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1. Inledning  
1.1 Problemformulering  
 Om jag befaller dig: ”skratta!” kommer du då att skratta? Om vi inte tänker oss att jag hotar dig 

med våld (eller är chef på din arbetsplats) är det högst troligt att du inte kommer göra det. Hur 

som helst skulle detta skratt inte springa ur en känsla av lust. Äkta skratt uppstår ur en helt annan 

typ av övertygande – användandet av humor. Användandet av humor är en akt av 

kommunikation och en akt av kommunikation är en akt med ett syfte, i fallet humor tänker vi 

genast att syftet stavas: skratt. Men hur skapas skrattet och inte minst varför? 

       I den här uppsatsen kommer jag att behandla humorns funktion i retoriken och försöka 

formulera ett retoriskt humorbegrepp. Jag kan redan ana hur ögonbrynen höjs och trycks 

samman i pannan på läsaren. Humor, kan man verkligen analysera det retoriskt? Och vad skulle 

någon ha för glädje av det? Humor är ju oftast bara på skämt, ren underhållning, där för sig själv? 

Låt mig då envisas. Ingen kommunikation är i sig självt ”oskyldigt”, utan innehåller alltid en vilja 

att tränga in och påverka någon. Vi behöver inte tala om någon ”terror i språket” för att förstå att 

språkbruk alltid ”vill oss” någonting, och dra följdsatsen att humor påverkar, ja att själva skrattet 

– den humoristiska upplevelsen – är en (ofta omedveten och irrationell) överenskommelse om 

något. När vi skrattar åt något tillsammans visar vi samtidigt varandra att vi tycker likadant. 

    Humor har analyserats inom i stort sett alla möjliga områden: sociologi, antropologi, psykologi, 

lingvistik, litteraturvetenskap, statsvetenskap, teologi, filosofi och matematik.1 Många av dessa 

studier har fullgjort sina uppgifter på intressanta, tankeväckande och ofta avancerade sätt, många 

har starka beröringspunkter med mitt ämne och i uppsatsen kommer jag att göra bruk av verk 

från flera av dessa fält; min uppgift är att komma med en annorlunda typ av fråga, som också 

kräver en annorlunda typ av svar. Detta är en retorisk studie, och en retorisk teoris ramar ger ett 

annorlunda ljus att belysa ämnet med – den låter oss se humor som ett kommunikationsfenomen. Jag 

menar att valet av det mångfacetterade begreppet humor som retoriskt studieobjekt är dubbelt 

intressant. Dels eftersom humor sällan har analyserats retoriskt sedan antiken.2 Dels för att 

retoriken sällan har tagit humorteorins begreppsvärld i beaktande. Jag tror att ett försök att 

inkludera avancerad humorteori inom retorikens ramar inte enbart kommer att kunna ge insikter 

om hur humor fungerar, utan även problematisera vissa delar av retorikanalysens apparatur.  

      Jag kommer att arbeta utifrån följande frågeställningar: 
 

                                                        
1 Jodå, också matematik, se t.ex. John Allen Paulos (1980), Mathematics and humor, Chicago. 
2 Se avsnitt 1.2 nedan. 
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 Hur kan humor förstås som ett kommunikativt fenomen utifrån ett retoriskt perspektiv? 

 Hur, och i vad mån, fungerar humor argumentativt?  

 Hur ska vi se på humorns retoriska funktioner? 
 

Frågeställningarna kan tyckas oerhört breda, omöjliga att redogöra för i sin helhet. Till det kan jag 

bara svara att jag inte har för ambition att redogöra för ämnet ”i dess helhet”. Jag vill enbart 

skapa en teoretiskt godtagbar punkt att studera ämnet ifrån, och frågeställningarnas inbördes 

hierarki speglar denna rörelse ifrån hypotes till förslag.    

 

1.2 Tidigare forskning 

Mycket humorforskning, särskilt inom filosofin, brukar inledas med konstaterandet att man 

”traditionellt inte ägnat humor (eller ”skratt” eller ”komik”) någon större uppmärksamhet”. Detta 

är en sanning med modifikation. Det har skrivits oerhört mycket om humor. Det är däremot inte 

särskilt många som kommit med särskilt mycket nytt. Den moderna diskussionen har främst 

handlat om (om)värdering och mindre justeringar av ett antal tongivande texter, vilket vi senare 

kommer se. Boken Taking Laughter Seriously av amerikanen John Morreal, som brukar anföras som 

ett standardreferensverk inom humorforskningen, är ett belysande exempel. Morreal rekapitulerar 

sin bild av humorteorins historia och anför sedan sin modifierade teori av ett av perspektiven.3  

Ett svenskt exempel är den idérika, men stundtals tillkämpat putslustiga, svenska essäsamlingen 

Vitsen med humor.4 En betydligt mindre putslustig studie om skämt, utifrån en sociolingvistisk och 

genusteoretisk synvinkel (med begreppsapparat hämtad från de amerikanska (humor)lingvisterna 

Salvatore Attardo och Victor Raskins modeller), har gjorts av Maria Ohlsson och är kanske det 

svenska verk som ligger närmast min uppsats i syfte, om än metodiken är mycket annorlunda.5 

Ohlsson söker med empiriskt grundade undersökningar (enkäter och bandinspelningar) visa hur 

skämt och humor används i olika grupper och analyserar resultaten lingvistiskt utifrån 

genusanalytiska grunder. Resultaten är intressanta och bekräftar utgångshypotesen, vilken i 

korthet kan beskrivas som: män anses vara roligare än kvinnor p.g.a. de sociala koder som 

                                                        
3 John Morreal (1983), Taking Laughter Seriously, New York. Bokens titel är fyndig men också ofrivilligt ironisk. På s. 
16 citeras Blaise Pascal med en hänvisning som inte är till Pascal utan till Anthony Ludovicis (1932) The Secret 
Laughter, London, s. 27. Ludocovis Pascalcitat skiljer sig nämnvärt ifrån Morreals återgivning. Morreal gör sig skyldig 
till fler liknande tabbar, t.ex. i (1987) ”A New Theory of Humour” i The Philosophy of Laughter, ed. John Morreal, New 
York, s. 128, där han, utan hänvisning, citerar Wittgenstein där han rätteligen borde ha krediterat Pierre Bourdieu. 
Morreals vetenskapliga akribi är alltså inte helt förtroendeingivande och framförallt tycks han inte alls ta ”humour 
seriously” vilket (tyvärr?) är genomgående för en hel del (i synnerhet populärvetenskaplig) humorforskning.     
4 Bertil Torekull (red.) (1988), Vitsen med humor: "humor är inget att skämta med” : [sex forskare och en kåsör om humorns 
anatomi] : en vetenskaplig analys om humorns väsen, biologi, geografi, historia, teori och matematik med litterära praktikfall och insyn i 
humorns verkstäder, Linköping. 
5 Ohlsson, Maria (2003), Språkbruk, skämt och kön: teoretiska modeller och sociolingvistiska tillämpningar (diss.), Uppsala.  
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reglerar språkbruket. Där Ohlssons uppsats är metodiskt redovisande är min snarare ett försök 

att vara teoretisk föreskrivande; jag kommer inte att analysera ett empiriskt material utan istället 

närläsa och analysera olika teoretiska modeller utifrån ett retoriskt (och inte sociallingvistiskt) 

perspektiv. Inom det, förvisso hyfsat snäva, område som är svensk retorikforskning finns det 

ingen övergripande studie alls. Vad som finns är en summerande populärvetenskaplig artikel av 

Anders Bergman i Retorikmagasinet, samt en analys av en seriestripp med Knasen i Anders Sigrells 

Att övertyga mellan raderna.6  

     Inom internationell forskning, kan det sägas finnas två huvudgrupper som på olika vis belyser 

humorns retorik, dels utifrån sociallingvistiska studier (av detta är Ohlsson ett bra svenskt 

exempel) dels utifrån mer renodlad sociologisk ideologikritik av vilka jag vill nämna två som 

företrädande: Peter L. Bergers Reedeming Laughter, och Michael Billigs Laugter and Ridicule.7 Som 

titlarna antyder är bägge texterna tesdrivande och syftar till att belysa hur humorn fungerar 

socialt; Berger lyfter fram humorn som en form av förenande transcendens (”a theology of 

comic”) med betoning av humorns positiva effekter, Billig syftar till att – i polemik mot bl.a. 

Berger – betona humors negativa aspekter och sätta dess repressiva funktion i fokus genom att 

visa hur förlöjligandet är humorns egentliga centralpunkt. Med den retoriska teorins ramar kan vi 

rannsaka och utvärdera dessa två linjer och se på fördelar (och faror) i att tillämpa dem. 

     Sent under arbetet med denna uppsats kom jag över den belgiska retorikforskaren Lucie 

Olbrecht-Tytecas förvånansvärt okända text Le comique du discourse (vilken, i skrivande stund, inte 

finns tillgänglig i något universitetsbibliotek i hela Skandinavien och är nästan helt och hållet 

osynlig i den moderna humorteorin) som likaledes tar upp retorik och humor.8 Skulle jag ha vetat 

om detta verk från början är det högst troligt att denna uppsats inte skulle ha skrivits. Att jag inte 

gjorde det kan likväl ses som tur, då framförallt mitt tillvägagångssätt skiljer sig en del från 

Olbrecht-Tytecas, vilket såklart får konsekvenser för de resultat som utvinns. Le comique du 

discourse bärs upp av grundtanken att det finns "le comique dans la rhétorique" (”komiken i 

retoriken”) och "le comique de la rhétorique" (”komiken hos retoriken”).9 Den första innebär 

komiken som övertalningsmedel och den andra retorik som medel för komikskapande. För att 

visa på skillnaden mellan Olbrecht-Tytecas arbete och mitt eget är detta belysande: där Olbrecht-

Tyteca främst studerar de olika retoriska tekniker som framkallar komik och de sätt på vilket 

dessa fungerar övertygande utifrån konkreta exempel (enligt modell från Olbrecht-Tytecas 

                                                        
6 Anders Bergman (2006), ”Komik med ord” i Retorikmagasinet Nr. 29; Anders Sigrell, (1999), Att övertyga mellan 
raderna: En retorisk studie om den införstådda inslag i modern politisk argumentation (diss.), Umeå, s. 193-197. 
7 Peter L. Berger (1997), Reedeming Laughter: The Comic Dimensions of Human Experience, Berlin; Michael Billig (2005), 
Laugter and Ridicule: Towards a Social Critique of Humour, London. 
8 Lucie Olbrecht-Tyteca (1974), Le comique du discourse, Bruxelles.  
9 Ibid. s. 396. 
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tidigare projekt La nouvelle rhetoric), så syftar mitt arbete till att utifrån antaganden om humorns 

varande göra upp modeller för att belysa hur det humoristiska i språket har en egen ”inbyggd” 

retorik. Jag har i detta arbete inte plats med att försöka syntetisera Olbrecht-Tytecas verk med 

mitt eget, men den intresserade läsaren uppmanas jämföra dess slutsatser med mina egna och se i 

vilken mån de förenas, skiljer sig och kompletterar varandra. 

 

2 Kort överblick av begreppet ”humors” historia och försök till positionering 
Ordet ”humor” kommer från det latinska ordet för ”vätska”, vilket i regel använts i en specifikt 

anatomisk begreppsram med betydelsen ”kroppsvätska”.10 I den latinska humoralpatologin 

(studiet av de fyra kardinalvätskorna) var ”humor” det ord som betecknade människans 

karaktäristiska grunddisposition utifrån antagandet om att denna styrdes av en dominerande 

kroppsvätska.11 Denna användning av humorbegreppet är den som vi i dagens svenska kan 

härleda ordet ”humör” ifrån.12 Det moderna humorbegreppet, det som vi i denna uppsats är 

intresserade av, började dyka upp i Sverige under början av artonhundratalet och är ursprungligen 

av engelsk art, men svenskans ”humor” är importerade från tyskan och den litterära betydelsen 

har till stora delar präglats av den nyromantiska estetiken från Västeuropa, då främst Tyskland.13 

      Ordet användes för första gången i en litteraturvetenskaplig kontext i samband med komik 

under den engelska restaurationstiden på 1660-talet, då dramatikern och diktaren John Dryden 

också definierar begreppet i An Essay of Dramatic Poesy: ”humour is the ridiculous extravagance 

were one man differs from the other”.14 Drydens definition är talande eftersom den förenar den 

äldre grundbetydelsen av humor med den moderna användningen; det är en karaktärsegenskap – 

ett ”humör” – men närmare bestämt också en individuell egenskap i förhållande till en situation som på 

något vis tänjer gränserna och därför blir skrattretande. 

     Definitionen föregriper den romantiska estetik som, med teoretiker som Jean Paul och 

Friedrich Schlegel i spetsen, skulle göra humor till ett centralt estetiskt begrepp. I motsats till löjet 

och den retoriska traditionens affektiva uppfattning om ”det skrattretande” ville Jean Paul 

använda humorbegreppet som betäckning för en transcenderande upplevelse av högre estetisk 

art. Denna radikala omvändning korresponderar f.ö. med det romantiska motståndet mot 

                                                        
10 Svenska Akdemiens ordboks nätupplaga, ”Humor. Sbst1” länk: www.saob.se sökord: ”humor”, hämtat: 2010-12-06. 
11 Erhard Schüttpelz (1998), ”Humor” i Historisches Wörterbuch der Rhetorik: Band 4: Hu-K, ed. Gert Ueding, Tübingen, 
s. 87. De fyra kardinalvätskorna var gul galla (Gr.”chole”), svart galla (Gr. ”melano chole”), slem (Gr. ”flegma”) och 
blod (lat. ”sanguis”). En snabb blick på de grekiska och latinska termerna ger oss snabbt förklaringen till de svenska 
orden ”kolerisk” (arg, lättretlig) ”melankolisk” (dyster, svartsynt), ”flegmatisk” (seg, sävlig) och ”sangvinisk” 
(hetlevrad, sorglös).   
12 ”Humor Sbst.1” 2010-12-06 
13 Svenska Akdemiens ordboks nätupplaga, ”Humor. Sbst2” länk: www.saob.se sökord: ”humor”, hämtat: 2010-12-06. 
14 Schüttpelz (1998) s. 86. 
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retorikens affektlära, då den i motsats till den retoriska teorins rent instrumentella syn på känslor, 

tillmäter känslan ett existentiellt egenvärde.15 Denna estetiska användning av humorbegreppet är 

viktig för begreppets utveckling då tänkare som Hegel och Kierkegard tog upp tråden i sina 

respektive filosofiska system; det är dock inte denna systematiska typ av definitioner som fått 

genomslag i modern användning.16 Istället är det en vardagsspråklig allt-i-allo användning som 

blivit den normerande inom modern humorforskningen; humor, säger Oxford English 

Dictionary, är ”a) The quality of action, speech or writing, which excite amusement […] b) The 

faculty of perceiving what is ludicrous or amusing.”17 Humorbegreppets mångtydighet – att dels 

beteckna en egenskap hos det ”upplevande subjektet”, dels en egenskap i en situation eller ett 

objekt – har blivit dess styrka. Den mångförslagna Historisches Wörterbuch der Rhetorik beskriver 

situationen sålunda: 
 

Humor ist in den neueren angelsächsisen Theorien kein Höchstwert und Anschlußbegriff der Theorie der 
Komischen mehr, sondern ihr allgemeinstes – und mehrdeutiges –  Wort, das gegenüber seinen 
Konkurrenzbegriffen den Vorteil verspricht, alle seiten der komischen Kommunikation abzudecken; die 
Produktion wie die Rezeption, wie jede Disposition, die sie auslöst oder erwartet, die unabsichtliche Komik 
sind allesam ’humor’ und werden so gennant.18 

         
Detta flerbottnade begrepp passar den moderna retoriska teorin utmärkt, eftersom denna i viss 

mening erbjuder ett överskridande av den stundtals problematiska uppdelningen mellan 

kommunikatör-meddelande-mottagare som retorikteorin fortfarande dras med; ordet humor kan 

både beteckna en personlighetsegenskap, en företeelse och likaså upplevelsen av och omdömet 

om denna. Dessa tre betydelser samspelar med och går in i varandra.19 Ordet humor belyser (och 

problematiserar) det oupplösliga sambandet mellan de olika aspekterna av en kommunikativ 

situation. Humor kan idag vara något vi gör (”är humoristiska”, ”använder humor”), men det 

etymologiska arvet från humoralpatologin lever på sätt och vis kvar i den moderna betydelsen 

och betonar kopplingen till den psykologiska dispositionen – ”att ha humor”. Ett samspel är 

nödvändigt för att humoristisk kommunikation – ja, all kommunikation – ska kunna upprättas 

syftemässigt. Att använda humor för att få någon att uppleva humor kräver en ömsesidig humor. 

