”över gränsen? Nej jag skulle inte tro det, 

jag ska berätta vad som är över gränsen. Över gränsen det är att Carl Troilius våldtäktsoffer, 

när hon sitter i tingsrätten, hon har alltså blivit våldtagen nedsövd i en operationssal av sin egen 

läkare, då frågar de henne vad hon brukar ha på sig när hon går ut på krogen, det är över grän-

sen”. Här använder Magnus Betnér sin kritiska persona som han har byggt upp under början av 

föreläsningen för att kritisera skuldbeläggningen av våldtäktsoffer, vilket är en aktuell politisk 

debatt. Det leder in till att Magnus Betnér börjar prata om varför han ser sig själv som feminist. 

Han gör en act out med nasal röst och härmar någon som säger ”men det där gör du bara för att 

få brudar” och svarar: 

 
Om ni visste hur trött jag är på brudar […] för det första har jag en flickvän som knullar som en 

jävla orkan, jag skulle aldrig palla mer. […] Det är inte tjejer jag är ute efter. Däremot så är jag ute 

efter, min dotter är två och ett halvt, när hon är tjugotvå och ett halvt, då vill jag att hon ska kunna 

åka finlandsbåt, ligga med tusen snubbar på samma kryssning, när den tusenförsta snubben har halva 

inne och hon säger ”nej tack, det är bra nu” då ska det va ”nej tack det är bra nu”, det är därför jag 

tar upp ämnet. 

 

Här använder sig Betnér av sitt privatliv för att göra en politisk poäng. Han använder sig av sin 

dotter för att prata om hur samhället skuldbelägger sexuellt aktiva kvinnor, samtidigt som det 

hyllar män. ”Det är inte okej att de på dagis har sagt till min dotter att hon inte ska pilla sig på 

fittan”. Han använder sig flera gånger av act out för att förlöjliga folk som tycker motsatsen, en 

trop som Betnér har använt sig flitigt av under första delen som inte var politisk.  

Betnér använder sitt även sitt privatliv för att argumentera när han pratar om religion. Han 

pratar vid ett tillfälle om hyckleri i kvällspressen och menar att det leder till ökad främlingsfi-

entlighet. Han pratar om att det inte är muslimer som är farliga, utan religiös extremism. Detta 

leder honom till att prata om sin frireligiösa uppväxt. Det här blir viktigt för hans ethos då han 

menar att han därför har läst bibeln mycket, vilket tycks göra honom till en expert på ämnet. 

Betnér går sedan vidare till att prata om just bibeln, och menar att det är bra att ha koll på då 

det står i läroplanen att skolan ska ha kristna värderingar. På så vis får han religion att bli en 

politisk fråga, och hans ethos som någon med frireligiös bakgrund ger honom extra trovärdighet.   

2.1.2 Personlighetsspektrumet  

Hittills har jag bara redogjort för den första hälften av specialen, men jag anser att är tillräcklig 

för att dra slutsatser. På personlighetsspektrumet befinner sig Betnér definitivt närmre att spela 
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sig själv. Han tar upp anekdoter från sitt eget privatliv som ibland är ganska utelämnande. Hur 

förhöjd hans scenkaraktär är blir dock svårt att säga enbart baserat på specialen. Det som dock 

syns i specialen är att hans scenpersona verkar vara hyfsat vinklad. I en senare rutin där Betnér 

pratar om hur han ogillar andra föräldrar på hans barns dagis framställer han ändå sig själv som 

en väldigt kärleksfull förälder, vilket ställer scenpersonen i kontrast mot hans verkliga jag. Att 

Betnér framställer sig som så hård går att koppla till hur Griffin beskriver satiriker.64 Betnér 

förenklar och överdriver och attackerar det han tycker är fel. Han går alltså in i rollen som 

satiriker.  

2.1.3 Ben 

Det negativa och kritiska dragen hos Betnér är kanske hans tydligaste ”ben” som han bygger 

sin scenpersona på. Han framställer allmänt sig själv som hård. Han rakat huvud, en svart 

skjorta och jeans. Han svär regelbundet och har också en kritisk attityd till det mesta han pratar 

om. Utöver det framställer han sig själv som konfliktsökande, eller åtminstone som någon som 

inte är rädd för att göra folk upprörda. Betnér bygger också sin persona på att vara känd. Han 

förutsätter, med viss rätt, att folk vet vem han är, och de flesta av hans tidigare anekdoter berör 

hur han hamnar i konflikter på grund av detta. Det är en del av hans verkliga person som folk 

vet om, särskilt de som sitter i publiken, och blir därför något som Betnér måste förhålla sig till 

och som dessutom ger honom möjlighet att ta upp komiska anekdoter. Betnérs frikyrkliga upp-

växt tas upp för lite för att kallas ett ben i Hallberg Paulis mening, men är ändå en del av hans 

verkliga person som används både för att driva igenom en poäng och för skämt. Slutligen fram-

ställer han sig själv som kunnig och påläst och politiskt medveten. Ett exempel på det är hans 

kunskaper om bibeln när han pratar om kristna värderingar.  

2.1.4 Attityd  

Magnus Betnérs kritiska och agonistiska attityd är alltså en stor del av hans persona. När Betnér 

behandlar politiska ämnen är hans uttalade attityd ofta att något är fel. Exempelvis när han 

pratar om hur flickor behandlas annorlunda är hans uttalade attityd att det är moraliskt fel, en 

attityd som återkommer vid flera ämnen. Betnér döljer sällan sin verkliga attityd. Han är ofta 

hånande mot de han framställer som ointelligenta och arg på folk och företeelser som han fram-

ställer som fel.  

2.1.5 Ironi 

Magnus Betnér använder sig av ironi främst för skämt vars syfte är att visa hur absurd en tanke 

är. Ett typiskt exempel är när han kritiserar Expressen: ”och det här har stått i Expressen, så det 

 
64 Se avsnitt 1.3.1 om retorik och politisk humor.  
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är sant”. Han brukar dock yttra sin faktiska åsikt ganska kort efter ironin. När han pratar om 

våldtäkt berör han ett exempel där någon menar att ens aura berättar för en hur man vill bli 

behandlad. Han börjar då ironiskt förklara att det här är en bra nyhet, då tjejer inte längre behö-

ver en kort kjol för att ses som ”slampiga”. Kort efter det säger han med en allvarlig ton att det 

är över gränsen att fråga ett våldtäktsoffer vad hon hade på sig.  

2.1.6 Framförande 

Framförandet är någorlunda utåtagerande. Han vankar av och an med mikrofonen i ungefär 

brösthöjd. Röstläget är ganska lågt och irriterat i en samtalsnivå, med undantag för när han gör 

act out. Det är vardagligt och avslappnat. Det ger intrycket av att han pratar med publiken, inte 

till dem. 

2.1.7 Act out  

Betnérs kanske tydligaste stildrag är act out. Han använder sig friskt av det för att håna. Han 

gör många olika röster, allt från småbarnsföräldrar till vad han framställer som pretentiösa par. 