                                                        
15 Ibid. s. 84. 
16 Ibid. s. 94.  
17 Oxford English dictionary (1989), ”Humour”, 2.ed, prep. John Andrew Simpson, Edmund S.C. Weiner, Oxford, s. 
486. 
18 Schüttpelz (1998) s.95. ”Humor är i nyare anglosaxiska teorier inte längre ett operativt nyckelbegrepp inom 
komikteorin. Det är istället det mest allmänna och mest mångtydiga ordet, som i förhållande till sina konkurrenter 
har den fördelen att det täcker in alla aspekter av den komiska kommunikationen; såväl produktionen, liksom varje 
reception och sinnestämning som den utlöser eller förväntar sig, som den oavsiktliga komiken, är allesammans 
’humor’ och benämns sålunda.” (Min övers.) 
19 Den tredje betydelsen av ordet ”humor” finns inte med i SAOB men nämns av Svante Beckman (1988), ”Om 
humorns väsen” i Vitsen med Humor s. 35. Även om utsagor av typen ”det där var humor(istiskt)” starkt hör ihop 
med och är sekundär till de två tidigare, kan det finns en analytisk poäng med en sådan uppdelning. 
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Att studera kommunikationsinstansernas samverkan är ett fruktbart perspektiv och det är i 

högsta grad ett retoriskt perspektiv. 

    I uppsatsen gör vi naturligtvis klokt i att ständigt minnas vår retoriska utgångspunkt. För att 

något ska bli intressant att analysera i en retorisk studie måste det ytterst vara kommunikation med 

avsikt att, i vidaste tänkbara mening, påverka de tänkta mottagarna på något vis. Om någon 

oavsiktligt fastnar med kläderna i en maskin på verkstaden kan vi finna humor i dennes häpna 

ansiktsuttryck, men detta har vi inte mycket glädje av att analysera med hjälp av en retorisk teori; 

när däremot Charlie Chaplin förvirrat far omkring i kugghjulen i filmen Moderna tider är det en 

handling som är betydelsefull att analysera just eftersom den är på film och därmed per se 

kommunikativ. En sådan uppdelning mellan ofrivillig komik och avsiktlig humor påminner f.ö. 

en del om den Schopenhauer gör i Die Welt als Wille und Vorstellung då han skiljer ”narraktighet” 

(”Narrheit”) − omedveten löjlighet − ifrån ”kvickhet (”Witz”) − medveten löjlighet − med 

samma hänvisning till intentionalitet i humorskapandet.20 

 

3 Kort överblick av humorteorier och försök till orientering 
3.1 Behovet av – och problemen med – humorteori och dess tillämpning 

Nästan alla undersökningar av humor (och/eller dess underbegrepp) har kommit med en egen 

definition av vad humor är. Dessa definitioner är naturligtvis avhängiga de filosofiska system de 

är sprungna ur, och att redogöra för dem alla i detalj skulle bli för komplext. Men definitionerna 

visar ofta upp karaktäristiska släktdrag med varandra och i modern humorforskning finns ett 

samförstånd att dela upp definitionerna i tre kategorier: överlägsenhetsteorin, inkongruensteorin 

och avlastningsteorin.21 Jag kommer här kort att redogöra för dessa tre teorier, i den mån 

teorierna har betydelse för min undersökning (för utförligare beskrivningar hänvisas läsaren till 

refererad sekundärlitteratur). 

      ”Bland djuren är människan den enda som skrattar” säger Aristoteles.22 Skrattet är en av de 

egenskaper som skiljer oss från djuren och kanske också definierar oss som människor.23 Humor 

                                                        
20 Arthur Schopenhauer (1972), Die Welt als Wille und Vorstellung I: Erster Teilband. Arthur Schopenhauers Werke in zehn 
Bänden. Zürcher Ausgabe, 3. Aufl., Hrsg. Angelika Hübscher, Zürich,  §13,  s. 97. 
21 För ex. se: David Hector Monro (1951), Argument of laughter, Cambridge; John Morreal (1983); Simon Critchley 
(2002), On Humour, Oxon; Michael Billig (2006). 
22 Aristoteles, On the Parts of Animals, i On the Parts of Animals; Movement of Animals; Progressions of Animals, eng. transl.. 
Arthur Leslie Peck, [The Loeb Classical Library, red. T.E. Page], Cambridge, III.X, 673a.8. Trots försök att visa att 
djur kan skratta, se t.ex. antroplogen Mary Douglas (1971), ”Do Dogs Laugh? A Cross-Cultural Approach to Body 
Symbolism”, Journal of Psychosomatic Research, Nr.15 s. 387-390, så håller Aristoteles påstående så till vida att inget djur, 
vare sig hund eller apa, har skrattat åt ett skämt.   
23 David Wickberg (1988), The senses of humour, New York, analyserar på ett intressant sätt den historiska framväxten 
av egenskapen att ha humor och poängterar också det moraliska värdet i att ha humor (att kalla någon ”humorlös” är 
ett skällsord av ungefär samma grad som att kalla någon ”själlös”). 
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är dock något som människan tillägnade sig först framåt 1700-talet (om vi ska vara 

konstruktivistiska utifrån den begreppshistoria som skisserats ovan). Jag vill inskärpa detta 

eftersom nedanstående referat till stor del kommer att behandla teorier som egentligen inte syftar 

till att förklara humor (i synnerhet inte i den breda bemärkelse som här läggs i ordet) utan (främst) 

skratt. Trots att vi i vardagligt tänkande, med viss rätt, identifierar dessa som oskiljbara, finns en 

teoretiskt viktig skillnad – det ena är en ”orsak”, det andra en ”verkan”. Teorier om skratt låter 

sig lätt falsifieras genom enkla empiriska motexempel av typen ”jag skrattade hejdlöst åt det eller 

det, trots att det inte uppfyllde kriterierna för det skrattretande.”  

     En del moderna humorteoretiker har därför föreslagit att vi ska betrakta teorier om skratt som 

om de vore teorier om humor, för att därigenom göra teorierna mer vattentäta mot det som inte 

ryms inom teorins gränser och därmed rädda skrattets plausibla objekt från att bli helt 

relativiserat av subjektiva reaktioner.24 En sådan distinktion är naturligtvis högst relevant – vad 

humor ”är” går att någotsånär uppställa med hjälp av konventionella och strukturella kriterier och 

vi kan därigenom också säga att humor är en tillräcklig, men inte nödvändig, orsak till skratt. ”Vi 

producerar humor, sen om ingen skrattar, det är inte vårt problem” uppges Andres Lokko, 

medlem i humorgruppen Killiggänget, ha sagt.25 Och i en uppsats som denna gör vi klokt i att 

lämna alla spekulationer om det ”högsta” eller ”sanna” skrattet därhän, och istället se på humor 

som en funktion med skrattet som presumtivt – men på intet sätt givet – telos. Likaledes vill jag 

här stipulera min förståelse av ”det komiska” främst som en genre med syfte att frambringa 

humor, ungefär som tragedin förhåller sig till allvaret dvs. som en slags språkmodal praktik 

(tragedin och komedin kan inom den klassiska retoriken ses som kodifierade språkpraktiker vilka 

tilldelats funktionen av delectare (komedi) respektive movere (tragedi)). 

      Detta sagt för att öka förståelsen för min användning av humor i förhållande till de tänkare 

som refereras nedan; min användning av humor ifråga om dessa teorier är alltså en ren 

metakonstruktion och bör ses som sådan – alltså som försök att inlemma historiskt hävdvunna 

insikter i en ny förståelseram. Vi behöver inte acceptera eller ta avstånd ifrån de olika 

definitionerna av humorn, komik och narraktighet eller explikationerna av deras ”sanna väsen” 

eftersom detta inte är vårt ärende. Denna redovisning är istället en ackumulativ sammanfattning 

av de olika tankemönster som skapat humorteori, vilket är meningsfullt eftersom det säger något 

väsentligt om de funktioner man tillerkänt de humoristiska praktikerna. Vi börjar från början.  

 

3.2 Överlägsenhetsteorin 

                                                        
24 T.ex. Michael Clark (1987). 
25 Andreas Ekström, ”Karl för sin kilt”, Sydsvenska dagbladet, 2009-11-28. 
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De antika tänkarnas antaganden om komikens natur förenas av att de alla på ett eller annat sätt 

sätter det i samband med en akt av socialt översitteri och anser att all komik ytterst går ut på att 

skratta åt någon annan – Aristoteles påstår att till och med vitsen är en slags förklädd 

oförskämdhet och i den Nichomakiska etiken funderar han om inte lagstiftarna, utöver att förbjuda 

hån och förlöjligande, även borde ha förbjudit det vanliga skämtandet – något som också 

föregångaren Platon var inne på när han i Staten ville förbjuda folket i idealstaten att skratta och 

litteraturen att avbilda skrattande människor.26 I Platons, liksom Aristoteles, förståelse var skrattet 

riktat emot människor i syfte att förnedra. Det enda skratt som kunde legitimeras var således 

skratt som riktades mot det dåliga; de som framställde sig själva som bättre än de verkligen var 

och därigenom gjorde sig löjliga. Välkänd är den definition som Aristoteles gör i Poetiken av 

komedins ämne som den sorts fel eller fulhet som varken lämnar smärta eller skada – komikens 

funktion var att erbjuda ett medel (dvs. skratt) att sätta sig över dessa fel och fulheter.27 

      Antikens syn på komiken och skrattets koppling till hånet speglas tydligt i den välkända 

episoden i Iliadens andra sång när demagogen Thersites (”Outtömlig han var på de 

oförskämdaste uttryck,/ utan försyn och skick han med kungarna tvistade ständigt,/ blott något 

föll honom in, som akajernas folk kunde le åt”) smädar akajernas härförare Agamemnon för att 

få männen att göra myteri.28 Han får snart betala för sitt uppviglande när hjälten Odysseus hotar 

honom till livet och drämmer till med sin spira över hans rygg, till de församlade krigarnas 

förtjusning (”Hjärtligen måste de le, så förtretade också de voro”).29 Skrattet vänds här alltså mot 

Thersites, och deras skratt (som även bör ha varit åhörarnas skratt) är (skade)glädjen över att 

Thersites gjort sig löjlig och ”tvingats smaka sin egen medicin.” 

      De romerska tänkarna följer i stort sätt samma spår som de grekiska; huvudbegreppet är 

”ridiculum” (förlöjligande), en översättning av Aristoteles  ”tó geloin”).30 Men i den romerska 

retoriska traditionen finns en större tyngdpunkt på humorns praktiska användning. Humorns 

teoretiska funktion var dels att behaga åhörarna – delectare – genom att få dem att skratta (för att 

så göra dem mer välvilligt inställda till talaren och dennes allvarliga budskap) men också att 

smäda – irridere – vilket Cicero skriver talande om i en passage i De Oratore: 

                                                        
26 Aristoteles (1926), The “Art” of Rhetoric, eng. transl. John Henry Freese, [The Loeb Classical Library, red. Jeffrey 
Henderson], Cambridge, I.II 12 1357a; Platon (2003), Staten, band 3 i serien Platon: skrifter, sv. övers. Jan Stolpe, 
Stockholm, III.388; Aristoteles (1934), Nicomachean Ethics 2.ed eng. transl. H. Rackham, [The Loeb Classical Library, 
red. E.H. Warmington], Cambridge, IV.viii  9 1128a. 
27 Platon (2003), V.452; Aristoteles, (1995), Poetics in Aristotle Poetics; Longinus on the Sublime; Demetrius On Style 2.ed, ed. 
and eng. transl. Stephen Halliwell [The Loeb Classical Library, red. GP. Goold], Cambridge, V 30-36 1448a,, se även 
Morreal (1983) kap. 2. 
28 Homeros (1994), Illiaden, övers. Erland Lagerlöf och Gerhard Benz, 2. rev. ed Stockholm, s. 21. 
29 Ibid. s. 22. 
30Schüttpelz (1988), s.84. 
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[…]est plane oratoris movere risum, vel quod ipsa hilaritas benevolentiam conciliat ei, per quem exicata est, 
vel quod admirantur omnes acumen, uno sæpe in verbo positum, maximae respondentis, numquam etiam 
lacessentis, vel quod frangit adversarium, quod impedit, quod elevat, quod detteret, quod refutat, vel quod 
ipsum oratorem politum esse hominem significat, quod eruditum, quod urbanum maximeque quod tristiam 
ac severitatem mitigat et relaxat odiosque res sæpe quas argumentis dilui non facile est ioco risque dissolvit.31      

 
Det intressanta är hur Cicero lyfter fram humorns dubbelhet; den behagar åhörarna men den kan 

också ”krossa” (”impedit”) motståndaren och avfärda motståndaren på ett sätt som argument 

inte kan. Humorn kan beskrivas som en typ av argumentation som förenar ethos och 

pathosaffekter då den syftar till att gynna den fyndige talaren och misskreditera objektet för 

humorn med känslomässig påverkan, vilket kan ha starka effekter även för den rationella 

argumentationen.32 Hela det antika tänkandet kring skrattet präglas av den retoriska affektläran 

om känslopåverkan och inom retoriken blir komikens funktion att genom skrattet vända 

åhörarens sympatier från en kontrahent till en annan. 33 

     Cicero framhåller också att skratt ofta skapas igenom överraskningsmoment, något som även 

Aristoteles noterade i Retoriken, och skiljer dessutom mellan skämtets innehåll och dess form och 

Quintilianus påpekar att skämt är allvarets motsats (en insikt som vi kommer ha mycket nytta av) 

och detta är insikter som alla pekar mot inkongruensteorin (vilken presenteras nedan). 34  

      Det kan lätt leda till missuppfattningar om vi talar om de antika texterna om skratt som 

”teorier” i egentlig mening, eftersom det snarare rör sig om induktioner och allmänna 

iakttagelser.35 Men denna bild av humorns funktion var länge den förhärskande och tanken 

skratt=löje går igen nästan helt utan modifikation i Thomas Hobbes teori om skratt, som ingår i 

hans projekt att försöka bannlysa känslorna ifrån rationaliteten och politiken, och sammanfattas:  
 
I may therefore conclude, that the passion of laughter is nothing else but sudden glory arising from a 
sudden conception of some eminency in ourselves, by comparison with the infirmity of others, or with our 

                                                        
31 Marcus Tullius Cicero (1942), De oratore: Book I, II, eng. transl. H.W. Sutton, [The Loeb Classical Library, red. T.E. 
Page], Cambridge, II.Lviii 236. “[…] it clearly becomes an orator to raise laughter, and this on various grounds; for 
instance , merriment naturally wins goodwill for its author; and everyone admires acutness which is often 
concentrated in a single word, uttered generally in repelling, though sometimes in delivering an attack; and it shatters 
or obstructs or makes light of an opponent, or alarms or repulses him; and it shows the orator himself to be a man 
of finish, accomplishment and taste; and, best of all, it relives dullness and tones down austerity, and, by a jest or a 
laugh often dispels untasteful suggestions not easily weakened by reasoning.” Transl. Cicero (1942). 
32 Humorns ”objekt” bör här – liksom senare – ses grammatikalisk snarare än som en fysisk realitet. Humorn (d.v.s. 
humoristen, även om denna inte behöver vara en fysisk person utan kan ses som en textfunktion utan nödvändig 
identitet med den egentlige avsändaren) är alltså subjektet som gör något med objektet (”humoriserar” det). Objektet 
kan alltså vara allt ifrån en livs levande person i sin helhet, till en karaktärsegenskap eller en abstrakt idé.  
33 Se: Gert Ueding (1996) ”Rhetorik des Lächerlichen” i Semiotik, Rhetorik und Soziologie des Lachens: vergleichende studien 
zum Funktionswandel des Lachens vom Mittenalter zur Gegenwart, ed., Lothar Fietz, Jorg O Fichte, Hans-Werner Ludwig, 
Tübingen, som ger en god överblick av den antika retorikens syn på det skrattretande.  
34 Cicero (1942), II.lxix 284; Aristoteles (1928) III.XI 7 1412b; Marcus Fabius Quintilianus (2001), The Orator’s 
Education: Books 6-8, book 3/6 I The Orators education [Insitutio Oratoria] eng. transl. Donald A. Russel, [The Loeb 
Classical Library, red. Jeffrey Henderson], Cambridge, 6.3 21: ”Iocum vero id accipimus quod est contrarium 
seri…”. 
35 Här kan vi beklaga oss över förlusten av den andra delen av Aristoteles Poetiken som lär ha behandlat komedin. 
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own formerly; for men laugh at the follies of themselves past, when they come suddenly to remembrance, 
except they bring with them any present dishonour.36 

 
Detta är också på ett ungefär fransmannen Henri Bergsons utgångspunkter. Han framlägger sina 

tankar i essän Le rire, där han ser skrattet som samhällets repressiva gest mot den asociala 

mekanisering som smyger sig in i livet och gör människan oanpassningsbar.37 Bergson skriver: 
 

Le rire doit être quelque chose de ce genre, une espèce de geste social. Par la crainte qu’il inspere, il reprime les 
exentricités, tient constamment en éveil et en contact réciproque certains activités d’ordre accesoire qui 
risqueraint de s’isoler et s’endormir, assoulpit enfin tout ce qui peut rester de raideur méquanice à la surface 
du corps sociale.38 

 
Bergsons text vilar på ganska osäkra förutsättningar och argumenterar sig fram genom en mängd 

tämligen svävande metaforer, men är ändå högst intressant eftersom den så tydligt sätter in skratt 

i en social kontext: ”On nê gouterait pas le comique si l’on se sentait isolé. Il semble que le rire ait 

besoin d’un écho.”39 Vilket, trots att det ganska uppenbart är fel i sak (att skratta för sig själva 

t.ex. vid läsandet av något kul eller vid minnet av en rolig händelse är inget ovanligt), är en viktig 

iakttagelse då det sätter fingret på skrattandet som en gruppaktivitet med sociala implikationer.     