Greppets största användningsområde är att förlöjliga meningsmotståndare. Han har ofta en trå-

kigt klingande nasal röst, som när han imiterar de som klagar på att han kritiserar kändisar, följt 

en syrlig kommentar. Act out är kanske Betnérs största källa till humor, vilket är talande då det 

främst förlöjligar av andra. Det här visar tydligt att förlöjligande är en stor del av Betnérs retorik.   

2.1.8 Diskussion: persona och ethos 

Betnérs politiska pålitlighet och komiska persona tycks komma ur hånande och kritik; Betnér 

låter (främst) humorn skapas på andras bekostnad. Hans ethos kommer från att han kritiserar 

det han tycker är dåligt och målar följaktligen upp sig själv som en dygdig person som går emot 

det. Trots hans till synes agonistiska stil är Betnér mån om att lyfta fram sig själv som välvillig, 

i alla fall mot de orättvist behandlade. Han ställer sig exempelvis tydligt på våldtäktsoffers sida. 

Även om Betnérs persona är hård och kritisk och fientligt inställd mot det han pratar om så 

tycks han sträva efter ett ethos med god moralisk karaktär. Det han hånar och kritiserar fram-

ställer han som moraliskt förkastligt, och med hjälp av det motsatsförhållandet framställer han 

(indirekt) sig själv som någon med god moralisk karaktär. Han tycks även vilja framställa sig 

själv som en allmänbildad person med sunt förnuft. När han tar upp politiska ämnen visar han 

att han är påläst. När han med act out förlöjligar de han lyfter fram som ointelligenta målar han 

också upp sig själv som intelligent i ett motsatsförhållande på samma sätt som mot det moraliskt 

förkastliga. Hans kritiska persona bidrar alltså till att stärka hans ethos. Att han går in i rollen 

som sanningssägare förstärker också trovärdigheten; han framställer sig som någon som aldrig 
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ljuger. Som del av hans ”goda moralisk karaktär” framställer Betnér sig själv som modig och 

kärleksfull mot sin egen dotter.  

2.2 Özz Nûjen Statsminister Özz Nûjen  
Özz Nûjens föreställning Statsminister Özz Nûjen är betydligt mer uttalat politisk än Magnus 

Betnérs Inget är heligt. I inledningen till föreställningen säger han:  

 
Vi är barn av vår tid. Tiden är politisk. Alla era, våra, dagliga frågor, nattliga frågor är politiska 

frågor. Vare sig du vill det eller inte har dina gener ett politiskt förflutet, din hy en politisk nyans, 

dina ögon en politisk aspekt. Vad du talar om har resonans, vad du tiger om är talande på ett eller 

annat sätt. Också när du vandrar genom skogen tar du ett politiskt steg på politisk grund.65   

 

Premissen med hela föreställningen är att Özz Nûjen påstår sig vara statsministerkandidat.  

2.2.1.Inledning  

Nûjen säger tidigt i föreställningen ”[m]ina damer och herrar, mitt folk, ni behöver mig och jag 

behöver er. Jag är den enda ärliga statsministerkandidaten och det är därför jag kör det här bara 

i Stockholm och Göteborg. Resten av landet så skiter jag i”. Att han skulle vara statsminister-

kandidat är uppenbart inte sant. Han använder sig regelbundet av det påståendet för att driva 

med politiker, exempelvis genom att antyda att politiker egentligen bara bryr sig om Stockholm 

och Göteborg, något som han också inte bara antyder utan som även kommenterar: ”efter riks-

dagsvalet är det ändå bara Stockholm och Göteborg som gäller. Det är så här, de ljuger ju: ’hela 

Sverige ska leva’, jag tänker mer: ’ska hela Sverige leva? Nej’”. Det blir en form av persona 

som uppenbart är ironisk, men på personlighetsspektrumet spelar Nûjen mer sig själv än en 

karaktär. Hans statsministerpersona används inte bara för att förlöjliga politiker, utan används 

även för att lägga fram sina faktiska åsikter. Nûjen ändrar ofta röstläget till att bli lite mer seriöst 

och vädjande samt säger ”med mig som statsminister får ni” även vid de tillfällen då han up-

penbart inte skojar.  

Nûjen börjar senare prata om en resa dåvarande utrikesminister Carl Bildt gjorde till Iran, 

med premissen att en bild på sig själv som han tog på en diplomatisk resa var avsedd för att 

genom Twitter och NSA förse USA med information. Han kallar Bildt för ”USA:s mellanstora 

hund”, med hänvisning till uppgifter från Wikileaks om att Carl Bildt under en 40 års period 

ska ha lämnat svenska utrikes- och säkerhetspolitiska uppgifter direkt till USA. Nûjens attityd 

till Bildt är klart negativ. Han avslutar rutinen med att säga att när han blir vald till statsminister 

 
65 Özz Nûjen, Statsminister Özz Nûjen, Word Audio Publishing 2016, ljudbok https://www.story-
tel.com/se/sv/books/44175-Statsminister-Oezz-Nujen (2020-12-15). 
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ska han omplacera Carl Bildt till en skrivbordstjänst i Borås, staden Nûjen i den tidigare rutinen 

kallade för ”Sveriges rövhål”. Syftet med rutinen är att tydligt kritisera Bildts agerande, och här 

använder han sin statsministerpersona för att anspela på någon form av rättvisa. Hans hypote-

tiska agerande som statsminister är såklart delvis ett skämt, då det knyter an till en tidigare rutin, 

men i och med attityden mot Carl Bildt tycks det finnas en viss sanning i att han vill att Bildt 

ska straffas för det. Hans statsministerpersona används alltså både för att skapa humor och ut-

trycka politiska åsikter i den här rutinen.  

Efter rutinen om Carl Bildt säger Nûjen att publiken ska ställa frågor till honom på slutet 

och att han, till skillnad från våra folkvalda politiker, ska svara ärligt då han ”är lite trött på våra 

riksdagspartier som finns. Allihopa! Ingen är var de utger sig för att vara”. Han går igenom alla 

riksdagspartier och skämtar bland annat om att Moderaterna kallar sig själva för det nya arbe-

tarpartiet medan Socialdemokraterna svarar med affärsplaner. Vid några tillfällen går Nûjen 

över i rent allvar. Han säger exempelvis ”sossarna vågar inte vinna valet, de låter alliansen 

förlora”, med ett allvarsamt tonläge på rösten vilket följs av applåder, inte skratt. När han pratar 

om Sverigedemokraterna skämtar han om att svenskar säger att de får ”främmande” på besök 

när deras föräldrar kommer hem och att det inte är så konstigt att man tar så lätt på främlings-

fientligheten om man till och med ser sina föräldrar som främlingar. Detta leder in honom på 

hans egna föräldrar och barndom. 

 
Jag hade en fantastisk uppväxt i Rinkeby. Och ni vet, vi var nyanlända flyktingar och vi bodde det 

ett år och så där, och vi hade ju inte råd att åka på semester och så. Men då hjälpte samhället till. Då 

fick ju barn som inte hade pengar ändå kunde få fira kollo, ni vet åka på kollo tillsammans med 

andra ungar, träffa andra svenskar och så vidare. Och jag säger till er mitt folk. En röst på mig är en 

röst på alla barn i hela Sverige. Att alla barn ska få uppleva kollo, en fin semester tillsammans med 

andra barn.66   

 

Uttalandet följs av applåder, och det är ett typiskt exempel för hur Nûjen använder sin statsmi-

nisterpersona för att explicit framföra ett sakpolitiskt budskap utan någon som helst humor.  

Nûjen fortsätter med att prata om hur viktigt kollo var för honom för att lära sig svenska nor-

mer: ”som kurd, efter andra gången att ha träffat någon bara ’ey, hur mår du? (pussljud)’ det 

får man inte göra i Sverige, de bara ’vad gör du? Hallå du kränker min personliga integritet, du 

bara klampar rätt in i min privata sfär. Håll undan’”. När han imiterar sig själv som kurd har 

han en stark brytning, och när han imiterar svensken har han en stel och lite snobbig röst. Han 

 
66 Nûjen 2016. 
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pratar även om hur han på kollot sattes i en optimistjolle trots att han aldrig hade suttit i en 

båt: ”nu vet jag vad ni tänker, ’ni är alla båtflyktingar’, nej!”. Hela rutinen går ut på att Özz och 

hans bror vann en optimistjolletävling för att de var livrädda då de tolkade bojar som minor och 

flytvästar som skottsäkra västar. ”Och vad händer då när man har vunnit en segeltväling i Sve-

rige?  Ni vi vet, vi kommer in på land, på bryggan och bara ’brorsan vi klara oss’ ja, då kastar 

de i oss i [vattnet] vi flydde ifrån”. Han skapar alltså en kontrast mellan sin egen bakgrund som 

flykting och en lugnare svensk kollomiljö och använder således sin bakgrund för komisk effekt. 

Han frågar sig om det är så svenskar behandlar vinnare, vilket leder in honom till att berätta om 

hur han alltid har frågat sig själv vad som är svenskt eller osvenskt. ”När jag blir svensk stats-

minister är jag svensk eller osvensk, eller är det statskupp? Är Zlatan svensk?” När några i 

publiken svarar jakande imiterar Nûjen dem och säger ”ja, vi håller på att diskutera det nu. Vi 

kommer fram till en slutsats någon gång när han dör”. Här använder Nûjen samma del av sin 

verkliga person som tidigare användes för komisk effekt för att ställa en högst politisk fråga. 

Han fortsätter att prata om svenskhet och menar att det svenskaste vi har är Ikea, Volvo och 

Zlatan, men att Zlatan är det enda som fortfarande är svenskt då Ikea och Volvo har utländska 

ägare. Han skämtar en del om Zlatan, och säger sedan att det har blivit fler människor som 

säger: 

 
”Nu, nu får Zlatan va svensk, mm nu får han va svensk”. Som att svenskt, att något finare än andra 

nationaliteter. Som att svensk är bättre än amerikan eller engelsman eller kurd eller turk eller arab 

eller syrian eller vad som helst. För nu pågår det, de här nationalistiska vindarna i Europa. Den ena 

är finare än den andra. Så fort en sån som Zlatan, med samma uppväxt, till exempel från Rosengård, 

gör ett brott, då är han en jävla utlänning. ”Mm, så jobbar vi”.67  

 

Nûjen riktar stark kritik mot nationalistiska värderingar samt idén att det är några som tillåter 

en att vara svensk. Han fortsätter sin act out av personen som säger ”så jobbar vi” och säger 

med en stel, överlägsen ton ”Så har det alltid varit” varpå han menar att det är politik, inte väder 

och att det därför går att ändra på. Han tar upp flera exempel på hur samhället har utvecklats, 

som rösträtt och sjukvård, och visar hur befängt argumentet ”så har det alltid varit” är i de fallen 

varpå han förlöjligar den tanken genom att med exakt samma röst säga ”ja, men nu är det såhär” 

och ”så har vi alltid jobbat”. Det sättet att använda sig av act out är väldigt talande för Nûjens 

stil.  

 
67 Nûjen 2016. 
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2.2.2 Personlighetsspektrumet  

På personlighetsspektrumet är Nûjen mer åt karaktärshållet än Betnér, men låter fortfarande en 

stor del av sig själv skina igenom, särskilt i sina åsikter. Det som gör honom till mer av en 

karaktär är hans framträdande. Han pratar inte i samtalston, utan är ofta överdriven och hög-

ljudd. Utöver det är den uttalade rollen som statsministerkandidat en tydlig karaktär som han 

går in i. Det är uppenbart inte del av hans verkliga person.  

2.2.3 Ben 

Nûjen tydligaste ben är att han är politisk. Det är det som ligger som grund för hela föreställ-

ningen. Det är det han pratar mest om och det som driver föreställningen framåt. Av det följer 

att han också framställer sig själv som kunnig inom politik. Sättet som han är politisk skiljer 

sig dock från Betnér. Nûjen är inte bara kritisk i sina politiska budskap, utan lyfter även fram 

lösningar och är ofta vädjande. Han tar upp saker som han tycker är fina, som kollon. Detta gör 

att han blir mer vädjande mot publiken. Hans bakgrund som flykting är också ett tydligt ben 

som han står på, med vilken han både skämtar och tar upp i mer allvarliga situationer. Han tar 

dock avstånd från islam. Han säger vid ett tillfälle att han är lika mycket muslim som han för-

modar att publiken är kristen. Han berättar om andra muslimer som kritiserar honom när inte 

följer ramadan och frågar vad han gör, varpå Nûjen svarar: ”ser du inte? Jag dricker baconshots 

och suger på ett par bröst”. Han säger att ingen ska få definiera honom, han vill äga sin bakgrund. 

Eftersom rollen som statsministerkandidat inte är en del av hans verkliga person kan det inte 

sägas vara ett ben, utan stärker bara hans politiska ben.  

2.2.4 Attityd  

Nûjen skiljer sig något i attityd från Betnér. I likhet med Betnér är han också hånande när han 

behandlar människor eller politik som han ogillar, men Nûjen har en tendens att bli mer väd-

jande. Han uttrycker sig lite mer försiktigt än Betnér och hans persona blir därför inte lika hård. 

Men likt Betnér tycks hans attityd ofta vara ”det är idiotiskt” att världen och politiken är som 

den är.  

2.2.5 Act out  

Hans act out gör oftast narr av meningsmotståndare på samma sätt, men är kortare än Betnér. 