     Till skillnad mot andra överlägsenhetsteorier menar Bergson att humor är en rent intellektuell 

företeelse: ”L’indifférence est son milieu naturel. Le rire n’a pas de plus grand ennemi que l’émotion 

[…] Le comique exige donc enfin, pour produire tout son effet, quelque chose comme une 

anesthésie momentanée du cœur. Il s’adresse à l’intelligence pure.”40 Denna synpunkt kan med 

fördel jämföras med citatet av Hobbes ovan om humorn som passion bestående av ”nothing else 

but sudden glory arising from a sudden conception of some eminency in ourselves” där det 

istället är den otämjda och spottska känslan av självgodhet som hotar förnuft och moral. 

Iakttagelser som vi ska få anledning att återkomma till.  

   Bergsons tid var brytningstiden mellan 1800-1900-talet, men när vi i nästa avsnitt går in på 

inkongruensteorin kommer vi ta oss längre tillbaka i tiden, till Immanuel Kant och upplysningen. 

Dessa kronologiska hopp som vi måste göra för att någotsånär hålla samman humorteorierna 

tematiskt är symptomatiskt för teoriernas natur: humorteorierna har alltid fungerat som 

                                                        
36 Thomas Hobbes (1928), The elements of Law: Natural & Politic (1640), ed. Ferdinand Tönnies, Cambridge, s. 32. 
37 Henri Bergson (1969), Le rire - essai sur la signification du comique (1924), Paris. För en utförligare diskussion av 
Bergsons tankar se Critchley (2002) kap. 4 och Bernard G. Prusak (2004) ”Le rire à nouveau: Rereading Bergson” , 
The Journal of Aesthetics and Art Criticism, Vol. 62, No. 4, sid. 377-388.  
38 Bergson (1969) s. 15. “Det tycks som om skrattet är något i den stilen, ett slags social gest. Genom den fruktan 
som det inger dämpar det excentriciteten och ser hela tiden till så att vissa biaktiviteter som annars skulle ha kunnat 
isolera sig och somna in håller sig vakna och står i kontakt med varandra.” Övers. i Henri Bergson (1987), Skrattet. 
En undersökning av komikens väsen (1899), sv. övers. Margareta Marin, Lund, s.15. 
39Ibid. s. 4. “Man uppskattar inte det komiska om man känner sig avskild ifrån andra människor. Det tycks som 
skrattet har ett behov av ett eko.” Övers. i Bergson (1987), s. 7. 
40Ibid. s. 3f. ”Likgiltighet är skrattets naturliga miljö, dess största fiende känslan […] För att uppnå full kraft kräver 
alltså det komiska en slags tillfällig bedövning av hjärtat. Komiken vänder sig till den rena intelligensen.” Övers. i 
Bergson (1987), s. 6f. 
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underteorier till andra större teoribildningar. I antiken var det den retoriska teorin som infogade 

skrattet, något som Hobbes tog över och smälte samman med sin rationalistiska kritik av 

retoriken och när vi nu övergår till inkongruensteorin är det en rörelse ifrån en typ av offentlig 

(”politisk”) diskurs till en estetisk, där andra aspekter blir viktiga; överlägsenhetsteorins 

huvudbegrepp ridicule försvinner inte, men förskjuts från fokus. Håll Bergson i minnet. Hans teori 

kan nämligen delvis ses som en ny form av den äldre överlägsenhetsteorin som fått väsentliga 

drag av den inkongruensteori vi nu ska behandla. 

 

3.3 Inkongruensteorin 
Where the power of ridicule displays 
Her quaint-ey´d visage, some incongrous form, 
Some stubborn dissonance of things combind 
Strikes the quick observer.41 
 

Så diktar, på prydlig pentameter, den skotske poetfilosofen Mark Akenside, i sin estetiska lärodikt 

The Pleasures of Imagination och citatet skulle kunna stå som ett paradigmatiskt epigram för 

inkongruensteorin. Inkongruens – alltså ”brist på överensstämmelse” – finns, som antytts, med 

som ingrediens även i den genom antiken traderade synen på det ”löjeväckande”, men i och med 

upplysningen och den senare romantiska vändningen inom konsten förändrades synen på det 

komiskas uppkomst till en betoning av en kognitiv – snarare än känslomässig – omkastning. 

Immanuel Kant beskriver i den meningen skrattet som: ”ein Affekt aus der plötzlichen Verwandlung 

einer gespannten Erwartung in nichts.”42 Kant tänkte sig alltså att humorn uppkommer ur vår 

förvåning då den förväntade verklighetens struktur inte följer sin invanda spår utan ger vika och 

vi ser – eller kanske snarare upplever – meningslöshet och absurditet i det framställda. Skrattet 

som en form av sublim logisk skrämselhicka således. Jean Paul vidgar i sin Vorschule der Ästhetik 

Kants ganska snäva definition och påpekar att skratt också kan komma i ”förvandlingen av intet 

till något”, och påpekar dessutom att nästan alla förväntningar kan framlocka skratt om de 

framställs rätt och i en humoristisk stämning (vilket även gäller bakvänt – vissa förväntingar leder 

inte till skratt även om en förväntning förvandlas till intet); för Jean Paul är den inkongruens som 

skapar det humoristiska först och främst att räkna som något subjektivt i varseblivningen snarare 

än något i det humoristiska objektet.43 Skrattets estetiska betydelse ligger i de små ”ändliga” 

inkongruensernas (”Ungereimtheit”) förmåga att erinra oss om den oändliga inkongruens som 

                                                        
41 Mark Akenside (1870), ”The Pleasures of Imagination” (1774) in The Poetical Works of Mark Akenside, London. 
42 Immanuel Kant (1884), Kritik der Urtheilskraft (1790), ed. Benno Erdman, Hamburg och Leipzig, §54 225, s. 176. 
Kursiveringen är Kants egen. ”Skratt är en affekt som beror på att en spänd förväntan förvandlas till intet.” Övers. i Immanuel 
Kant (2003), Kritik av omdömeskraften (1790), sv. övers. Sven-Olov Wallenstein, Stockholm. 
43 Jean Paul (Richter) (1935), Vorschule der Ästhetik (1804), Band. 11 in Jean Pauls Sämtliche Werke, Weimar, §26 s. 90, 
§28 s. 98. 
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råder emellan det materiella och den platonskt fulländade idévärlden genom att uppvisa den 

materiella världens motsägelser och på det viset negera den.44 Skrattet åt livets antiteser 

symboliseras enligt Jean Paul allra bäst av Shakespeares Hamlet, den melankoliske narren, vars 

skratt riktas åt hela världen (”der Welt-Verlachung”) i formen av en fullständig negation av dess 

materialitet.45 

    Schopenhauer talade (till skillnad från Kant och Jean Paul) inte om någon plötsligt upplösning 

av förväntningar, utan om krockar mellan abstrakt (”ideell”) kunskap och faktisk (”materiell”) 

varseblivning (skrattet är således inte som hos Jean Paul en idéns negering av världen själv, utan 

tvärtom ett krossande av våra idéer om världen). Omformuleringen är en del av den 

överhängande kritik av Kant som Schopenhauer framför, men för oss räcker det med att notera 

att det ytterst sett rör sig om skillnad i valet av dualitet, som får skillnad för vilka inkongruenser i 

tillvaron vi ska betrakta som roliga (eller med Schopenhauers term: ”löjeväckande”). Humorn 

ligger i bägge fallen i den lustfyllda upplevelsen som framvisandet av tillvarons inneboende 

motsättningar ger. I samma anda har moderna lingvister som Victor Raskin och Salvatore 

Attardo sett humorn utifrån en ”Semantic Script Theory of Humour” vars huvudtes är att en text 

kan klassificeras som humoristisk om den innehåller två olika ”skript” (ungefär kognitivt schema, 

meningssram) som helt eller delvis går in i varandra och innehåller ett överskridande från ett 

”skript” till ett annat i ett ”non-bona-fide” modus – d.v.s. att det finns en alternativ mening 

”mellan raderna” som tävlar med den uppenbara meningen och röjer överraskande betydelser.46 

     Genom att se på humoristiska undergrupper som figuren (eller snarare moduset) ironi 

(inkongruens mellan meddelande och budskap) eller genren parodi (inkongruens mellan form 

och innehåll) inser man lätt att inkongruens är centralt inslag i den humoristiska tekniken.47 

Många moderna humorteoretiker föredrar också att förklara humorns väsen utifrån olika typer av 

inkongruenser – oavsett om man menar att inkongruensen är mellan förväntan och 

förverkligande, idé och innehåll eller mellan två skilda diskursiva sfärer.  

     Exemplet Bergson ovan visar dock att uppdelningen mellan kategorierna inte ens i en 

förenklad form är oproblematisk. Bergson företräder ju på sitt sätt också en inkongruensteori -– 

egentligen den mest klart definierade – eftersom han menar att det skrattet uppstår, inte bara 

genom inkongruens i allmänhet utan genom den specifika inkongruensen mänskligt-maskinellt. 

Även om Bergsons slutsatser ibland må vara oriktiga, så är hans vidare situationering av det 

                                                        
44 Ibid. §28, s.97 och §31 s.112.  
45 Ibid. §32, s.113. 
46Se t.ex.: Salvatore Attardo (2001), Humourous texts: a semantic pragmatic analysis, Berlin; eller Victor Raskin (1985), 
Semantic Mechanisms of Humour, Dordrecht. 
47 För mer om dessa begrepp se t.ex. Otto F. Best (1972), Handbuch literarischer Fachbegriffe: Defintionen und Beispile, 
Frankfurt am Main, artiklarna ”Ironie” s. 123 och ”Parodie” s. 194.  
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komiska i en social situation viktig; både för den humoristiska teoriutvecklingen, för denna 

uppsats och inte minst för Sigmund Freud som i den fann hur: ”Eine Auffoderung auch das 

Verständnis des Komischen in seiner Psychogenese zu suchen, hat sich überaschendweise aus 

dem schönen und lebensfrischen Buche von Bergson (Le Rire) ergeben.”48  

 

3.4 Avlastningsteorin 

Den tredje Lorden av Shaftesbury skriver i sin essä Sensus communis: an essay on the Freedom of Wit 

and Humour om skämtande som en slags psykologisk eller snarare psykosocial avlastning: 
 

And thus the natural free spirits of ingenious men, if imprison’d and controul’d, will find out other ways of 

Motion to relieve themselves in their Constraint; and whether it be in Burlesque, Mimicry, or Buffonery, they 

will be glad at any rate to vent themselves, and be reveng’d on their Constrainers.49  

  
Shaftesburys tanke är på intet sätt unik för honom, den återfinns senare hos både Kant och 

Schopenhauer vilka också betonar att skrattet utgör en slags befrielse. I viss mening finns alltså 

tankar om avlastning med i andra typer av humorteorier och vi påminns åter om att denna 

genreindelning är en potentiellt missvisande efterkonstruktion. Ändå kanske det finns orsak att 

vidhålla dem för att belysa vilka fält av humorbegreppet de opererar med.  

     Avlastningsteorin kallas ibland också för den ”psykoanalytiska teorin” och orsaken härtill är 

den teoribildning som ”psykoanalysens fader” Sigmund Freud redogör för i Der Witz und seine 

Beziehung zum Unbewußten från 1905, men hos Freud finns en viktig perspektivskillnad: 

avlastningen är inte bara humorns verkan utan även dess syfte. Först med en sådan tanke var 

dock Herbert Spencer som 1861 lade fram en teori i essän The Physiology of Laughter om skrattet 

som en slags psykofysisk avlastning. Grundtanken, som bygger på en vagt naturvetenskaplig 

grund, är helt enkelt att skrattet fungerar som ett sätt att göra sig av med nervösa spänningar.50 

(En idé som, parentetiskt sagt, är grunden för de kurser med skrattövningar som nuförtiden 

erbjuds förment överspända storstadsbor).51 Freuds syn på det hela är dock föga förvånande, 

Freud varande Freud, betydligt mer komplex. Der Witz innehåller en mängd, ofta ytterst subtila, 

                                                        
48 Freud (1940), Gesammelte Werke. Chronologisch geordnet Vol. VI: Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten (1905), 
Hrsgb. Anna Freud, London, s. 253. ”En uppmaning att söka en förklaring till det komiska i dess psykogenes 
återfinns överraskande nog också i Bergsons sköna och livfulla bok (Le Rire).” Övers. i Sigmund Freud, (2006)Vitsen 
och dess förhållande till det omedvetna i Vardagslivets psykopatologi: Sigmund Freuds samlade skrifter. Band 6, s. 311 sv. övers. 
Lena Backelin, Stockholm. 
49 Anthony Ashley-Cooper Lord av Shaftesbury (1992) ”Sensus communis: An Essay on the Freedom of Wit and 
Humour” (1714) , Standard Edition: sämtliche Werke, ausgewählte Briefe und nachgelassene Schriften; in englischer Sprache mit 
deutscher Übersetzung, Ästhetik, 1/3 ed. de. Übers. Wolfram Benda, Wolfang Lottes, Friedrich A. Uehlin, Erwin Wolff, 
Stuttgart-Bad Canstatt, s. 32. 
50 Herbert Spencer (1949), ”The Physiology of Laughter” i Essays on education and kindred subjects (1861), London. 
51 Se t.ex.: Hälsoakademin hemsida:  http://www.halsoakademien.com/skratt.html hämtat: 2010-10-22 och Body & 
Mind friskvård hemsida:  http://www.skratt-terapi.se hämtat: 2010-10-22.  

http://www.skratt-terapi.se/
http://www.halsoakademien.com/skratt.html
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kategoriseringar av skrattskapande funktioner som Freud kategoriserar in under grupperna ”vits”, 

”komik” och ”humor” (där den första är undergrupp till den andra och den andra till den tredje). 

En redogörelse för alla de många aspekterna i Freuds teori skulle bli omständlig och – eftersom 

teorin för med sig en förprogrammerad psykoanalytisk begreppsapparat – lätt att missuppfatta. 

En sådan redogörelse lär dessutom inte bidra nämnvärt till att uppfylla detta arbetes syfte. Låt oss 

i stället konstatera några viktiga poänger som vi kommer ha anledning att begrunda senare. 