De är oftast enstaka meningar eller fraser, som kort fångar en tanke som Özz ironiserar omkring, 

som ”så jobbar vi”. Han använder också act out för att tydliggöra kulturella skillnader mellan 

sin egen bakgrund, då han ofta agerar ut sig själv som barn och sin familj med en förstärkt 

brytning, medan svenskar gestaltas som stela och snobbiga när han berör kulturella skillnader.   
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2.2.6 Framförande 

Nûjens framförande är svårare att bedöma då jag enbart har lyssnat på föreställningen i ljudfor-

mat. Bara på rösten hörs det dock att han agerar ut mer än Betnér och har ett bredare känslore-

gister. Det gör att han upplevs som levande och engagerade. Han kritiserar inte på samma sätt 

som Betnér gör och Nûjen tillåter sig att ha vädjande ögonblick med publiken. Publiken dras 

också in mer i föreställningen än vad de görs i Inget är heligt. Vid ett tillfälle skäller han ut 

några som pratar i publiken. Han har även en frågestund på slutet där han improviserat svarar 

på frågor från publiken. 

2.2.7 Diskussion: persona och ethos 

Nûjens komiska persona skapas till stor del av att han, ytligt, låtsas vara politiker. Även hans 

ansiktsuttryck och act out är en tydlig del av vad som gör honom rolig. Nûjens ethos tycks 

främst bygga på att han visar välvilja. Men likt Betnér kommer mycket av humorn från förlöj-

ligande. För att de politiska budskapen ska landa tycks Nûjen vid ett flertal tillfällen ”stänga av” 

sin komiska persona och bara förlita sig på sitt välvilliga ethos. På så vis stör det roliga inte det 

allvarliga och vice versa. Det används både för att skapa en kontrast mot svenskhet med vilken 

han skämtar om kulturella skillnader och för att stärka sitt politiska budskap. Nûjen skämtar 

också mycket på sin egen bekostnad, han berättar bland annat om hur en läkare utförde en 

rektumundersökning på honom, och hur han insåg att det var skönt. Sättet han berättar det på 

framkallar humor samtidigt som han visar sig sår- och relaterbar, vilket minskar distansen mel-

lan honom och publiken och därmed stärker hans ethos. 

2.3 Elinor Svensson Patriarkatets för- och nackdelar 
Elinor Svensson har sin självproducerade humorspecial upplagd på Youtube. Den ser ut att vara 

inspelad i en källare, det vill säga en betydligt mindre lokal än de två ovanstående. Showen 

innehåller sångnummer, men består övervägande av ren SUK.68 

2.3.1 Inledning 

Svensson inleder showen med ett glatt ”hej” följt av: ”fan vad gulliga ni är som hälsar på mig. 

När jag säger hej så säger ni hej också, det tycker jag är bra. Hej mår ni bra?”. Hon tar in alltså 

in publiken i föreställningen på ett tydligt sätt och förhåller sig till deras närvaro. Hon frågar 

vilka som är ”Åsa och Fanny” (rimligtvis några som förkomikern har pratat med) och inleder 

 
68 ”Patriarkatets För- och Nackdelar med Elinor Svensson” (2018) Youtube, 
https://www.youtube.com/watch?v=QDIY2nt65zE&ab_channel=ElinorSvensson (17/12 2020). 
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en vardaglig rutin om att hon är stolt över att hon kommer ihåg namn då hon inte brukar göra 

det, vilket gör att hon tidigt i föreställningen framställer sig vardagligt. Efter det säger Svensson 

att hon ska dra i gång med sin föreställning och frågar publiken om de är redo, varpå Svensson 

säger att hon på den frågan alltid försöker vitsa till det: ”om jag är redo? Jag föddes för tidigt. 

Så jag kommer köra redo eller ej”. Hon fortsätter att prata om sin för tidiga födsel ett tag med 

premissen att det var pinsamt på samma sätt som det är pinsamt att komma för tidigt till en fest. 

Rutinen övergår sedan till att handla om att hon var tjock när hon föddes: ”också var jag lite av 

ett medicinskt mirakel faktiskt, det är inte så många som vet det. Fast jag föddes för tidigt så 

var jag också väldigt tjock”. I den här rutinen börjar hon antyda vad föreställningens tema ska 

bli. 

 
Jag föddes som tjock och kvinna. Det är en grej för mycket, eller? Inte i mina ögon, men i samhällets. 

Satan! För om man är född som tjock, samhället bara ”hmm, ja, okej då, okej, absolut” född som 

tjej, samhället bara ”mmh, det är inte optimalt på nått sätt det här, men fine, kör”. Född som tjock 

och tjej det är liksom två steg från CP, det är svårt att komma undan med det, samhället bara ”nä, 

två steg från särklass nu, det, det blir svårt. Vi får väl sy ihop det på nått sätt”. 

 

Efter det säger hon att hon ska gå in på själva ämnet, och att hon ska göra det med sång. Låten 

som följer är ganska kort, och har, tillsammans med resten av föreställningen, premissen att 

man mest hör det dåliga om patriarkatet, men ”att varje mynt har två sidor”. Efter låten säger 

hon: ”där har vi det, patriarkatens för- och nackdelar, det är det vi kommer prata om […] jag 

kanske är lite publicserviceskadad, men det känns ändå viktigt, väga för och emot. Är det bra 

eller dåligt? Ska vi ha kvar det eller inte? Vi kommer nog ha kvar det ändå oberoende av vad 

jag kommer fram till”. Hela föreställningen bygger alltså på det ironiska påståendet att ”det 

kanske ändå finns något bra med patriarkatet” (Svensson är uppenbart emot patriarkatet vilket 

kommer bli tydligt under analysens gång). Svensson ber publiken applådera om de tycker att vi 

lever i ett patriarkat, varpå applåder hörs och hon svarar att det är bra att de håller med varandra.  

 
Om nån inte vet, patriarkat är alltså samhällsstruktur där majoriteten av alla maktpositioner innehas 

av män. Det kan vi ju vara överens om att det är ju så, och det är inget som tjejer har kommit på för 

att slippa va’ med på gympan och så där. Skönt, då är vi lite på samma, då hoppar vi från samma… 

plätt. Va?  

 

Efter citatet gör hon ett ansiktsuttryck som om hon kommer på att ”hoppa från samma plätt” 

inte är ett uttryck. Hon går sedan vidare till att prata om sin backdrop, som är en anatomisk 
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skildring av en livmoder men illustrerad som en gammal våg med vågskålar hängandes från 

äggstockarna. Samma motiv men utan vågskålar har hon även som halsband. Svenson pekar på 

vågskålarna och säger ”det betyder ingenting egentligen, det är bara frukt. Jag har lärt mig det 

med feminismen att vissa grejer är bara frukt liksom. Allt ska inte vara kul. Jag förstod det när 

feministiskt initiativ inte döpte sitt studentförbund till ’FIST’”. Svensson skojar genomgående 

om feminismen, som hon ändå säger sig stå för. När hon pratar om sin backdrop gör hon en act 

out med en dämpad göteborgsdialekt och säger:  

 
”Det är den fantastiska vaginan, jättebra” så här låter det mycket i feminismen ”jättebra, vilken 

maskin. Den är helt fantastiskt det finns ingenting som den förstår du? Det är så bra, den är vacker 

och fin […] vet du om att den rengör sig själv? Det är inte så mycket som gör det i samhället, det är 

så här katter och handtvålar, förstår du vad coolt”. Jamen asså det är aldrig någon som pratar om att 

den rengör sig själv med flytningar. Om man får välja, om det en pump med tvål och det är en pump 

med flytningar, jag vet vilken jag väljer. 

 

 Premissen med den här rutinen är alltså att vaginan trots allt är lite äcklig, och attityden tycks 

vara att Svensson tycker att det är lite larvigt att framställa den som vacker hela tiden. Hon 

fortsätter med ”också, mycket i feminismen låter så här ’menstruation, det är inget äckligt med 

det’, är det inte det?” och menar att det såklart inte är äckligt att ha mens, men att själva mensen 

är lite äcklig: ”man får tycka blod är äckligt utan att hata kvinnor”.  Hon följer det här med att 

prata om hur det vore om män hade mens. Hon påpekar vilket trauma det är när män bara har 

förkylningar: ”tänk er en man med PMS, han hade blåst huvudet av sig. Eller nej, förlåt han är 

man, han hade blåst huvudet av mig”. Här uppmärksammar Svensson mäns våld mot kvinnor 

utan att frångå sin skämtsamma ton.  

 Svensson kommer snabbt tillbaka till föreställningens namn och säger att det är många som 

har reagerat på den. Hon gör en act out med samma göteborgsdialekt som tycks vara hennes 

nidbild av en feminist:  

 
”Vadå vad menar du, vad menar du nu, fördelar med patriar… vad säger du nu? Vad är det? Månne 

mina öron misslett mig. Sluta, det är klart att det inte finns några fördelar med patriarkatet, är du 

galen det är fruktansvärt, det är hemska strukur-” jag bara ”det är klart det finns det annars hade vi 

inte haft kvar det”. Eller hur? Det är väl bara vems perspektiv man ser det från. Och på rak arm bara, 

fördel med patriarkatet: om man som kvinna vill ha en motorcykel, billigare försäkringar. Hejo! För 

män kör ihjäl sig höger och vänster. Tråkigt för dem, kul för mig. Och en annan fördel med patriar-

katet: om man vill begå brott mot kvinnor: superlätt att komma undan med det. 
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Den sista delen av citatet pratar Svensson som sig själv, hela tiden med en glad röst. Den här 

typen av ironi är väldigt talande för hela föreställningen. Premissen att det ändå finns fördelar 

med patriarkatet, verkar hon egentligen inte hålla med om, eller i alla fall att de små fördelar 

det för med sig för kvinna är försumbara jämfört med nackdelarna, baserat på enbart innehållet. 

Då hon alltid har en ironisk, glad ton på rösten är det dock svårt att med säkerhet säga vad hon 

tycker, även om det för mig förefaller uppenbart. Attityden tycks vara att det är lite kul. Hon 

tycks även håna (vissa) feminister i föreställningen. Det gör att allt får en ironisk prägel även 

om det inte krävs en tolkningsapparat för att förstå vad hon tycker, delvis för att hon ibland 

också säger rätt ut vad hon tycker: ”men jag vill vara jättetydlig nu med att jag står här och 

pratar skit om patriarkatet ibland va, stundom, det är inte de… jag försöker inte säga att det är 

killarnas fel. Ni är jättegulliga ni killar som är här. Du är gullig, du är gullig, all… resten också”. 

Hon ställer sig frågan om vems fel det är och avfärdar feminismens tanke på att det skulle vara 

strukturernas fel. Hon säger att hon ska förklara vems fel det är ”med sång” och bryter upp i ett 

sångnummer där hon säger att det är mammornas fel. Här går ironin i flera led, hon verkar bli 

allvarlig ett tag, men går sedan in på den här låten som blir väldigt uppenbart ironiskt (utöver 

att man som publik vid det här laget förstår var hon står) när hon tar det till det absurda genom 

att sjunga om att förintelsen skulle vara Hitlers mammas fel. Låten kommenteras efter när hon 

säger ”varför är mammor så konstiga, uppfostrar sånna konstiga hustrumisshandlare och folk-

mördare? Kan de sluta med det så vi får ett stopp på det här? Kanske nån som bara ’men pap-

porna då?’ Men de är inte där! Den närmsta kontakten jag har med min pappa är att jag har en 

musmatta från hans gamla jobb”. Hon avslutar temat med att säga ”nej det är mammornas fel. 

Tro inte att ni kommer undan så lätt morsor”, utan att uttryckligen säga vad hon tycker. Ironin 

bryts inte på det sättet Nûjen gör. 

 Hon tar sedan upp en textrad i låten som berör det vanliga tipset kvinnor i våldsamma relat-

ioner får, nämligen att lämna vid första slaget. Svensson säger ”Visst. Men. Också. Är det verk-

ligen tjejen som behöver tips där? […] Är det inte killen som behöver lite tips?” Här lägger hon 

fram det som att hon ska säga något allvarligt, men säger i stället ”jag skulle vilja ge ett tips till 

killen i det förhållandet. Slå två gånger jättesnabbt så hinner hon inte gå”. Den här typen av 

ironi är också väldigt talande för Svenssons stil. Hon tar upp ett allvarligt ämne och antyder på 

vad hon tycker, men behöver inte fullfölja den tanken då publiken redan har listat ut den, och 

kan istället dra ett skämt. Detta tycks vara en tydlig strategi för att driva en allvarlig tes samti-

digt som hon inte frångår komiken.  
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2.3.2 Personlighetsspektrumet  

Elinor Svensson tycks vara nära sig själv på personlighetsspektrumet. Hon pratar ofta i samtal-

ston och upplevs som avslappnad. Hennes persona tycks snarare vara vinklad än överdriven. 

Hon framstår som sig själv, men på ett väldigt glatt och lättsamt sätt, vilket tyder på att det är 

den delen av henne som hon vill lyfta fram i sin persona.  

2.3.3 Ben 

Hennes tydligaste ben är alltså att hon är glad och lättsam. Utöver det framställer hon sig också 

som politiskt och feministiskt medveten, då det är det hon väljer att prata om. Eftersom hon 

också sjunger ett flertal gånger i föreställningen framställer hon sig också som underhållare på 

flera sätt och har därför det som ytterligare ett ben.    

2.3.4 Attityd 

Svenssons attityd skiljer sig avsevärt från Betnérs och Nûjens när hon behandlar politiska äm-

nen i det att hennes uttalade attityd aldrig tycks vara att det är hemskt att det är som det är. 

Hennes verkliga attityd verkar vara att patriarkatet är fel men hon ger inte uttryck för det i sina 

känslor. Hennes attityd gentemot det hon pratar om tycks alltid vara ”det är roligt att”, även om 

det går att utläsa att hennes faktiska åsikter är något annat. Attityden blir alltid ironisk, och ironi 

är kanske hennes tydligaste stildrag. 