     Den första är att en vits består av förtätning. Som typexempel för denna tekniska aspekt av 

skämtet anför Freud en vits av diktaren Heinrich Heine. I dennes Reisebilder figurerar en 

vagabondtyp med namnet Hirsch-Hyacint, som lyckas bli hembjuden till mångmiljonären Baron 

Rothschild. Han skryter inför berättaren och säger ”ich saß neben Salomon Rotschild und er 

behandelte mich ganz wie seinesgleichen, ganz familionär.”52 Det vitsiga är naturligtvis att baronen 

behandlat honom familjärt på en miljonärs vis, och genom sammanblandningen mellan 

ljudlikheten i orden så skapar det nya ordet en ny mening som säger något överraskande, och 

menar Freud, i viss mening socialt oacceptabelt (d.v.s. att det finns en klassklyfta emellan 

vagabonden och miljonären som gör baronens familjaritet annorlunda och kanske också 

nedlåtande). Vitsens lustvinning, förklarar Freud, kommer från bevarandet av psykisk energi, 

vilket sker genom att vitsen släpper ut känslor (som annars skulle ha hämmats) utan att behöva ta 

moraliskt ansvar för dem (inför samhället eller för sitt eget rationella samvete) och ger åhöraren 

samma energibesparing.53 Tesen blir något mindre diffus när man läser hans redogörelse för den 

”tendentiösa vitsen” som – till skillnad mot den ”harmlösa” – tar ett objekt i anspråk för att 

antingen blottlägga (obscena skämt), göra narr av (fientliga skämt), eller avfärda det (cynismer).54  

     Genom att använda humor kan vi i sublimerad form utföra akter som vi av fruktan för social 

repression undviker. Freud exemplifierar: ”Die Zote ist also ursprünglich an das Weib gerichtet 

und einem Verführungsversuch gelichzusetzen.”55 Man kan – och bör – göra invändningar mot 

Freuds (tyvärr ganska genomgående) förutsättande av ett manligt subjekt, men poängen att 

humor alltid tar ett objekt i anspråk och sätter humorns mottagare i värderingsmässig relation till 

detta objekt är betydelsefull genom att Freud förenar den antika (genom Hobbes förädlade) 

överlägsenhetstanken med sin psykoanalys och visar på hur skämt kan fungera som 

talaktshandlingar i olika syften: ”die gewaltättige Feindsligkeit, vom Gesetz verboten, ist durch 

                                                        
52 Sigmund Freud (1940), s. 14. ”Jag [satt] bredvid Salomon Rothschild och han behandlade mig fullständigt som en 
jämlike, helt familjonärt.” sv. övers i Freud (2006) s. 310. 
53 Ibid. s. 131ff.  
54 Freud (1940) s. 96 -128. 
55 Ibid s. 106. ”Fräckisen är alltså ursprungligen riktad mot kvinnan och att jämställa med ett förförelseförsök. […] 
Som så ofta har betraktandet […] avlöst beröringen.” Övers. i Freud (2006), s. 381. 
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die Invektiv in Worten abgelöst worden […]”.56 Skämtet som ett slags språklig våldshandling 

alltså.57 Freud för också in detta i ett socialt sammanhang: ”Je größer des Mißverhältnis zwischen 

dem in der Zote direkt gegebenen und dem von im Hörer mit Notwendigkeit Angeregten ist, 

desto feiner wird der Witz, desto höher darf er sich dann auch in die gute Gesellschaft 

hinaufwegen.”58 Hos Freud kan alltså ”överlägsenhetsteorin” – som betonar de sociala (och ofta 

negativa och repressiva) sidorna hos humor – få ny kraft genom (upp)finnandet av det 

omedvetna vilket gör det möjligt att tolka symboliska handlingar som utslag av mänsklig ”vilja till 

makt” (för att tala med Nietzsche) och därmed fråga efter de symboliska handlingars syfte. En 

retorikers uppgift är inte att utreda psyket, men däremot att göra bruk av de insikter om mänsklig 

kommunikation som den psykologiska djupanalysen ger. Freud påvisar själv hur  humorns 

psykologiska effekter kan användas retoriskt: ”Wo das Argument die Kritik des Hörers auf seine 

seite zu ziehen sucht, ist der Witz bestrebt, diese Kritik zur Seite zu drängen. Es ist kein Zweifel, 

daß der Witz den psychologisch wirksameren Weg gewählt hat.”59 Detta påminner om det 

resonemang vi såg Cicero föra om humor som attack och försvar, förlöjligande och urskuldande. 

I och med uppvaknandet av (det av den antika retoriken formulerade) sambandet mellan humor 

och persuasion blir humor inte längre en primärt estetisk angelägenhet (som ämnet varit sedan 

den estetiska romantikens glansdagar) utan också intressant för en modern retorikteori. 

     

3.5 Sammanfattning och utveckling 

Även med beaktande av de inledande reservationerna – att de teorier vi betraktat enbart i 

överförd bemärkelse behandlar det humorbegrepp vi här använder – har alla de tre teorierna 

fortfarande reduktionistiska svagheter (vilket följer igenom användningen av ett extensivare 

begrepp). Men bara därför behöver vi inte avfärda och lämna de klassiska teorierna därhän. Inte 

heller behöver vi nödvändigtvis välja den ena framför den andra. De tre teorierna är alls inte 

oförenliga med varandra, om man inte postulerar någon av dem som allmängiltig för all humor. 

Vi kan nog utgå ifrån att humor skapas genom någon typ av inkongruenser och regelbrott, men 

detta utesluter inte att dessa brott mot förväntningar samtidigt kan användas för social 

                                                        
56 Ibid. s.112. ” Den fientlighet som tog sig våldsamma uttryck är förbjuden i lag och har avlösts av verbala invektiv.”  
Övers. i Freud (2006), s. 385. 
57 Man kan associera till narren Rigolettos ord (i Verdis opera med samma namn) efter mötet med en lönnmördare: 
”Pari siamo!... io la lingua, egli ha il pugnale/ L’uomo son io che ride, ei quel che spenge” (”Vi äro likar! Mig tjänar 
tungan och honom dolken. Jag är en man som skrattar, han en som mördar!”) Franceso Maria Piave (1972), Rigoletto: 
Libretto (1851), sv. övers. Ernst Wallmark, Stockholm, s. 7.  
58 Freud (1940), s. 109 f. ”Ju större disproportionen är mellan det som direkt utsägs i fräckisen och det som det 
ofrånkomligen väcker till liv hos åhöraren, desto finare blir vitsen och desto högre vågar den sig då upp i societeten” 
Övers i Freud (2006) s. 383f. 
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positionering, och motiveras av, medvetna eller omedvetna, viljor och drifter. Det ligger närmare 

till hands att tänka sig att motsättningarna förklaringsmodellerna emellan i regel snarare är av 

perspektivistisk än av logisk art; jag tror att ett prismatiskt seende blir det naturliga vid ett försök 

att angripa ett ämne som, i viss mening, transcenderar de nyttjade teoriernas ämnesområde. 

    Den idéhistoria jag skildrat ovan är konstruerad som en rörelse ifrån och tillbaka till ett 

retoriskt perspektiv på humor. I dagens humorforskning – såväl i de ur inkongruensteorin 

sprungna lingvistiska analyserna av humorns teknik, som de sociologiska studierna vilka hämtar 

ifrån både överlägsenhetsteorier och Freud – finns en betoning på humorns persuasivitet. I vilka 

sammanhang reflekerar man då över detta? En tradition av tänkare kanske främst representerad 

av Michail Bachtin i boken Rablelais och skrattets historia tänker sig humor som en värdeupplösande 

och socialt revolutionär praktik.60 Berger ger i sin bok Reedeming Laughter flertalet exempel på hur 

humor används inom mänsklig kommunikationspraktik (”The Comic as diversion”, ”The comic 

as Consolation”, ”The Comic as a Game of Intellect”, ”The Comic as a Weapon”). Billig vänder 

sig emot vad han anser vara ”an ideological positivism” som enbart framhäver humorns positiva 

drag och anser att de sociala repressionsfaktorerna ofta trängs undan för att hylla de 

pseudorevolutionära aspekterna (som Billig menar står i samklang med det moderna 

konsumtionssamhällets förändringsideologi).61 Billig är nog den som ligger detta arbete närmast 

eftersom han söker sig mot en analys av humorns underliggande motiv. Detta är också vad en 

retorisk analys ämnar göra, även om den inte syftar till en systematisk ideologikritik utan till 

synliggörande av dold, kanske också omedveten, argumentativ praktik och agenda. 

 

4. Ett skisserande av möjligheterna till en retorisk humorteori 
4.1 Begreppet sensus communis och humorns situationalitet 

Kanske gjorde ovanstående smått nyckfulla sightseeing genom 2500 års filosofihistoria oss något 

klokare vad gäller humorns teoretiska grunder. Men än så länge har vi egentligen inte sagt särskilt 

mycket alls om humoranvändningens retoriska funktioner. Så var börjar vi då själva 

undersökningen någonstans? Jag tror det vore bäst att börja med en diskussion om 

grundförutsättningarna för humorns varande – det vill säga det humoristiska sinnelaget. Hur kan 

vi visa något så abstrakt som det? Genom en konkret liknelse. Ludwig Wittgenstein har en bra:  
 

                                                                                                                                                                             
59 Ibid. s. 149f. ”Där argumentet försöker dra över åhörarens kritik på sin sida, strävar vitsen efter att tränga denna 
kritik åt sidan. Det råder inget tvivel om att vitsen valt den psykologiskt effektivaste vägen.” Övers. i Freud (2006) s. 
413. 
60 Michail Bachtin (2007), Rabelais och skrattets historia. François Rabelais’ verk och den folkliga kulturen under medeltiden och 
renässansen. (1965) 3.uppl rev., sv. övers. Lars Fyhr, Gråbo.  
61 Billig (2005), se särskilt kap. 10. 
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Wie ist es denn, wenn Leute nicht den gleichen Sinn für Humor haben? Sie reagieren nicht richtig auf 
einander. Es ist, als wäre es unter gewissen Menschen Sitte einem Ball zuzuwerfen, welcher ihn auffangen 
und zurückwerfen soll; aber gewisse Leute würfen ihn nicht zurück, sondern steckten ihn in die Tasche.62  
 

 
Tanken är enkel men väsentlig: humor bygger på ömsesidig förståelse av vad som räknas som 

humor och vad som inte gör det. Vi har nog alla känt den märkliga känslan som uppstår när ett 

skämt inte går ”hem” och den eller de som hör på inte skrattar, eller – för den delen – skruvat oss 

när någon skrattat opassande åt ett allvarligt yttrande; då någon så att säga stoppat bollen i fickan.  

       Shaftesbury menar att humor – och i synnerhet ironi och satir – kan ses som ett slags 

lackmuspapper för sociala koder; ironi och satir appellerar nämligen till den förståelse av de 

sociala koderna som han kallar sensus communis och skulle bli funktionslös om dessa koder inte 

vore ömsesidigt internaliserande (den aristokratiske Shaftesbury ansåg f.ö. också koderna vara av 

godo närmast a priori). Genom det gemensamma innehavet av sensus communis kan man förenas i 

ett skratt över brotten mot det som är ”naturally grateful and becoming”: 
 

A publick Spirit can come only from a social Feeling or sense of partnership with Human Kind. Now there are 
none so far from being Partners in this Sense, or shares in this common Affection as they who scarcely know an 
Equal, nor consider themselves as subject to any law of Fellowship or Community.”63  
 

Om vi bortser ifrån Shaftesburys kanske väl överdrivet idealistiska syn på den mänskliga naturen, 

sätter han fingret på något viktigt – det faktum att vi i samspel med andra alltid tar en gemensam 

förståelseplattform i anspråk. Begreppet ”sensus communis” skulle av Giambattista Vico, 

retorikprofessor i Neapel mellan 1699-1744, vidgas och göras till grundval för en hel 

epistemologi. Vico betonar hur sensus communis var en produkt av och i samhället (till skillnad från 

Shaftesbury som snarare ville se det som kunskapen om samhället i form av en sorts 

”gentlemanship” hos individen) och menar att sensus communis är platsen emellan talarna, där 

mening hämtas och skapas i samspel och där meningsfullhet (sanning) befästs och accepteras i 

relation till tidigare accepterad mening.64 Att tänka sig meningsproduktion som en akt av 

gemensamt framskapade värderingar och attityder, d.v.s. genom sensus communis, är att ansluta sig 

till den konstruktivistiska syn på mening som retoriken alltid grundat sig på; något som kanske 

bäst sammanfattas i Vicos kända sentens: ”verum esse ipsum factum” (ung. ”sanningen själv är 

                                                        
62 Ludwig Wittgenstein (1980), Vermischte Bemerkungen = Culture and value (1978), ed. G. H. von Wright, eng. transl. 
Peter Winch, Chicago, s. 83. ”Hur är det då, när människor inte har samma sinne för humor? De reagerar inte rätt på 
varandra. De är som om det bland vissa människor var brukligt att kasta en boll till en annan, som fångar upp den 
och kastar den tillbaka; men som om vissa människor inte kastade den tillbaka, utan stoppade den i fickan.” Övers. i 
Ludwig Wittgenstein (1982), Särskilda anmärkningar (1978), sv. övers. Lars Hertzberg, Stockholm, s.95 
63 Shaftesbury (1992) s. 72. 
64 Se: John D. Schaeffer (1990), Vico, Rhetoric and the limits of relativism, Durham. Boken beskriver utförligt begreppet 
”sensus communis” och visar på ett mycket intressant sätt hur mycket av Vicos tankar som går igen i vår tids ”post-
modernistiska” filosofi med dess nyuppvaknade intresse för retorik och ”mytiskt” skapad sanning. 
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skapad”).65 För många modernt skolade retoriker är kanske det aritoteliska begreppet ”endoxa” 

(”allmänt hållen åsikt”) – en förstärkning av det platonska ”doxa” (”åsikt”) – mer bekant än sensus 

communis; det kan därför vara till hjälp att tänka sig sensus communis som en meningsvärld 

konstituerad av en diskursiv uppsättning av endoxa, som tas i bruk.66 

     Vad har då allt detta med humor att göra? En hel del skulle jag vilja säga. Först och främst ger 

det oss möjligheten att fatta grundantagandet att humor måste bli accepterad som sådan av åhöraren för 

att få någon effekt. Som Shakespeare skriver i Love’s Labour Lost: 
 

A jest’s prosperity lies in the ear 
of him that hears it, never in the tounge 
of him that makes it[…].67 

 
Åhörarens användning av det förmedlade budskapet är något som ofta framhävs i modern 

kommunikationsteori och Vicos teori är i högsta grad relevant för modern retorik eftersom den 

så tydligt belyser kopplingen mellan kommunikationen och den sociala situation som all 

kommunikation alltid är situerad i. Mening, och därmed kunskap, är i grunden intersubjektivt och 

därmed förlagd till en allmän sfär. En viktig aspekt är också att alla bara till viss del är deltagande i 

denna sfär, men att ingen enskild kan omfatta hela sfären (eftersom en sådan inom sig rymmer 

spelrum mellan meningskluster av olika sinsemellan helt eller delvis inkoherenta synsätt) utan 

endast delar, som kan vara mer eller mindre användbara i olika sociala sammanhang. Marcel 

Proust illustrerar i À la recherche du temps perdu  detta med beskrivningen av karaktären Doktor 

Cottard – en skicklig men socialt inkompetent och knappt salongsfähig streber från landet: 
 

Le docteur Cottard ne savait jamais d’une façon certaine de quel ton il devait répondre à quelqu’un, si son 
interlocuteur voulait rire ou était sérieux. Et à tout hasard il ajoutait à toutes ses expressions de physionomie 
l’offre d’un sourire conditionnel et provisoire dont la finesse expectante le disculperait du reproche de 
naïveté, si le propos qu’on lui avait tenu se trouvait avoir été facétieux. 68 

 

Det står klart att Doktor Cottards oförmåga att förstå en utsagas intenderade humoristiska 

mening inte bara beror på en inneboende brist på intuition utan också är direkt avhängig hans 

bristande erfarenhet av det parisiska sällskapslivet. Även om humor är allmänmänskligt är det 

                                                        
65 Ibid. s. 80f. 
66 För en belysning av denna uppfattning av (en)doxa se t.ex. Mats Rosengren (1998): "Doxa och den nya retorikens 
kunskapssyn", Rhetorica Scandinavica Nr. 8, s. 10-17. 
67 William Shakespeare (1966), Loves Labour Lost  [The Arden Edition of the Works of William Shakespeare], ed. 
Richard David, London, Act 5. Sc.3.   
68Marcel Proust (1966), Du côté de chez Swann : Un amour de Swann (1919) volume 2/12 de: À la recherche du temps perdu, 
Paris s. 8. ”Doktor Cottard visste aldrig säkert i vilken ton han borde svara när han blev tilltalad, ty han hade aldrig 
klart för sig om den andre skämtade eller menade allvar. För säkerhets skull kompletterade han därför alla sina olika 
ansiktsuttryck med ett mångtydigt och provisoriskt leende, vars avvaktande klipskhet var ägnad att rädda honom från 
att bli ansedd naiv, för den händelse att det yttrande man riktat till honom skulle visa sig vara skämtsamt.” Översatt i 
Marcel Proust (1993), Swanns värld (1919), volym 1/7 ur sviten: På spaning efter den tid som flytt, sv. övers. Gunnel 
Vallqvist, Stockholm, s. 232-233. 
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alltså inte medfött utan koder som tränas in; det lilla barnet skrattar åt någon som kittlar det 

tidigt, men skrattar åt humor först i senare ålder.69 Men den som förstår humor reagerar 

instinktivt på den relation som råder mellan ett tilltals (synbara) mening och förhållandet till de 

vedertagna uppfattningarna som konstruerar påståendet. Hur går denna ekvation mellan 

förmedveten instinkt och intränade koder ihop? Här är det återigen viktigt att inte se humor 

som antingen en känsla eller en kognition, utan som ett samspel mellan dessa. Vi går åter att 

söka stöd hos Aristoteles, om vilken Martha C. Nussbaum skriver: ”in Aristotle’s view, 

emotions are not blind animal forces but intelligent discriminating parts of the personality 

closely related to beliefs of a certain sort, and therefore responsive to cognitive 

modification.”70 För att känslan ska kunna uppstå behövs en kognitiv förståelse, men för att 

denna ska få kraft och ge upphov till skratt krävs känsla – det latinska sensus kan ju också 

betyda både ”känsla för” och ”känsla av”, ”förnuft och förnimmande” (eller som Jane Austen 

skulle formulerat det: ”sense and sensibility”). Sensus communis blir således kunskap om sociala 

koder i mellanmänskliga relationer i en just internaliserad medvetandeform. Kant beskriver: 
  

Unter dem sensus communis aber muß man die Idee eines gemeinschaftlichen Sinnes, d. i. eines 
Beurteilungsvermögens verstehen, welches in seiner Reflexion auf die Vorstellungsart jedes andern in 
Gedanken (a priori) Rücksicht nimmt, um gleichsam an die gesamte Menschenvernunft sein Urteil zu halten, 
und dadurch der Illusion zu entgehen, die aus subjektiven Privatbedingungen, welche leicht für objektiv 
gehalten werden könnten, auf das Urteil nachteiligen Einfluß haben würde.71 

  
Kants magistrala prosa kan i postmodernismens era tyckas problematisk i sitt tal om 

subjektiva privatbetingelser och ett allmänt människoförnuft; men notera att Kant med emfas 

skriver att vi gör omdömen ”gleichsam an die gesamte Menschenvernunft sein Urteil zu 

halten“. Detta som om är betydelsefullt eftersom det sätter fingret på det faktum att vi tycks 

förutsätta (”a priori”) att vårt budskap kommer att bli förstått; det vill säga delvis redan finns i 

åhörarna sedan tidigare. För att vi med humorn ska kunna ”vända upp och ner” på något 

krävs ett väldigt fint utvecklat sinne för att förstå vad som är ”rättvänt” i någon annans 

levnadsvärld. Om något i denna mellanmänskliga relation skevar känner vi av det med det 

Gunnar Ekelöf kallar ”det mänskliga tankehjärtat”; den topiskt grundade värdegemenskap vi 

delar med andra. Vi skrattar med den som spelar på det skevande – eller skrattar ut den som 

                                                        
69 Berger (1997), s. 49f. 
70 Martha Craven Nussbaum (1996), ”Aristotle on Emotions and Rational Persuasion” in Essays on Aristotles Rhetoric 
(1996) ed. Emélie Oksenberg Rorty, Los Angeles, s. 303. 
71 Kant (1884), § 40 157 s. 134. ”Med sensus communis måste man förstå idén om ett gemensamt sinne, det vill säga en 
förmåga att fälla omdömen, som i sin reflektion tar hänsyn till vars och ens föreställningsart i tankarna (a priori) som 
om det jämförde sitt omdöme med det samlade mänskliga förnuftet, för att därigenom undgå den illusion som 
stammar ur subjektiva privatbetingelser, vilka lätt kan hållas för allmängiltiga och har skadligt inflytande på 
omdömet.” Övers. i Kant (2003), s. 152. 
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inte vet om att de själva skevar (som i Tv-serien ”The Office” där mycket humor går ut just 

på huvudfigurens oförmåga att göra passande skämt).  

      Precis som det allvarliga språket har det humoristiska moduset sitt decorum – vad man kan 

skämta om utan att kränka någon eller göra sig själv fånig; även om humor utgörs just av brott 

mot den allvarliga diskursens decorum så regleras också dessa brott av koder för vad som är att 

räkna som ”humor” och inte. De som inte innehar denna tankekänsla för var gränserna ligger, 

som står utanför de införståddas krets och inte kan skilja humor från allvar, går som doktor 

Cottard runt i det osäkra leendets limbo och blir genom denna avvikelse själv ett objekt för 

skämt för sådana som Proust! 

 

4.2 Det humoristiska entymemet    

Humor har i tidigare retorisk tradition främst setts som en teknik i ethosbaserad argumentation. 

Men humor sträcker sig, som vi såg i tidigare avsnitt, inte enbart till känslorna utan även in på 

intellektet och det rationellas område. Kanske borde man därför också ta hänsyn till humor inom 

den logosbaserade argumentationsanalysen? Quintilianus anmärkte i bekymrad ton: 
  

Adfert autem rei summam difficultem primum quod ridiculum dictum plerumque falsum est [hoc semper 
humile] sæpe ex industria depravertum prætera <semper humile> numquam honorifiqum: tum varia 
hominum iudica en eo quod non ratione aliqua sed motu animi quidam nescio an enarrabili iudicatur.72  

   
Lägg märke till att Quintilianus – som betonar styrkan hos skämt men önskar hålla dem borta 

från de rationella besluten – skriver att skämt är ”ex industria depravertum” (ung. 

”medvetet/genom teknik förvrängda”). Humor använder sig av det allvarliga språkets logos för 

att skapa ett antilogiskt modus – och dess teknik blir då alltså en deformerad rationalitet. Men dess 

mening är likafullt ett påstående om världen – det presenterar sig dock aldrig som ett sådant, utan blir 

enbart retoriskt meningsfullt i samspelet med det allvarliga moduset. 

     Den som följer mig i tankarna bör nu vara beredd att konstatera att det humoristiska 

språkanvändandet alltid tar det allvarligt ämnade ”gängse” språkets koder i bruk och innebär en 

viss form av pervertering av det. Jag menar att vi, för att förstå humorns kommunikativa 

egenskaper, bör förstå det som en funktion av det allvarliga språket.73 Denna funktion menar jag 

                                                        
72 Quintilianus (2001) 6.3.6 s. 67. ”A great difficulty in this is, first, that a joke is commonly untrue, often deliberately 
distorted, and moreover <always undignifed and> never complimentary; and secondly that  peoples judgement 
differ over a matter which is judged not on rational principles  but by a feeling which can not be put to words.” 
Transl. in Quintilianus (2001). 
73 Med språk menas inte nödvändigtvis verbalt uppbyggda analysobjekt, även om min analysmodell främst bygger på 
sådana. Jag tror att denna syn på komik även kan tillämpas på andra kommunikationsmedel med andra ”språk” än de 
verbala; t.ex. kroppsspråk. Monthy Pythons sketch ”The Ministry of Silly Walks”, som bygger på att seriöst klädda 
myndighetspersoner med seriös mimik, på ett seriöst vis ägnar sig åt att utöva fåniga gångstilar är ett utmärkt 
exempel som tydligt innehåller inkongruens.  
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kan visas. Detta föreslogs redan av Schopenhauer i andra delen av Die Welt als Wille und Vorstellung, 

där teorin om det löjeväckande kompletteras med ett resonemang om dess uppbyggnad: 
 

Ja, man kann, wenn man die Sache recht explicite erkennen will, jedes Lächerliche zurückführen auf einen 
Schluß in der ersten Figur, mit einer unbestrittenen major und einer unerwartetet, gewissermaaße nur durch 
Schikane geltend gemachten minor; in Folge welcher Verbindung die Konklusion die Egenschaft des 
Lächerlichen an sich hat.74 
  

Schopenhauer tänker sig alltså att det är möjligt att framställa det komiskas genes i formen av en 

syllogism. Frågan är dock om vi kommer åt själva humorn genom att ställa upp det som en 

syllogism – för just igenom parafraseringen i en analytisk formel bör ju det humoristiska 

försvinna. Schopenhauer betonar dock, som jag läser, att det som avgör sannolikheten i 

undersatsen är kraften i det löjeväckande; om bara något är tillräckligt roligt kan vi acceptera de 

mest absurda berättelser. Jag skulle vilja använda mig av denna form som en gestaltning av det 

humoristiska meddelandets mening – dess ”retoriska budskap” så att säga – och följaktligen 

betrakta det som en särskild typ av entymem: den argumenttyp Aristoteles anger som essentiell för 

retoriken.75 ”Entymem” är ett av Aristoteles notoriskt mest svårtolkade begrepp. Det kan därför 

vara befogat med en kortare utvikning för att förklara hur jag här kommer använda begreppet. 

Aristoteles förklarar tidigt i Retoriken att han ser på entymemet som en slutledningsform som är 

för retoriken vad syllogismen är för dialektiken och kallar den också för en ”retorisk syllogism.”76 

Detta är långt ifrån det enda som sägs om entymem i Retoriken och flera gånger tycks 

användningar av begreppet oförenliga med varandra; det har också länge diskuterats hur vi ska 

förstå entymemets form och funktion, liksom vilka av de olika formerna av pisteis det kan sägas 

fungera för.77 Låt oss åter konsultera Historisches Wörterbuch der Rhetorik för sammanfattning: 
 

Inbesondere wird als [das] E[nthymem] bezeichnet: 1. ein auf der Grundlage fester, allgemein anerkannter 
Argumentationschemata (Topoi) gebildeter Warscheinlichkeitschluß (topisches E.); 2. ein syllogistischer Schluß, 
dessen Wahrscheinlichkeitscharakter aus der Wahrscheinlichkeit seiner Prämissen (προτάσεις, protáséis) 
basiert (Protasen-E), indem entweder aus einer lediglich mit Wahrscheinlichkeit geltenden bzw. allgemein für 
wahr gehaltenen Oberprämisse (έξέιχóτων, ex eikóton, ex probabilus) deduziert (Eikós-E.) oder aus Zeichen 
bzw. Indizien (έχσημεΐων, ex semeíon; ex signis) geschlossen wird (Indizien-E); 3. ein verkürtzer Syllogismus, 
bei dem eine der beiden Prämissen (oder auch die conclusio) fehlt bzw. unausgesprochen bleibt; 4. eine 
Sentenz mit Begründung.78  

                                                        
74 Arthur Schopenhauer (1977), Die Welt als Wille und Vorstellung II: Erster Teilband , 3. ed. upplagan (1959), band 3/10 
Arthur Schopenhauer Zürscher Ausgabe: Werke in zehn Bände ed. Angelika Hübscher, Zürich, kap. 8 s. 110. ”Ja, man kan, 
om man vill  förstå saken helt explicit, föra tillbaka allt löjeväckande till en slutledning i sin första figur, med en 
obestridlig major och en oväntad, pseudogiltig minor som enbart görs gällande genom sin chikanerande natur;  vilket 
avgörs av det samband som slutsatsen har med det skrattväckandes egenskaper.” (Min övers.). 
75 Aristoteles (1926) I.I 3-4  1354a.  
76Ibid. I.II. 9 1356b; I.II. 8 1356b, se även: I.I. 9-11 1355a. 
77 Se t.ex.: Jakob Wisse (1997), Ethos and Pathos: From Aristotle to Cicero, Amsterdam, s. 15-28.  
78Manfred Kraus (1994) ”Enthymem”  i Historisches Wörterbuch der Rhetorik: Band 2: Bie-Eul, ed. Gert Ueding Tübingen 
s.1197f. 
”I synnerhet så har E[ntymemet] kommit att beteckna: 1. en på grundval av fasta, allmänt erkända 
argumentationsscheman (Topoi), bildad sannolikhetsslutledning (Topiskt. E); 2. en syllogistisk slutledning, vars 
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När jag här talar om entymem ligger det alltså närmast att tänka sig det inom kategori 1 – som ett 

argumentationsschema av sannolikhetskaraktär, där samspelet mellan given information och det 

jag ovan kallat sensus communis (alltså de ”allmänt erkända principerna”) skapar trovärdighet – eller 

till och med meningsfullhet. Jag betraktar alltså entymemet inte främst som en formel (och än 

mindre som någon trop) utan som en slags process av intersubjektivt meningsskapande. När jag 

säger att det går att visa menar jag att denna process framgår av den dialektiska 

slutledningsformelsstruktur som är syllogismen. Jag är medveten om de teoretiska svårigheter 

som finns med att, utifrån min utgångspunkt, ställa upp det humoristiska entymemet i formen av 

en pseudosyllogism.79 Ändå finner jag det lämpligt att göra så, eftersom den syllogistiska 

modellen översats-undersats-slutsats på det enklaste viset speglar det förhållande som råder mellan 

de premisser som utgör argumentet och den förändring som sker med meddelandet då det yttras i 

en annat modus än den allvarliga (det ”humoristiska”). Att använda den beprövade syllogistiska 

modellen gör också de likheter och inte minst skillnader som finns mellan olika meningssystem 

tydliga. Men för att nu inte väcka några missförstånd så vill jag poängtera att det humoristiska 

entymemet inte är en slutledningsformel gjord för att få fram sanna slutsatser eller härleda logiskt 

giltiga slutsatser ifrån. Vi bör istället se det humoristiska entymemet som en dialektisk 

meningstransformation och den syllogistiska uppställningen av det som en representativ illustration 

av den mening som sätts i spel och omskapas mellan avsändare och mottagaren i meddelandet. 

     Om vi nu argumentationsanalytiskt väljer att betrakta en valfri argumentativ utsaga som 

produkten av en entymemisk slutledning, inser vi av det som sagts ovan att en humoristisk utsaga 

är att betrakta som produkten av en annorlunda typ av entymem: ett entymem som åberopar just 

sådana under- och översatser som mottagaren inte uppfattar som sanna eller sannolika 

(åtminstone inte på ett bokstavligt plan) – jag kommer hädanefter på följdriktig vis kalla detta för 

ett ”humoristiskt entymem”. Det humoristiska entymemet måste ses som en konstruktion vars 

innebörd står i relation till en (principiellt obegränsad) kontext av entymem med sanningsanspråk.  

      Min modell bygger ju alltså på tanken att humor är en funktion av en medveten förvrängning 

(pervertering) av sanningsanspråken; att säga ”jag skämtade ju bara” är ofta att säga detsamma 

som att man inte menade det man sade. Sociologen Alfred Schutz talar i essän ”On Multiple Realities” 

                                                                                                                                                                             

sannolikhetskaraktär  baseras på sannolikheten hos dess premisser (προτάσεις, protáséis), därigenom att 
slutledningen helt enkelt dras deduktivt ur en som sannolik gällande, respektive försanthållen, överpremiss 
(έξέιχóτων, ex eikóton, ex probabilus) (Eikós-E.), eller sluts till utifrån tecken, respektive indicier (έχσημεΐων, ex 
semeíon; ex signis) (Indizien-E); 3. en förkortad syllogism där en av de både premisserna (eller också konklusionen) 
saknas respektive är outtalad; 4. en motiverad sentens.“ (Min övers.) 
79 Den syllogistiska modellen för argumentationsanalys har även fått stark kritik från annat håll, främst i Stephen 
Toulmin (2003), The Uses of Argument (1958), 2. ed, New York, där Toulmin menar att syllogistiken inte klarar av att 
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om olika typer av ”överordnade verkligheter” (”paramount realities”) som skapar ”ändliga 

meningssfärer” (”finite provinces of meaning”) – verkligheten består av olika lager som 

konstitueras av specifika lagar för meningskapande.80 Humor är en sådan ”ändlig meningssfär” 

och den humoristiskt producerade meningen visar upp verkligheten genom en skrattspegel som 

lägger in orimliga proportioner och deformerar; den struntar i verklighetens motsägelsefullhet 

och tar bort tillvarons vassa kanter och inför ett slags tillstånd av lek i verkligheten.81 Det är 

viktigt att betona den ”ändliga” karaktären hos humorn. Den beprövade ordstävet att ”man inte 

kan ha roligt jämt” skulle, ifall vi ersätter ”ha roligt” med ”uppleva humor”, kunna ses som en 

dogmatisk sanning: humor kan inte vara en dominerande meningssfär eftersom den 

karaktäriseras genom sitt inbrott i en sådan. Skulle vi förstå om någon var ironisk om alla alltid 

var ironiska? Nej, såklart. Humorns kraft och raison d'être  ligger i dess form av reaktion emot 

allvarligt menat språkbruk. När vi använder oss av humorn menar vi alltså inte direkt det vi säger, 

men även då, när det ”bara är skämt” så menas någonting – studien av det humoristiska 

entymemet är alltså studien av denna mening och dess implikationer.  

 

4.3 Humoristisk signal  

För att kunna tala om ett meddelande som ”humoristiskt” måste vi först avgöra hur det 

humoristiska språket demarkerar från allvarligt språk. Som inkongruensteorin i dess många 

former lär oss uppstår humorn i kollisionen mellan vanligen upprätthållna verklighetssystem. För 

att denna förvrängning av ”verkligheten” (dvs. vardagslivets meningssfär) som uppstår ska kunna 

göras humoristisk krävs att den s.a.s. belyses med en symbolisk signal som säger att det handlar om 

humor (förekomsten av signal är skillnaden mellan medveten humor och omedveten humor; eller 

mellan ett skämt och en absurditet).82 Signalen syftar till att belysa en form av inkongruens i 

meddelandet och kan både finnas i detta (i form av t.ex. en ”punchline) eller i situationen (i form 

av ett markerande ”jag skämtar” eller ett ironiskt tonfall). Signalen – den som får oss att förstå att 

meddelandets sanningsanspråk i vanlig mening är upphävda – inför en slags medvetet fallasisk 

struktur i meddelandet. Framträder gör således någon oväntad, i viss mening ”felaktig”, premiss i 

entymemet som leder till en överraskande slutsats, som dock kan vara sann i ”poetisk” 

                                                                                                                                                                             

skildra ett arguments delar och ersätter den med en egen modell, som vunnit stort erkännande bland 
argumentationsanalytiker.  
80 Alfred Schutz (1945), ”On Multiple realities”, Philosophy and Phenomenological Research Vol. 5, No. 4 s. 533-576.   
81Uppradningen är enbart exempel, ingen sammanställning; att mer utförligt sammanställa och utreda dessa 
funktioner är delvis denna uppsats uppgift så var lugn läsare: det kommer.  
82 Min term ”Signal” fyller ungefär samma funktion som ”disjunction” hos Attardo (2001): ”The disjunctor is the 
item that causes the passage from the first to the second script […]” s.103. Valet att använda den mer allmänna 
termen ”signal” istället för översättningen ”disjunktion”, görs för att undvika de logiska konnotationer som denna 
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bemärkelse (vi befinner oss alltså ytterst långt ifrån det logiskt uppställda argumentet nu). Denna 

överraskning leder, ifall den träffar just den lustfyllda känslan av ”meningsfull meningslöshet” 

som är humor, till någon sorts kognitiv och känslomässig effekt – vilket jag här väljer att kalla 

retorisk implikation och som vi ska se mer på senare.  