2.3.5 Ironi 

Hon har inte helt och hållet en ironisk persona på det sättet Double beskriver Silverman då 

Svensson hela tiden tycks förstå att det hon säger kan vara fel. Användningen av ironi skulle 

kunna vara en medveten strategi för att de politiska budskapen ska tas emot på utan samma 

kritik, som Double också skriver.69 Det kan givetvis också bara vara Svenssons personliga pre-

ferens. Hur som helst får det en tydlig funktion i att blanda allvarliga budskap med komik. Detta 

kan även kopplas till vad Gillbert skriver om kvinnliga komiker; Svensson erbjuder en ”potenti-

ally subversive criticism” som medför en belöning i form av skratt. Ironin är stabil då man alltid 

vet var hon står.70  

2.3.6 Act out  

Även hennes act out kan tolkas som ironiska, och hon härmar sällan det hon kritiserar mest. I 

början förlöjligar hon nidbilden av en feminist, trots att hon uttalat kallar sig själv en feminist. 

För föreställningens budskap kan det tyckas konstigt, men det fyller ett syfte. Genom att förlöj-

liga nidbilden sätter hon sig själv i motsatsförhållande till den och visar att hon inte kan 

 
69 Se avsnitt 1.4.5 om ironi.  
70 Se avsnitt 1.3.3 om ethos, persona och SUK. 
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förminskas till den stereotypen. Hon hånar aldrig meningsmotståndare direkt, vilket skiljer 

henne från Betnér och Nûjen. 

2.3.7 Framförande 

Jag har redan behandlat Svenssons samtalsaktiga framträdande som blandas med sångnummer. 

Värt att tilläga dock är att hon ofta skrattar åt sina egna skämt. Double skriver att det kan vara 

ett sätt för komiker att visa var någonting är extra roligt, och då skämten kan vara rätt mörka 

blir det ett sätt att både avväpna skämten och signalera till publiken att det är okej att skratta åt 

dem.71 Det blir även ett sätt för Svensson att närma sig publiken.  

2.3.8 Diskussion: ethos och persona 

Sammanfattningsvis tycks Svenssons lättsamma persona främst syfta till att skapa humor, men 

har en tydlig politisk funktion då budskapen kan läggas fram på ett lättillgängligt sätt. Eftersom 

hon ändå diskuterar politiskt laddade ämnen och visar kunskap inom det, lyckas hon bygga ett 

kunnigt ethos samtidigt som de politiska budskapen inte är på bekostnad av humorn.  

2.4 Aron Flam Kön  
Aron Flam är, till skillnad från de andra komikerna, politiskt sett mer höger. I sin föreställning 

Kejsaren är naken ger Aron Flam uttryck för sina liberala åsikter och säger bland annat att han 

är emot välfärdssamhället.72 I beskrivningen på youtubevideon för hans föreställning Kön står 

det ”Aron Flam tar i sin senaste ståupp-special upp sin egen narcissism, Aftonbladets antisem-

itism och feminism. Inspelad på Scalateatern i Stockholm senvåren 2015”.73  

2.4.1 Inledning  

Då specialen Kön är kortare, enbart 23 minuter, går det därför att gå igenom hela. Det första 

Aron Flam säger i föreställningen är med en dyster röst: ”ska vi sparka i gång den här begrav-

ningen?” varpå några få i publiken svarar jakande. Flam nickar lite besviket och säger ”tre pers 

är på, vi kör”. Efter det går Flam direkt in på sitt första skämt som han framför i deadpan: ”jag 

vågar inte längre titta mig själv i spegeln, för min blick är så intensiv att det som stirrar tillbaka 

på mig ser ut som en serbisk folkmördare. Och jag hade ingenting med Srebrenica att göra, jag 

har alibi. Jag var i Rwanda det året”. Här tycks Flam försöka skapa en persona som är lite 

obehaglig. Flam behåller inte deadpan-stilen hela föreställningen, men har för det mesta ett 

 
71 Se avsnitt 2.1.6 om framförande.  
72 ”"Kejsaren är naken" Aron Flam Standup special” (2017) Youtube, 
https://www.youtube.com/watch?v=LaeZqxR1YF4&ab_channel=AronFlam (2021-01-06). 
73 ”ARON FLAM KÖN - STAND UP COMEDY SPECIAL” (2015) Youtube 
https://www.youtube.com/watch?v=POllSrGL1qA&t=844s&ab_channel=AronFlam, (18/12 2020). 
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ganska stelt och mörkt röstläge. Den första delen av föreställningen består av korta rutiner utan 

stark koppling till varandra.  

Efter det börjar Flam prata om den svenska kulturen.  

 
Vi har en kultur, det bara blir så, vi är konflikträdda, konformistiska, konsensussökande och passivt 

aggressiva. Och det har aldrig gått riktigt ihop med mig, för jag är ju konfliktsökande, jag bryr mig 

inte om konsensus, vi behöver inte hålla med varandra, jag är inte speciellt konformistisk och jag är 

inte passivt aggressiv, jag är aggressivt aggressiv.  

 

Här målar Flam upp sig själv i ett motsatsförhållande till den svenska kulturen. Hans avstånd 

till den svenska kulturen stärks när han pratar om sin judiska identitet, och hur han har blivit 

kallad för kränkt jude. Han berättar en anekdot från när han jobbade med politisk satir på Af-

tonbladet, och några från en redaktion hade ringt honom och, omedvetet om att han hade sva-

rat, sagt ”kom igen svara då, vi behöver någon som spelar kränkt jude”.  

 
Det roliga var ju att jag inte var kränkt innan de ringde, innan de ringde var jag bara en jude som låg 

och sov. Lite bakfull liksom. Men sen så ringde de och så blev jag kränkt av att de kallade mig 

kränkt, och i vuxen ålder… Jag har ju inte valt att bli jude, utan jag föddes ju till jude. I vuxen ålder 

har jag valt min egen religion, vilket är shamanism, så jag är ju shaman. Eller som det heter nu för 

tiden: knarkare. 

 

Han berättar att de ringde för att han skulle skriva en debattartikel. Flam förklarar att han då 

citerade det som de hade sagt och några andra exempel från Aftonbladet, varpå Aftonbladet 

hade sparkat honom.  

Flam fortsätter med att säga att han inte har något emot antisemiter, men att han ogillar 

hyckleri, och därför föredrar vad en högerextrem hemsida kallat honom: analfixerad jude: ”och 

jag kände, fan ingen känner mig så bra som grabbarna i redaktionen på nationell.nu”. Flam 

bygger här upp sin persona som antiauktoritär och motvalls, som hamnar i konflikt med svensk-

het, Aftonbladet och högerextrema hemsidor.  

Efter det kommer Flam in på föreställningens tema, det vill säga just kön och jämställdhets-

debatten. Han tar upp att journalisten Maria Sveland i en artikel har kallat honom för kukkomi-

ker: ”och jag kände, snälla Maria, köna inte mig”. Efter att några har skrattat fortsätter han med 

honom med: ”några av er har läst genusvetenskap, det är bra”. Som kommer bli tydligt senare, 

vänder sig Flam mot många genusvetenskapliga teorier, men använder här ett sådant begrepp 

för att förlöjliga en motståndare inom debatten. Han säger att han tror att det finns biologiska 
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skillnader mellan könen, vilket är hans kanske tydligaste tes med hans föreställning och inlägg 

i jämställdhetsdebatten: ”och Maria Sveland tror att kön bara är en social konstruktion. Och jag 

råkar tro att människor som tror att kön bara är en social konstruktion har aldrig fått en spark i 

sin sociala konstruktion”.  

Flam fortsätter med att prata om fenomenet jämställd snöröjning och förklarar vad det inne-

bär. Han berättar att det har gått ut direktiv till kommuner att röja snön från gångbanor först då 

fler män kör bil och fler kvinnor använder gångbanor och därför skadat sig tidigare. Flam säger 

ironiskt att det är jättebra att färre ramlar nu, och byter sedan till en indignerad ton: ”för ambu-

lansen kan ändå inte komma fram om man inte har plogat vägarna. För det var därför vi började 

med att ploga vägar, för att utryckningsfordon skulle kunna komma fram”. Han angriper ilsket 

något i jämställdhetsdebatten som han tycker är idiotiskt.  

Flam fortsätter sin kritik mot jämställdhetspolitisk genom att prata om det sexuella spelet 

mellan män och kvinnor. Han säger att han inte fick så många tjejer när han var yngre då han 

ansågs vara creepy, ler och säger att hans bror har lärt honom le för att han ska verka mänsk-

lig: ”så de brukade tycka att jag var creepy och nu står jag på en scen och säger att jag vill 

knulla med barn och helt plötsligt är jag mystisk”. Flam fortsätter att måla upp sig själv som 

lite obehaglig, och använder bilden av sig själv för att föra poängen vidare. Detta leder honom 

in på en artikel som påstår att ojämställda par har mindre sex än jämställda par. Flam menar att 

han tror på den artikeln på grund av romanen Fifty Shades of Gray: ”den handlar om en äldre 

man som sexuellt förnedrar en yngre kvinna, och hon älskar det”. Han hävdar att boken har sålt 

i hundra miljoner exemplar och att det inte är heterosexuella män som har köpt den: ”jag säger 

bara det här för att jag tror att om tjejer verkligen ville ha jämställda män, då skulle ju ideal-

mannen vara Alfons Åbergs pappa”. Han tar några fler exempel, och säger sedan:  

 
Vill vi ha jämställdhet så måste tjejer sluta ligga med as. Jag säger inte det här för att jag är bitter, 

jag är uppenbarligen ett as, jag säger det för att det skickar dubbla signaler till killar som verkligen 

försöker va snälla. Det är inte så att jag inte tror att det finns kulturella saker vi kan ta itu med 

jämställdhet. Det är klart jag gör. Men jag ser det kvarvarande i Sverige i alla fall mest som ett 

ekonomiskt problem. Det är en fråga om utbud och efterfrågan helt enkelt. Marknaden är i obalans. 

Det är den…det är det som orsakar ojämställdheten i samhället. Det finns nämligen en mycket, 

mycket större efterfrågan på det kvinnliga könsorganet än det finns utbud. Och det driver upp priset.  

 

Den marknadsekonomiska metaforen tillämpad på det sexuella spelet mellan män och kvinnor 

utgör resten av specialen och är kärnan av Flams politiska budskap. Lösningen som Flam lägger 

fram är kvinnor måste ha mer sex och att män måste gå ihop och vägra ha sex för att jämna ut 
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obalansen: ”och så får vi ju det samhälle som alla säger att vi vill ha. Ett jämställt samhälle. Där 

alla mår dåligt och ingen får ligga”. Flam säger sig alltså här veta vad lösningen på ojämställd-

heten är, men hävdar att den lösningen inte är så eftersträvansvärd. Han menar att om kvinnor 

inte längre bedöms efter utseendet och killar efter prestationer, utan att båda könen bedöms 

efter båda egenskaperna så blir det dubbelt så jobbigt för alla, och vinnarna blir smarta, snygga 

människor. Förlorarna blir de ”fula och dumma”. Det sista Flam säger är att om vi verkligen 

vill komma åt strukturerna så måste vi alla ha sex med fula och dumma människor. Flam är 

uppenbart ironisk med den här lösningen, då han antyder att det blir ett sämre samhälle och i 

förläggningen att jämställdhet inte är något som borde eftersträvas då ojämställdheten bara för-

skjuts. Han tycks mena att i ett jämställt samhälle kommer det bara vara andra, de ”fula och 

dumma” som hamnar längst ner i hierarkin. 

2.4.2 Personlighetsspektrumet 

Liksom alla tidigare komiker tycks Flam vara närmare att spela sig själv än en karaktär. Hans 

obehagliga framträdande i början upplevts tydligt dock som en karaktär, men påverkar inte 

bilden av honom så mycket att det förflyttar honom längre åt karaktärshållet. 

2.4.3 Ben  

Vid flera tillfällen tycks han vilja framställas sig själv som obehaglig, eller creepy, men på ett 

komiskt vis. Då han tar upp att han ofta sågs som creepy av tjejer när han var mindre tycks detta 

var en egenskap ur hans verkliga person som han lyfter fram för att skapa mörk humor och som 

fungerar bra i samband med deadpan-framförande. Det kan även kopplas till en motsättning av 

politisk korrekthet, som kan ses som ett annat av hans ben. Vidare framställer Flam sig själv 

som intellektuell. Han språkbruk är emellanåt avancerat, många skämt bygger på att en förstå-

else av saker som inte är uppenbara, som folkmorden i Srebrenica och Rwanda, och hela sista 

rutinen bygger på en marknadsekonomisk analys. Han tycks även vilja framställa sig själv som 

polemisk. Han går uttryckligen mot det han kallar för svenskhet och berättar flera anekdoter 

om hur han hamnat i konflikt med olika människor. Flam berör även sin judiska identitet, men 

vill inte identifieras med den, han är noga med att poängtera att det inte är något han har valt. 

Han tar bara upp det som något som andra definierar honom som.  

2.4.4 Attityd  

Flams attityd är för det mesta nedlåtande och överlägsen, särskilt när han blir politisk. Han 

framställer det han motsätter sig som dumt, och blir ofta, som när han pratar om jämställd 

snöröjning, arg. Attityden till det mesta politiska han pratar om är ”det är idiotiskt att”, men det 

är viktigt att notera att han aldrig tycks ha attityden ”det är moraliskt fel att”. När han pratar om 
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Maria Sveland gör han narr av hennes påstående att kön är en social konstruktion, men säger 

aldrig att påståendet är moraliskt fel. 