 

4.4 Modell för analys av humoristisk argumentativitet 

Jag tror som sagt alltså att det argumentativa hos en humoristisk utsaga kan visas som entymem 

genom att uppställas i formen av en pseudosyllogism. Likaledes tror jag att man kan demonstrera 

hur humoristiska entymem uppstår och hur de används. Notera alltså att det inte är det roliga i 

humor som ”kan visas” (detta tror jag vore ytterst befängt att försöka sig på) utan de 

argumentativa egenskaperna i de meddelanden som aspirerar till ”rolighet”. Här följer en modell 

för hur vi kan schematisera detta:  
 

 
 

Modellen har vissa beröringspunkter med en modell som Svante Beckman lägger fram i essän 

”Humorns väsen” för att skildra processen mellan humor och skratt: 

 

Beckmans modell förklarar på ett pedagogiskt vis hur processen går mellan det humoristiska 

erfarandet till att skrattet brister ut och kan ses som fond för den modell jag utformat. Notera att 

Beckmans modell försöker förklara hur processen mellan intryck och uttryck går till, emedan min 

modell syftar till att förstå humorns meningstransformation. Man kan grovt sortera in kategorin 

”signal” under Beckmans ”humorstimulus” emedan ”det humoristiska entymemet” är en del av 

både ”humorstimulus”, ”humorsinne” och ”humorupplevelse”. ”Skrattdisposition” sammanfaller 

i min mening i princip med ”humorsinne” emedan ”skrattet” är en del av det jag kallar ”retorisk 

implikation”, om än denna kategori också innehåller mer utpräglat kognitiva effekter av humor.  

                                                                                                                                                                             

sistnämnda term skulle föra med sig och istället antyda att det handlar om konventionella tecken (även icke-verbala) 
som kräver respons. 
83 Beckman (1988) s. 40. 

 

      Signal  »  Humoristiskt entymem  »  Retorisk implikation 

 

 Humorstimulus  »  Humorsinne  »  Humorupplevelse »  Skrattdisposition » Skratt83 
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4.5 Tillämpningar av modellen 

Efter denna måttligt underhållande exercis i abstrakt schematisering finns det anledning att 

undersöka huruvida argumentationsmodellen står pall i mötet med humorns efemära natur. Jag 

vill här framlägga ytterligare en tes: att humor kan syfta till att bevara uppfattningar eller 

ifrågasätta dem – alltså vara affirmativ eller subversiv – i förhållandet till sensus communis och vara 

av antingen ”harmlös” eller ”aggressiv” typ i förhållande till det humoristiska objektet.84 Detta 

”antingen” bör kanske tas med en nypa salt. I själva verket kan samma humoristiska meddelande 

fungera på flera sätt samtidigt, d.v.s. framstå som ”harmlöst” för någon, men ”aggressiv” för någon 

annan, liksom något som kan vara undergrävande för en viss grupps gemensamma värden kan 

vara bekräftande för en annans; detta beroende på de situationella omständigheter och relationer 

som finns mellan avsändare-meddelande-mottagare.  

       Om vi går tillbaka till den av Freud citerade Heinevitsen om ”familjonär” ovan, så följer 

säkert den retoriskt skolade med mig i tankegången när jag påstår att det Freud genom sin analys 

av förtätning uppvisar är hur signalen – i detta fall figuren paranomasi (en ordvits) – ger upphov till 

homonymi. I entymemet skapar vi själva (i rollen av plausibla mottagare) översatsen ”att 

behandla någon familjärt är bl.a. att lägga undan ekonomiska statusskillnader och agera som med 

en jämlike” vilken förenas med undersatsen ”Salomon Rothschild behandlar Hirsch-Hyacint 

familjärt på miljonärs vis” och ger slutsatsen ”Salomon Rothschild i egenskap av miljonär kan 

inte vara familjär (på riktigt) med lägre klasser”. Den retoriska implikationen skulle kunna beskrivas 

som en subtil form av angrepp ad hominem. Detta på ytan harmlösa ordvitsande har en fientlig egg 

mot Salomon Rothschilds överlägsenhetsmanér och skulle också kunna ”visa sig” ha en kritisk 

underdimension igenom att den sätter ljus på ett samhällsystem där ”alla inte är lika mycket 

värda” vilket i några miljöer skulle kunna uppfattas som subversivt (emedan skämtet, som det ter 

sig i Heines bok, snarast bekräftar en rätt vanlig förutfattad mening om förmögna som okänsliga).   

     Men det kan också fungera vice versa; ett skämt som uppvisar en fientlig form av förlöjligande 

mot sitt objekt kan istället i praktiken vara harmlöst. Vi kan ta ett av de skämt som använder sig 

                                                        
84 Freud (1940) s. 98, talar om ”harmlösa” (”harmlose”) och tendentiösa (”tendenziöse”) vitsar. Eftersom jag redan 
har uttryckt antagandet att all humor – ja all kommunikation – bär med sig någon form av tendens kan jag svårligen 
överta termerna. Freuds andemening, som jag läser, att skilja mellan vitsar som avser framkalla skratt åt sitt objekt 
eller med det, är däremot givande, då den preciserar humorns funktion att både ena och splittra. Notera att mitt bruk 
av ”harmlös” och ”aggressiv” humor inte har att göra med humorns form (d.v.s. med särskilda kategorier av humor) 
utan med dess retoriska användning. 
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av ett särskilt folkslag som ramhistoria, t.ex. norrmän i de i Sverige kända ”Norgevitsarna”.85 Här 

är ett ganska typiskt exempel (som jag minns framlockade småskratt på barndomens skolgård): 
 

- Vet du när norrmännen står stilla i rulltrappan. 
- Nej! 
- Då det är strömavbrott.86 

 
Ett humoristiskt entymem skulle kunna beskrivas på det sätt som jag nu tydligt ställer upp: 
 

Översats (sensus communis): En rulltrappa går alltid att använda för att förflytta sig oavsett om det är 

elavbrott eller inte och det är dumt att stå kvar  i onödan. Gör man det är man dum och förstår inte bättre. 

Undersats (skämtets manifesta innehåll): Norrmän förflyttar sig inte om rulltrappan får elstopp. 

Slutsats: Norrmän är dumma och förstår inte bättre.87 

 
Signalen att det rör sig om ett skämt röjs av vitsens genremarkering: ”norrmännen”. Översatsen 

är en parafrasering av det sunda förnuft (allmänna omdöme, sensus communis) som säger att om 

rulltrappan stannar är det, för en förnuftig människa, inte en nödvändig orsak att bli stillastående. 

Undersatsen – den ”induktiva” betraktelsen (vilken här är den enda del av entymemet som är 

explicit) – framstår i ljuset av detta som oförnuftig. En känsla av defamialisering uppstår, vilket i 

denna komiska ”ändliga meningssfär” ger en humoristisk effekt.88 Den underförstådda slutsatsen 

är att ”norrmän inte förmår att anpassa sig till situationens krav (i pluralis eftersom det enskilda 

skämtet hakar i genren i övrigt) och är dumma.” Den retoriska implikationen blir att vi med den 

förvisso otroliga slutsatsen bekräftar översatsens sanningsvärde om vi antar den förvisso 

osannolika undersatsen som en poetisk sanning, något som vi antagligen gör om vi är bekanta med 

andra norgeskämt. Denna typ av vitsar bygger alltså i viss mening på en sorts petitio principii och 

överraskningsmomentet ligger mer i ämnet (bilden av fånigt stillastående norrmän i köpcentrets 

rulltrappa) än i slutsatsen. Skämtet klargör hur det är normalt att handla, genom att peka ut fåniga 

avvikare som vi kan skratta åt och det skulle i princip kunna varieras i oändligt antal situationer så 

länge de båda satserna ”godtas”. Innan slutsatserna skenar iväg (och jag framställer mig som helt 

                                                        
85 Liknande skämt finns inom de flesta kulturer: engelsmän skämtar om irländare, ryssar om ukrainare, fransmän och 
holländare åt belgare… Se: Christie Davies (1990), Ethnic humor around the world: a comparative analysis, Bloomington. 
86 Reid Petterson (1984), Norgehistorier, Simrishamn, s. 11. 
87 De som har vana av syllogistisk slutledning kommer här, eventuellt med skepsis, notera att denna användning av 
entymemisk slutledning bryter mot grundformen ”alla A är B, alla B är C alltså: alla A är C” och innehåller fler 
egenskaper. Mitt användande av entymemet som slutledningsform är till för att beskriva en argumentativ rörelse 
snarare än en logisk slutledningsformel och ser också ut därefter. 
88 Denna känsla av defamialisering eller alienation har blivit utredd mycket i litteraturforskningen; skillnaden mellan 
den tyngre formen av alienaton (t.ex. hos Kafka, Hoffman eller Swift) och den som presenteras i Norgehistorien är 
att den i den sistnämnda enbart berör objekt inom den humoristiska ”lätta” sfären (som vi kan skratta åt) emedan 
den tyngre formen av alienation även berör mottagaren eftersom inkongruensen inte signaleras under ”komisk flagg” 
(skämtets) utan tränger sig på mottagarens egna värderingar vilket kan utlösa en känsla av kuslighet ”Unheimlichkeit” 
(myntat av Sigmund Freud (1947) i Das Unheimliche (1919), in Gesammelte Werke. Chronologisch geordnet Vol. XII: Werke 
aus den Jahren 1917-1920, Hrsg. Anna Freud, London).        
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världsfrånvänd) kan det vara på sin plats att klargöra hur norgehistorien faktiskt uppfattas och 

används. Få skulle tolka norgeskämt som historier om äkta norrmän. De som förutsätts vara 

dumma är nog inte så mycket faktiska norska medborgare som delar av en typiserad fiktionsfigur 

(”den fåniga norrmannen”) och i den meningen blir norgeskämten harmlösa, eftersom de inte är 

fientliga utanför den fiktionära humoristiska sfären. De har inte med verkligheten att göra; ”The 

blood in anecdotes is not bloody” skriver sociologen Anton C. Zijderveld (citerande lingvisten 

Viktor Šklovskij) och påtalar därmed vikten av att förstå vilket modus meddelandes yttras i.89  

Om Norgeskämtet inte ges formen av en vits skulle den inte framstå som harmlös och smårolig 

utan som absurd och fånig eller till och med lögnaktig och rasistisk. (Vad som bedöms som 

harmlöst respektive aggressiv är dock, som redan påpekats, relativt; en norrman obekant med 

vitstypen skulle möjligen kunna uppfatta skämtet som aggressivt och fientligt).  

   Alltså: norgeskämtet konserverar föreställningar om norrmän och är i huvudsak harmlös då det 

i vanlig användning bevarar gränsen mellan skämt och allvar. De fall då humorn ligger i den 

skämtsamma avvikelsen från sensus communis d.v.s. där slutsatsen ses som en poetisk sanning om 

bekräftar de normer som uppställts i översatsen kan vi kalla för affirmativ humor – denna kan vara 

av både aggressiv (förlöjligande) karaktär (som ”familjonär”-skämtet) eller av harmlös karaktär 

som norgeskämtet – och användas i både revolutionärt och stabiliserande syfte – men har sin 

funktion i att de förstärker de premisser (idéer, känslor – försanthållanden) som den utgår ifrån. 

       Men humoristisk argumentation kan också fungera så att den ifrågasätta de premisser som 

slutsatser bygger på och därmed också sensus communis; i Witold Gombrowiczs Dagboken finns ett 

spännande exempel på hur sensus communis övergår i ett slags dissensus communis.    
 

Jag [berättarjaget Witold Gombrowicz] gick till den fashionabla butiken i Ostende och köpte ett par gula 
skor som sedan visade vara sig för trånga. Jag gick alltså tillbaka och bytte mot ett annat par i samma modell 
och storlek, identiska i alla avseenden, och de visade sig också för trånga. Ibland händer det att jag förvånar 
mig själv med mig själv.90 

 
Humorn här är mera av den Kantianska ”Affekt aus der plötzlichen Verwandlung einer gespannten 

Erwartung in nichts”; den ”komiska meningslösheten” ifrågasätter och strider mot de uppfattningar 

om verkligheten som är sensus communis. En möjlig parafrasering av det humoristiska momentet i 

berättelsen uppställd i vår pseudosyllogistiska entymemmodell skulle kunna se ut såhär: 
 

Översats: ”En rationell person gör om sitt val om valet visar sig felaktigt och valmöjligheten finns.” 

Undersats: ”WG är i alla hänseenden en rationell person och köper fel skor två gånger trots att val finns.” 

 

                                                        
89 Anton C. Zijderveld (1996). 
90 Witold Gombrowicz, Dagboken, sv. övers. Anders Bodegård, Stockholm, s. 93. 
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Att aktören är rationell sluter vi oss till genom det klara kronologisk-kausla handlingsförloppet i 

narrationen. Men handlingarna som skildras strider emot detta; signalen är den syntaktiskt klara 

upprepning av kausalsambanden (kännetecknande för en rationell förklaring) som blir 

inkongruent med det icke-rationella innehållet; en slags inkongruens mellan form och innehåll 

alltså. Detta tydliggör en slags ”fallasi” av typen orsak-verkan: om man inser att man köpt fel skor 

är det rationellt följdriktigt att då välja ett par andra om man vet om sitt misstag, WG gör inte det 

och ”orsaken ger inte sin förväntade verkan”). Vi ges härigenom två slutsatser som – eftersom 

premisserna är sinsemellan motsägande – underkänner någon av premissernas innehåll:  
 

Slutsats1: ”WG är inte alls en rationell person.” (Underkännande av undersatsen). 

Slutsats2: ”Det är möjligt för en rationell person att agera irrationellt utan rationell förklaring.” 

(Underkännande av översatsen). 

 
Den retoriska implikationen är liksom i Norgeskämtet en känsla av defamialisering. Men 

skillnaden är (för den som inte uppmärksammat det) markant. För det första är Gombrowiczs 

text ingen vits – den saknar vitsens ”punchline” d.v.s. den tydliga inkongruenssignal som 

signalerar en avgränsad humoristisk meningssfär. Det är på sätt och vis allvarligt språk, som slår 

över i det humoristiska genom sin paradoxala – otroliga – effekt. Det blir absurt. Det absurda kan 

inte accepteras som sant utan vidare – vi måste välja att antingen underkänna undersatsen och se 

på berättarjaget som en lögnhals eller skämtare (vilket i det här fallet går på ett ut) eller acceptera 

den förbluffande slutsatsen att det är möjligt för en rationell person att agera irrationellt utan 

rationell förklaring. Gombrowicz själv stipulerar den andra typen av förståelse: ”ibland förvånar 

jag mig själv med mig själv.” Denna sorts humor kan inte sägas ha en aggressiv tendens (dess 

objekt är inte utsatt för ridiculum). Den är däremot vad vi kallar subversiv, då den främmandegör 

sensus communis – och fungerar dissocierande då det söker förmå oss att kognitivt separera olika 

begrepp om verklighet för att överkomma den inkongruens som skapats i vår världsbild.91 

      De tre ovanstående exemplen har alla varit primärt skriftliga, två av dem har dessutom varit 

vitsar (om än Heines ”familjonär” också skulle kunna räkna som ett ”bon-mot”). Även om det 

finns en praktisk anledning att använda sådana som analysobjekt eftersom de är så uppenbart 

ämnade att vara humoristiska och dessutom tydligt visar på flera generella egenskaper av 

humoranvändning i helhet, så inställer sig ändå frågan: hur roligt är det egentligen med vitsar? Är 

de egentligen särskilt effektiv humor? Nej, det vore nog fel att säga att de var det. Mycket av 

                                                        
91Begreppet dissociation fördes in i retorikdiskussionen av belgaren Chaïm Perelman, och betecknar i hans verk den 
typ av dualitetsskapande som polemiserar olika delar av varat mot varandra. Se: Chaïm Perelman (2004), Retorikens 
imperium (1977), sv. övers. Mats Rosengren, Stockholm/Stehag. Notera dock att Perelman talar om dissociation som 
en retorisk teknik, i den mening jag använder det här rör det sig snarare om en retorisk effekt som, i det här fallet, skapas 
av humoristiskt överskridande av sensus communis.  
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vardagens humor, den som skrattas åt, är istället av situationskaraktär. Vi tar så i en anda av 

verklighetstrohet ett avslutande exempel vars humor ligger i situationen. 

    Det är nobelprisutdelning i litteratur år 2000. Klockan är prick ett och Svenska akademiens 

ständige sekreterare Horace Engdahl har öppnat dörren till Börssalen och ska där inför en samlad 

journalistkår kunngöra årets nobelpristagare. Efter att ha yttrat namnet ”Gao Xingjian” ska han 

läsa upp den kortfattade motiveringen, men störs innan dess av nöjesjournalisten Gert Fylking, 

som iklädd rosa träningsoverall ropar ”äntligen!” till åhörarnas förvånade skratt och applåder. 

Engdahl ler, efter en stund allt mer besvärat, och läser sedan upp motiveringen: ”för ett verk av 

universell giltighet, bitter insikt och språklig sinnrikhet, som öppnat nya vägar för kinesisk 

romankonst och dramatik.”92 Även om cermonin alltså fortsätter fick Fylkings humoristiska 

kommentar en stark retorisk effekt. Att högt ropa ”äntligen!” i en i övrigt tystlåten publik, 

dessutom klädd i för tillfället högst avvikande kläder, signalerar att det är en form av medvetet 

felaktigt beteende – ett decorumbrott – och att vi har att göra med ironi. Fylking menar inte 

”äntligen!” utan tvärtom något som skulle kunna illustreras med ett suckljud och ett skakande 

huvud. Men vad är det egentligen för argument Fylking framför? Jag skulle säga det ser ut såhär: 
 
Översats: Populära författare borde få det nobelpris de äntligen förtjänar av Svenska akademin. 
Undersats: Gert Fylking, som representant för svenska folket, ropar sardoniskt ”äntligen!” när Gao Xingjian får 
priset. 
 
Vi kan välja att uppfatta detta som ett glädjeuttryck eller som ironi för det motsatta (besvikelse): 
 
Slutsats1: Gao Xingjian är en populär författare som folket tycker förtjänar priset. Fylking är inte (eller borde inte 
vara) ironisk. (Underkännande av undersatsen).  
Slutsats2: Gao Xingjian förtjänar inte priset – akademien är inte som folket då de anser att pristagaren förtjänar 
priset. (Underkännande av översatsen). 
 
I vanliga situationer, med vanligt språkbruk, skulle det vara rimligt att tänka sig att den som ropar 

”äntligen!” faktiskt har längtat efter något. Men i denna stund är det, genom olika signalmarkörer 

som Fylkings tonfall, klädsel och persona, mera rimligt att tolka det som ironi, d.v.s dra slutsats2. 

Genom sitt rop försöker Fylking argumentera för att nobelpriskommiten valt fel författare – en 

okänd författare.93 Översatsen om att ”pristagaren ska ha förtjänat priset” är samma för bägge. 

Men Engdahls argument om ”universiell giltighet, bitter insikt, språklig sinnrikhet, öppnandet av 

nya vägar” som definition av förtjäna, får ett motargument i Fylkings underförstådda åsikt att 

”den som förtjänar priset är den som ’folk’ (d.v.s. många) läst”. Det humoristiska entymemet 

bygger alltså på ganska djupa resonemang om vad det litterärt värde som pristagaren ska inneha 

                                                        
92 En video från evenemanget finns på nobelprisets hemsida http://nobelprize.org under rubriken ”video player”.  
Hyperlänk: http://nobelprize.org/mediaplayer/index.php?id=466, hämtat: 2010-12-01. 
93 Resonemanget kan förstärkas med källa; Fylkings debattartikel två  år efter den beryktade prisutdelningen: Gert 
Fylking, ”Litteraturläsaren Gert Fylking om Nobelpriset: ’äntligen!’” i Expressen 2002-10-10. 

http://nobelprize.org/mediaplayer/index.php?id=466
http://nobelprize.org/
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egentligen består i och ligger hela tiden bakom i det vi kallar sensus communis. När Fylking säger 

”äntligen” syftar det inte till att mena att Engdahls argument är felaktiga (som t.ex. påståendet 

”Xinjiang har inte öppnat särskilt många vägar inom kinesisk dramatik och litteratur” skulle göra) 

utan att de är oviktiga; översatsen relativiseras alltså och det implicita begreppet ”förtjäna” blir 

problematiskt. Uttalandet är fallasiskt då det är inkonsistent s.a.s. ”non sequitur” i sin 

uppbyggnad och osakligt i sin användning. Den retoriska effekten är dock inte att Engdahl 

motbevisas, utan att en identifikation äger rum – Horace Engdahl, Svenska Akademien och de som 

anses tillhöra denna grupp, identifieras och exkluderas som ”kulturelitister” och ”snobbar” och 

de som – medvetet eller omedvetet, kort eller under en längre tid – identifierar sig med Fylking 

(och ”folket”) kan se på denna skillnad i värderingar som lustfylld eftersom den innebär en 

gratifikation av den egna smaken samtidigt som den gör företrädarna (eller kanske: ”företrädarnas 

åsikter”) för den andra sidan löjliga. Fylkings skämt ligger i den kategori av skämt som vi kan kalla 

aggressiv subversiv humor. Det fungerar negerande av ett budskap genom att det viftar bort 

motargumentets argumentativa värde och ersätter det med ett annat, som får kraft av humorns 

modus (dess ”finite sphere of meaning”). Skämtets lustfyllda verkan fungerar som ett smörjmedel 

vid övertygandet (minns Freud: ”der Witz bestrebt, [die] Kritik zur Seite zu drängen”) och 

starkare än något rationellt formulerat argument rimligen skulle kunna göra framlägger det 

Fylkings antites.  

      Man kan såklart invända (det kan man alltid) att den ju också förstärker värderingar. Ändå är 

det en del av hela poängen: inget budskap är subversivt i sig själv utan allt handlar om i vilken 

situation och i vilket sammanhang vi synar det (Heines ”familjonär”-vits skulle kunna vara 

subversivt i en viss politisk användning, ”Norgeskämtet” i en viss etnisk-nationalistisk diskurs, 

Gombrowiczs skohistoria skulle kunna räknas som harmlös om vi bara ser den som en anekdot 

om en papphammaraktig klantskalle). Jag föreskriver ingen tolkning utan föreslår förståelser. 

 

4.6 Den retoriska implikationen 

Utifrån de ovan givna exempel tycks det vara möjligt att skapa en kompletterande modell för att 

beskriva hur det humoristiska entymemet förhåller sig till de objekt de tar i anspråk. Vi har sett 

hur förhållandet till sensus communis (dvs. det humoristiska entymetets översats) kan vara av 

antingen affirmativ eller subversiv karaktär, och hur slutsatsen antingen kan vara harmlös eller 

aggressiv i förhållande till objektet. 
  
                                                                    
                                                                        Sensus communis 
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Ridiculum 

 

 
 
 

 

Ett humorobjekts placering i modellen speglar inte ett fixerat tillstånd, utan ett spelrum som 

förändras av situationen där meddelandet äger rum. Ett humoristiskt argument kan således 

existera på flera olika platser, ja till och med i olika zoner beroende på situation och dessutom 

uppfattas helt olika av två mottagare i samma situation. Var man sätter in ett humoristiskt 

meddelande är alltså på sätt och vis godtyckligt och det räcker inte till för att uttömma 

meddelandets mening (i den mån detta nu alls är görbart), men modellen kan vara behjälplig vid 

ambitionen att inringa karaktäristiken hos de implikationer ett humoristiskt argument syftar till, 

nämligen att beskriva de rent argumentationsmässiga egenskaperna hos humor, vilket låter oss gå 

vidare och se till det som impliceras dvs. den persuasiva effekt som humorn åstadkommer – 

humorns retoriska funktion. Vad är då en retorisk funktion? Enkelt sagt, det som styr 

kommunikationens påverkan på ett visst sätt; funktioner som syftar till att göra kommunikationen 

trovärdig eller än hellre meningsfull (för som vi sett kan även ett skämtsamt yttrande i form av ironi 

d.v.s. en på ytan uppenbart otrovärdig kommunikationsakt innehålla meningsfullt budskap). Det 

är alltså den klassiska retorikens pisteis det rör sig om och dess tre styrmedel ethos, pathos och 

logos. Som vi konstaterade redan i avsnitt 3.2 om den antika diskussionen om det förlöjligande, 

så har det humoristiska betraktats som en kommunikationsform vars retoriska funktioner var 

kopplade till ethos – att skratta ut någon och vinna publikens uppskattning – delectare. Men vi såg 

också i exemplen ovan hur detta övergår till att påverka de rationella sidorna i argumentationen. 

      ”Den som får skrattarna på sin sida vinner”, säger ett bekant ordstäv och Billig visar i sin 

”social critique of humour” på hur skrattet är en meningsfull retorisk respons.94 Humorns 

förlöjligande kraft ligger kanske lika mycket, om inte mer, i det skratt som mottagarna stämmer 

upp i än den humor som leder till skrattet. Skratt smittar som bekant (”le rire ait beson d’un 

écho”), och är då det förekommer i grupp också, som Bergson beskrev, en slags social gest. Olika 

typer av skratt kan innehålla olika betydelser. Vissa är ifrån avsändaren till det som utsägs (ett tyst 

Aggressiv subversiv humor 

 
 

Aggressiv affirmativ humor 
 
       
    

 Harmlös subversiv humor 

 

 

 Harmlös affirmativ humor 
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inbundet skratt under ett terapisamtal kan underlätta det tyngande allvar som meddelandet i 

övrigt präglas av och signalera självmedvetenhet, ett stort skrockande i slutet av en vits är 

(samtidigt som det kan vara en äkta känsla) en signal till andra att visa ”detta var ett skämt”) 

andra mot skämtets objekt (man skrattar åt det fåniga). Att bli skrattad åt kan i vissa situationer, 

även vänskapliga, leda till förlägenhet eller en känsla av utskämdhet och Billig betonar den 

disciplinära funktion som ligger i detta.95 Mycket humor är alltså affirmativ i den meningen att den 

hjälper till att hålla uppe allvarets gränsmurar för att hålla de gemensamma värderingarnas värde 

skyddade. Den betonar vem som vet gränserna och vem som inte gör det och vem som har 

humor och vem som saknar det (det finns i skrattet en uppfodrande tvång att skratta med för att 

inte bli tagen som humorlös och därmed bli utskrattad även för den avvikelsen).  

     Det är naturligtvis så, att vissa typer av humor fungerar bättre till vissa funktioner än andra. 

Modellen ovan kan ses som ett försök att ytligt kategorisera vissa gemensamma nämnare hos 

humoristiska utsagor och belysa skillnaderna mellan dem. Jag kommer i den sista delen att ta upp 

tre retoriska funktioner hos humorn som jag tycker är särskilt relevanta, exemplifiera dem och 

diskutera möjligheterna och gränserna för den retoriska humoranalysen. 

 

5. Humorns retoriska funktioner 
5.2 Humor som identifikatorisk appell 

Jag mötte en försäljare av skosnören 
I en gränd i basaren 
Han ville sälja snören till mig 
Som inte har några skor 
Röda, svarta, av bomull, av silke, 
Han såg inte att mina fötter var bara 
Denne man måste varit blind eller galen 
Eller kanske var han klok 
Vi hälsade varandra  
med det tecken som kallas ”Du Vet” 
Och vi skrattade båda.96 

 
Scenen, hämtad ifrån Ekelöfs Sagan om Fatumeh, är knappast humoristisk, men den skildrar en 

slags humorsituation; det de bägge figurerna i dikten skrattar åt är något som vi skulle kunna kalla 

ett internskämt – en humoristisk utsaga vars humoristiska betydelse enbart förstås av de inom en 

mycket avgränsad grupp med mycket stark åsiktsgemenskap eller snarlika kognitiva erfarenheter 

om humorns objekt. Internskämt bygger på en känsla av gemensam upplevelse av något som 

humoristisk – i det här fallet en hälsnings innebörd. Vi som inte förstår tecknet skrattar lika lite 

av detta som vi skulle ha gjort om vi suttit på en buss och några vid sätet framför brustit ut i 

                                                                                                                                                                             
94 Billig (2006) s. 189-194. 
95 Ibid. s. 200-235.  
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gapskratt bara genom att utbyta ögonkast (kanske skulle vi då till och med blivit förargade i tron 

att det var vi själva som var ofrivilligt objekt för humorn). Det finns retorisk tyngd i detta. Den 

retoriska funktion som dessa typer av humor sätter igång skulle kunna kallas ”identifikatorisk 

appell” – ett försök till skapande av gruppkänsla, vilket nog är den främsta retoriska funktionen 

hos de vanligaste typerna av humor; all humor är ju också i viss mening intern – vilket alla som 

kommit till en främmande språkgemenskap funnit (även om vi vanligen sparar beteckningen 

”internskämt” till att gälla skämt som rör ett fåtal personers med privat kodifierad humor).97  

      Kenneth Burke presenterade i sin Rhetoric of Motives idén om ”identifikation” som retorikens 

mål och verksamhet. Även om Burkes identitifikationsbegrepp är svårt att både överblicka och 

förstå i sin helhet, så är grundtanken enkel: genom att nämna saker i förhållande till andra ger vi 

olika egenskaper till det vi nämner – vi identifierar det.98 Burke (om)myntar begreppet 

”konsubstialitet” (”Consubstiality”) för att beteckna den förening av gemensamma egenskaper 

som identifierar två objekt med varandra. När Jesus kallar sig för herde (Joh. 10.11) identifierar 

han vissa gemensamma egenskaper hos sig själv och den ideale herden – de blir alltså i symbolisk 

mening konsubstantiella; när moderaterna på 1960-talet försökte få sin partiledare och 

statsministerkandidat Yngve Holmberg in i regeringsställning genom att marknadsföra honom 

som ”Sveriges Kennedy”, var detta naturligtvis också ett glasklart fall av identifiering av tänkta 

likheter mellan den populäre amerikanske presidenten och den svenske högerledaren. Jesus 

identifikationsakt måste väl lugnt anses som den mest effektiva av det två. Då denna liknelse har 

blivit en av hörnstenarna för en hel religion blev Holmberg snarare ett objekt för humor, 

eftersom likheten mellan Kennedy och honom inte var lika slående som man hade hoppats – 

denna inkongruens ledde till att den senare framstod som underlägsen och därmed också som en 

aning löjlig.99 Det allvarliga modusets entymem skulle kunna formuleras: 
 
Översats: John F. Kennedy har mörkt hår är ung, stilig, är för låga skatter och är en bra statschef. 
Undersats: Yngve Holmberg har mörkt hår är ung, stilig och för låga skatter. 
Slutsats: Yngve Holmberg är som Kennedy och borde (därför också) bli en bra statschef.  
 
Men det finns något hyberboliskt i entymemets argumentation som gör det till en ofrivillig ironisignal, 

istället för det intenderade argumentet ser den cyniskt sinnade kanske något i stil med:  
 
Översats: John F. Kennedy har mörkt hår, är ung, stilig, från en av USA:s mest framgångsrika familjer, tillsammans 
med Marilyn Monroe och är en bra president för världens mäktigaste stormakt. 

                                                                                                                                                                             
96 Gunnar Ekelöf (2007), ”Sagan om Fatumeh 4.” (1966) i Samlade dikter, Stockholm, s. 480. 
97Ett exempel på hur svårt det är att översätta humor från en språklig jordmån till en annan ges i Dorothe Hygrell 
(1997), Att översätta komik : en undersökning av funktionsförändringar i tyska översättningar av svensk skönlitteratur = 
[Translating humour] : [a study of functional changes in German translations of Swedish fiction] (diss.), Uppsala. 
98 Kenneth Burke (1969), A Rhetoric of Motives (1950), Los Angeles, s. 20-25. 
99 Filip Hammar, Fredrik Wikingsson (2004), 100 höjdare: Sveriges roligaste ögonblick genom tiderna, Stockholm, s. 94ff. 
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Undersats: Yngve Holmberg är en medelålders man från Bromma, gift med en bibliotekarie och det tredje största 
partiets kandidat till statsministerposten i ett litet land i norr.  
Slutsats: Yngve Holmberg är inte alls som Kennedy (och kanske ingen bra statsminister heller). 
 