2.4.5 Ironi 

Hela sista delen av föreställningen, det vill säga lösningen han lägger fram för att nå ett jämställt 

samhälle, är som sagt ironisk. Det är dock lite svårt att veta exakt vad han står, då det bara 

antyds. Det han säger med en allvarlig ton är att han tror att det finns biologiska skillnader 

mellan könen, men han säger aldrig rakt ut vad han tror är bäst att göra. Det politiska budskapet 

blir således försiktigt. Ironin kan dock inte sägas vara stabil i Booths mening då det förblir 

oklart exakt var Flam står.74  

2.4.6 Framförande 

Framförandet är genomgående ganska stelt. Flam står för det mesta stilla och håller antingen i 

mikrofonstativet, glaset eller gestikulerar lite. Han använder sig inte av någon act out, och visar 

inte så mycket mer känslor än att han höjer rösten ibland. Då och då skrattar han åt sina egna 

skämt.  

2.4.7 Diskussion: ethos och persona 

Likt Magnus Betnér och Özz Nüjen framför Flam ofta sina politiska åsikter genom att förlöjliga 

meningsmotståndare, men till skillnad från Betnér gör Flam det främst genom att angripa deras 

kompetens, inte etik. Detta gör att motsättningen han skapar höjer hans intelligens, och mora-

liska kvalitéter. Gällande Flams ethos tycks han därför aldrig riktigt vilja framställa sig som 

särskilt välvillig. Detta går att koppla till hans motto ”your feelings are hurting my thoughts” 

som han säljer T-shirts med.75 I beskrivningen på hans e-handel står det: ”wrap yourself in logic; 

let it be your shield, your armor, and your sword.” Flam tycks alltså sträva efter någon form av 

känslolöst intellektuellt ideal. Flam skämtar dock mycket om sig själv. Den creepy delen av 

hans persona tycks som sagt främst vara för att skapa humor.  

 2.5 Likheter, skillnader och diskussion  
Det är tydligt att det finns flera olika sätt för komiker att skapa en komisk persona samtidigt 

som de framställer sig själva som politiskt trovärdiga. Det komiska kommer främst genom för-

löjligande. När det kommer till attityd så har alla någon variant av ”det är idiotiskt att”-attityd 

till de politiska frågor de behandlar. Dock skiljer de sig i hur mycket. Magnus Betnér och Özz 

Nûjen har den uttalade attityden att något är moraliskt fel, vilket speglas i deras tonläge. Flam 

 
74 Se avsnitt 1.4.5 om ironi.  
75 Aron Flam, “"YOUR FEELINGS ARE HURTING MY THOUGHTS!" - LITET TRYCK”,  
 https://aronflam.com/merchandise/your-feelings-are-hurting-my-thoughts-litet-tryck-1, (18/12 2020). 
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utrycker ilska mot det han tycker är dumt, men formulerar sig aldrig på ett som tyder på att det 

skulle var moraliskt fel. Elinor Svensson har dock aldrig en uttalat arg attityd gentemot de po-

litiska frågorna hon berör. Även om det går att utläsa hennes faktiska attityd till frågorna tycks 

den attityden hon ger uttryck för snarare vara att ”det är lite knasigt” att det är så här. Problemen 

framställs som komiska. Även om Elinor Svensson är den som har tydligast komisk attityd 

behöver det inte betyda att de andras attityder inte är det. Som Carstensen skriver så måste 

komiker ha en attityd till dem de pratar om för att vara underhållande, och en överdrivet fientlig 

attityd skulle lika gärna kunna bidra till en rolig persona.76 Elinor Svensson tycks därför lyckas 

bättre med att vara rolig, Magnus Betnér och Özz Nûjen får ofta applåder när de kommer med 

sina poänger, men Elinor Svensson får oftare skratt, då hennes politiska poänger bara antyds 

och följs av skämt. Hos Flam och Nûjen, som tar upp sina etniska tillhörigheter, finns det en 

vilja av att inte låta sig definieras av sin respektive bakgrund. Båda använder dock fördomar 

som riktas mot dem för att skapa humor.  

Man kan förenklat säga att det komiska i en komikers personlighet är persona och det tro-

värdiga är ethos. Alla komiker lyfter fram sig själva som politiskt medvetna, vilket de kan göra 

enbart genom att skämta om ett visst ämne. Magnus Betnér, Özz Nûjen och Aron Flam tar alla 

på sig en klassisk satirikerpersona i Griffins mening, då de omfamnar en polemisk men över-

driven retorik.77 Elinor Svensson blir här unik då hon inte går i direkt polemik mot någon, utan 

kritiserar företeelser genom en lättsam persona.  

Begreppen som jag har använt mig av har till stor del varit givande men i olika grad. Per-

sonlighetsspektrumen har inte varit särskilt givande för denna undersökning då komikerna lig-

ger hyfsat nära varandra och har därför inte kunnat visa större skillnad i hur de framställer sig 

själva. Vid större skillnad hade spektrumet dock varit otroligt givande och en undersökning av 

en komiker som helt och hållet spelar en karaktär skulle säkerligen ge en djupare förståelse för 

genren. Ben som begrepp har däremot visat sig sätta fingret på vilka specifika delar av en verk-

lig person som framhävs i syfte att skapa en persona och har varit mest hjälpsamt för att beskriva 

den. Attityd som begrepp är särskilt viktigt för en komikers ethos då det visar hur komikern 

positionerar sig gentemot ett ämne. Detta tillsammans med act out visar tydligt vad komikern 

vill framställa sig själv i motsats till, särskilt då attityden är negativ. Det är talande att Magnus 

Betnér har den mest agonistiska attityden, då han som Mral skriver, kommer från den kanske 

mest överlägsna positionen i samhället, både i kändisskap, kön och etnicitet.78 Ironi gör dock 

 
76 Se avsnitt 1.4.4 om attityd.  
77 Se avsnitt 1.3.1 om retorik och politisk humor. 
78 Se avsnitt 1.4.4 om attityd.  
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att komikern inte behöver ha en uttryckligen negativ inställning till ett ämne och därmed kan 

behålla en skämtsam ton även i allvarliga ämnen. Slutligen har framförande som begrepp inte 

bidragit till några vidare slutsatser, men kan för den sakens skull inte förbises då det är centralt 

i hur en komikers persona uppfattas.  

3. Sammanfattning  
 Undersökningen har visat att de två tydligaste sätten att skapa en komisk persona och samtidigt 

vara politisk trovärdig är förlöjligande och ironi. Förlöjligande gör att skrattet riktas åt någon 

annan än komikern, samtidigt som det kan användas för att skapa ett motsatsförhållande mellan 

komikern och meningsmotståndaren som indirekt framställer komikern som någon med bättre 

moralisk karaktär. Hur komikern framställer sig själv beror alltså till stor del på hur menings-

motståndare framställs, exempelvis ond eller ointelligent. Ironi gör att komikern aldrig behöver 

ta på sig en allvarlig persona, utan endast behöver antyda åsikter och budskap samtidigt som de 

framställs med humor. Dock måste komikern visa tillräckligt mycket av sina egna åsikter för 

att ironin överhuvudtaget ska gå att tolka. Det gör också att budskap kan framföras utan att de 

blir hotfulla. Vidare har undersökningen visat att genrespecifika begrepp är användbara, om 

inte nödvändiga, för att undersöka ethos och persona i en SUK-kontext.  
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