Nu var detta i fallet Holmberg inget skämt, men den humoristiska identifikationen fungerar ofta 

precis så: identifikation bygger på kongruens hos det som önskas föras ihop emedan humoristisk 

identifikation bygger på inkongruensen i det andra – det som står emot det som önskas föras ihop. 

Många identifikatoriska skämt fungerar just så: de identifierar någonting som det i åhörargruppen 

gemensamma skrattet sedan avfärdar.100 Ett pregnant exempel är de skämt med homofobisk 

tendens som ofta förekommer i manliga omklädningsrum; genom att identifiera ”det andra” och 

avlägsna sig från det med skratt, så har en negativ identifikation skett; man är det man inte är (dvs. 

inte homosexuell) och lugnet är måhända återställt i den, för den sexuella identiteten, hotfulla 

miljö.101 Kenneth Burke skriver ”For one need not scrutinize the concept of ’identification’ very 

sharply to see, implied in it at every turn, its ironic counterpart: division.” 102 Och så är det förstås: 

när vi önskar förenas kring något så är det för att vi inte kan vara säkra på att alla håller med. Den 

identifiaktoriska appellen i humorn får sin kraft av det faktum att alla inte är med.  

 

5.2 Humor som förlöjligande 

Humorns förlöjligande effekt är alltså på sätt och vis baksidan av dess identifikatoriskt 

appellerande sida – humoristisk identifikation var, som vi såg, en fråga om identifikation via 

negation och det negerade objektet används, enligt Hobbesiansk princip (se s. 9), ofta för att 

utvinna lustkänslor av överlägsenhet. När Voltaire i Candide parodierar den mycket seriösa och 

avancerade filosofen Leibniz, med den fånige optimistfilosofen Pangloss och använder denne 

som slagträ för att slå bort Leibniz filosofi, eller när tv-programmet ”Helt apropå” gestaltar 

dåvarande statsminister Ingvar Carlsson som en skosula: vad är detta egentligen, annat än 

personangrepp – ad hominem –  rena smädanden. Men genom att det sägs i ett humoristisk modus 

accepteras det utan att gå över gränsen för  det etisk tvivelaktiga, liksom medeltidens karnevaler 

                                                        
100 Märk den retoriska aspekten av detta! Överdriften om Holmbergs likhet är ofrivilligt humoristisk ”i sig själv” och 
har därmed alltså en slags retorisk kraft i sig (Schopenhauer skulle ha kallat detta ”narrenheit”) men den blir retorisk 
betydelsefull först då någon påpekar det och använder humorn. Det finns alltså en slags skillnad mellan humorns potens 
och aktualitet för att tala med aristoteleianska termer. 
101 Ett intressant exempel är annars de självironiska skämt som florerat och florerar i judiska miljöer (Se: Berger s.87-
99). Där rör det sig ofta om en slags ironisk identifikation; skämten är (på ytan) affirmativt vad det gäller 
uppfattningar i sensus communis som rör fördomar mot judar. Att som jude använda skämtet signalerar en självironisk 
hållning gentemot allmänhetens bild av det sociala jaget. Denna medvetenhet om hur andra identifierar ”juden” med 
denna bild och sig själva bort ifrån den, gör att denna ironiska användning på en gång är både en identifiering och en 
upplösning av skämtets objekt. Genom att skratta åt (och inte med) skämtet kan även det krossas och skjutas bort; 
inget under, därför, att den självmedvetne juden Freud så frekvent använde sig av skämt om judar i sin Der Witz.  
102 Burke (1969), s. 23. 
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gav folket fritt spelrum för olika typer av vilda okristna upptåg, fria ifrån kyrkans regler.103 Den 

faktiska fristad från allvarligheter som då fanns i kalendern har en parallell till den fristad som 

uppstår i språket vid användningen av humor. Den förlöjligande humorns funktion syftar liksom 

smädandet till att belysa något som, i vid mening, är opassande. Studiet av de humoristiska 

entymemen kan i de här fallen användas som ett medel för att studera de topiker som används 

för att bryta decorum och blir därmed också en strategi för att sluta sig till publikuppfattning. Det 

är inte ovanligt att humorister påstår att ”man kan skämta om allt” men vad som egentligen 

menas med detta är ofta inte att man kan skämta om allting, utan ett värdeomdöme om att man 

får  förlöjliga saker och personer. Vad som skiljer det förlöjligande skämtet och satiren från 

smädandet, är att humor kan användas som ett sätt att frånsäga sig meningen i det man utsagt, 

eftersom man inte menar det man bokstavligen säger. Men som vi sett opererar humor med 

poetiska sanningar: så länge meningen är en produkt av ett humoristisk – d.v.s. icke-bokstavligt – 

entymem är utsagans sanningsanspråk inte fast förankrade i verkligheten, ”the blood in anecdotes 

is not bloody”. Men innebörden har fortfarande gått fram. 

     

5.3 Humor som argumentativt dissocierande 

Humoristisk argumentation får inte bara den egna icke-meningen att mena, den kan även få 

allvarlig mening att upphöra att mena. I april 2009 skakades den italienska staden L'Aquila av en 

svår jordbävning, som skördade 260 dödsoffer och gjorde 28000 människor hemlösa, varav 

25000 fick interneras i tältläger. Flera FN-representanter framförde hård kritik mot 

byggnadssäkerheten i staden. Situationen var minst sagt spänd. Premiärminister Silvio Berlusconi 

valde i den här situationen att försöka skämta bort allvaret: ”De borde se det som en 

campingsemester.”104 Skämtet rönte stor uppmärksamhet i media och blev mycket kritiserat, men 

det blev samtidigt ett i raden av de många mer eller mindre passande fyndigheter som också gjort 

Berlusconi till en ytterst populär figur, framförallt i hemlandet. När Berlusconi valde att vifta bort 

de allvarliga välgrundade argumenten om oansvarighet med ett humoristisk uttalande följde han 

den taktik som redan sofisten Gorgias påtalat: att man bör använda skratt mot allvar och allvar 

mot skratt.105 Genom att ersätta den allvarliga meningen med en humoristisk skapas slutsatsen att 

det hela inte är av någon större betydelse – alla de obehagliga sidor som vi vanligen identifierar 

med jordbävningskatastrofer och dödsfall dissocieras bort, såsom Fylking ”trollade bort” Svenska 

akademiens prismotivering. Vi belyste den begreppsligt disssocierande funktionen av humor i 

modellexemplifieringen ovan med exemplet Fylking och stycket från Gombrowicz ”Dagboken”. 

                                                        
103 Bachtin (2007), s. 16-28. 
104 Gunilla von Hall, ”Byggfusk förvärrade krisen” i Svenska Dagbladet, 2009-04-08. 
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Den kanske främsta typen dissocierande humor är ironi och det är ju i synnerhet denna typ av 

humor, liksom dess undergenrer parodi, satir och grotesk, som åsyftas med Jean Pauls tal om ett 

förintande ”Welt-Verlachung”, d.v.s. en humor med rent negerande funktion. Bachtin menar i sin 

Rabelais och skrattets historia att denna typ av negation är en produkt av moderniteten, som förstört 

det pånyttfödande elementet i äldre tiders karnevaliska och groteska skratt och ersatt det med det 

satiriska skrattet som enligt Bachtin är ett ”retoriskt icke-skratt”.106 För Bachtin är det ”sanna” 

skrattet revolutionärt och till för att befria människan från inre och yttre censurer – genom sin 

inneboende egalitärt nivellerande princip alltid på folkets sida gentemot makten.107  

     Rabelais och skrattets historia är en litteraturhistorisk studie och syftar till att beskriva ett annat, 

mycket mer omfattande, ämne än vad vi här åtagit oss och det tillkommer inte min uppsats att 

bedöma verkets förtjänster. Men Bachtins ståndpunkter är viktiga eftersom de är representativa 

för en syn på skrattet som något ickeretoriskt och värdeupplösande, ett synsätt som flitigt 

traderats inom framförallt litteraturvetenskaplig forskning. Vi har redan konstaterat att de flesta 

former av humor i själva verket syftar till att förstärka redan befintliga åsiktsgemenskaper – 

liksom de på humorn följande skratten. Man kan förstås hävda att dessa skratt inte är verkliga 

eftersom de stödjer den konservativt allvarliga världens agenda. Ändå blir det problem att 

förklara Berlusconis negerande ironiska kommentar, som ju i sanning fungerar negerande och 

meningsupplösande på den allvarliga världens resonemang om byggfusk – men i den realpolitiska 

maktens tjänst. Kul, va? Nej, själva humorn försvinner vid en analys, men dess effekter finns 

kvar. Likaså, kanske, med analysen: dess värde försvinner om vi skämtar bort den, men dess 

mening finns kvar. Alltså skulle jag vilja påstå att detta analysavsnitt också är nog för att motivera 

analysen av humor; för att avfärda detta arbete med ett skämt är också att på samma gång bevisa 

att den argumentativa dissociationens faktiska funktion i det humoristiska argumentet. Kul, va?  

 

5.4 Återanvändandet av skrattet – några sista tankar om humorns retoriska natur 

När vi talat om det humoristiska entymemet kan man kanske lätt få den uppfattningen att 

eftersom humor konstitueras av den oväntade inbrytningen i den allvarliga meningsvärlden, är 

den humoristiska utsagan enbart humoristisk första gången den används och upphör sedan att 

vara humor. Det är sant att få saker åldras lika snabbt som humor (de övertramp mot sensus 

communis som humor bygger på är så intimt kopplade till vår dagliga levnadsvärld att vi ofta kan 

ha svårt att förstå humorn i skämt som upplevdes som fantastiskt humoristiska för bara 50 år 

sedan). Men däremot skulle vi – med viss frihet i uttrycket – kunna säga att skrattet åt ett 

                                                                                                                                                                             
105 Aristoteles (1928), III.XVIII  7 1419b. 
106 Bachtin (2007) s. 59. 
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gammalt redan hört skämt på sätt och vis är ett skratt genom minnet av ett tidigare skratt. När vi 

hör någon återanvända ett skämt t.ex. någon som berättar en tidigare humoristisk anekdot, i 

vilken vi redan på förhand känner till den ”oväntade” signalen, kanske vi skrattar igen; det går 

alltså att använda som identifikatoriska appeller fortfarande. Men är det åt skämtet eller åt 

skämtsituationens behov av skratt (för att behålla kommunikationen meningsfull) man skrattar? 

Finns humorn kvar? Man skulle (för att återknyta till Burkes tal om ”konsubstialitet”) kunna säga 

att det råder samma förhållande som mellan den sista påskmåltiden och nattvarden: det 

återberättade skämtet blir ett slags symboliskt återupprepande av en ursprunglig humorsituation. 

Tekniskt sett existerar humorn fortfarande, för om den har en signal som uppfattas som 

humoristisk så känner vi kognitivt igen att det rör sig om humor och kanske är det därför vi 

skrattar  –  för att vi vet att vi ska. Men emotivt är reaktionen mindre och retoriskt sett är denna 

svagare för den övertygar om något som vi redan har övertygats om, vårt ”tankehjärta” – den av 

de koderna internaliserade insikten – berörs inte. Nell, i Becketts pjäs Endgame, säger om olyckan: 
 

Yes, yes, it's the most comical thing in the world. And we laugh, we laugh, with a will, in the 
beginning. But it's always the same thing. Yes, it's like the funny story we have heard too often, we still 
find it funny, but we don't laugh any more.108  

 
Den av humoristiska entymem skapade meningen blir alltså en del av sensus communis. Då ett 

skämt inte verkligen bryter mot någon kod i det allvarliga modusets decorum trots att det signalerar 

ett skifte, uteblir den starka affekten (om ett skämt blir för vedertaget måste vi börja skämta om 

själva skämtet). Humorns kraft ligger i dess ständiga kamp mot allvaret; men liksom humorn kan 

lösa upp allvar kan också allvar befästa sig i humor. Ser vi dem tillsammans inser vi att språk alltid 

är förändring och att samspelet mellan kategorierna allvar och humor visar på att det alltid finnas 

en glipa där vi inte nödvändigtvis menar det vi säger, kanske även då vi säger något vi 

demonstrativt inte menar. Allvar kan alltid bli humor och humor kan alltid bli allvar och saker 

som från början var hysteriskt roligt blir vardagsprat med tiden. Vad vi ofta glömmer bort är att 

även humorn har en mening, en mening som är flyktig, men likafullt mening. En studie av humor 

kräver att vi gör oss medvetna om den situation som humor används i och varför den används; 

en retorisk studie hjälper oss med denna fråga om orsak. En humoristisk utsaga kan aldrig skiljas 

från det språksystem som konstruerar både humor och allvar. Det behövs inte bara analys utan 

även en analytik. Detta arbete har varit en ansats. 

 

6 Sammanfattning 

                                                                                                                                                                             
107 Ibid. s. 96-97. 
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I den här uppsatsen har jag velat analysera humors roll i retoriken. I den inledande 

undersökningen av själva ordet ”humor” belyser jag att det har en koppling både till en 

disposition (”att ha humor”), en upplevelse (”det var humoristiskt”) av något liksom en 

kommunikationsakt (”att använda humor”). Detta uppvisar den samverkan som måste finnas för 

att mening ska kunna upprättas syftemässigt, och ordets mångtydighet blir dess styrka. Jag har 

vidare utgått ifrån att humor alltid har en retorisk dimension (inte att den alltid är retorisk men att 

den alltid kan vara det), vilket visats genom en exposé av klassiska humorteorier vilka alla på olika 

sätt (direkt eller indirekt) framhållit drag hos humorn som visar på dess roll inom den mänskliga 

samvaron, både som enande egalitär akt och som en exkluderande och repressiv, och likaledes 

kunnat sluta oss till att dessa inte helt kan säras ifrån varandra. Denna dualitet går också igenom i 

det humoristiska språkets förhållande till det allvarliga; dessa språk jag valt att kalla för olika 

former av modus. Det som konstituerar vår uppfattning om världen, som alltså är det som ligger 

till grunden för det allvarliga moduset, är det som jag kallar för sensus communis – ett begrepp vars 

dubbla betydelse av både ”känsla för” och ”känsla av” på ett påfallande vis speglar detta 

”allmänna medvetandes” internaliserade vara som en slags förening av både medvetna åsikter och 

omedvetna koder, vars delvis instinktiva natur består av både kognitiva och emotionella aspekter, 

något som formulerats i metaforen ”tankehjärta”. Resonemanget om sensus communis syftar till att 

framhålla grunden för det meningsmedskapande som finns i all kommunikation och som jag 

menar blir särskilt tydligt i den humoristiska. Detta blir också en brygga över till uppsatsens 

centrala idé om det humoristiska entymemet.  

     Det humoristiska entymemet är mitt begrepp för att komma åt den argumentativa kraften i 

humoristisk kommunikation. Denna ställs upp i formen av en syllogism men delar inte 

syllogismens funktion som formel för att bedöma arguments giltighet; istället är det relationen 

mellan översatsen som hämtats ifrån sensus communis och undersatsen som är det enskilda 

exemplet (och ofta det manifesta innehållet i humorn) som skapar en slutsats. Det humoristiska 

entymemet bör uppfattas som en process av intersubjektivt meningsskapande, där det allvarliga 

moduset perverteras och övergår i det humoristiska där sanningsanspråken på ytan är 

tillbakadragna och den vanliga meningen har ersatts med en humoristisk. Övergången mellan de 

olika modusen kallar jag signal och denna signal är alltså en form av symbol(ik), antingen hos 

avsändaren, i meddelandet, i situationen eller i en kombination, som visar hur meningen bör 

uppfattas. Det humoristiska entymemet är alltså det som konstruerar mening i persuasivt syfte 

och detta syftes genomförande kallar jag retorisk implikation; denna kan i sin tur vara av mycket 

olika art och jag försöker skildra de olika funktionerna i en matris som dels visar vilket 

                                                                                                                                                                             
108 Samuel Beckett (1958), Endgame (1957) eng. transl. Samuel Beckett, London, s. 20 
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förhållande den humoristiska utsagan har till sitt objekt (om det är ”harmlöst” eller ”aggressiv”) 

och dels vilket förhållande den har till sensus communis (om det är ”affirmativt” eller ”subversivt”) 

och betonar att detta inte ligger i formen utan i användningen. Dessa tre aspekter: signal, 

humoristisk entymem och retorisk implikation blir alltså de centrala studieobjekten i min analytik. 

Tre retoriska implikationer, som när de sätts i funktion alltså blir effekter, går jag sedan igenom: 

den identifikatoriska appellen, förlöjligandet och den argumentativt dissocierande. Dessa tre 

används för att skapa gruppkänsla hos mottagaren, smäda utan att ta etiskt ansvar och att med 

hjälp av dissociation skjuta undan allvarliga argument, humor har alltså en stark persuasiv 

funktion även i de former då den inte utger sig för att ha någon mening eller agenda. I det sista 

avsnittet förs en diskussion över villkoren för och behovet av en mer utförlig analytik av humor. 
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