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Titel 

Humorns gränslösa begränsningar och möjligheter – En studie av humorns praktiker utifrån exemplet samtida 
ståuppkomik 
 
Title 
The boundless limitations and possibilities of humor – A study of the practices of humor on the basis of the example 
contemporary stand-up comedy  
 
Sammanfattning 

Abstract 
 
For this study I use a critical realism approach and the aim with the thesis is to elucidate humor as a socially reflexive 
tool. My investigation has its starting point in the stand-up comedy arena, which I mean can exemplify a social 
context where the communication is focused around humor. I mean that humor can be used to create imaginary 
variations of the knowledge and truths, which we live our lives according to. The asymmetrical interpretations of the 
socially reflexive tool humor can be used to identify, elucidate, and cope with the diverging truths of life. But even 
though humor has boundless possibilities to reshape knowledge, it is also limited by the social contexts where it is 
mediated and by the involved individuals that create the humor or sanction the humor positive and/or negative. 
 
Nyckelord 

Humor, Socialt reflexivt verktyg, Metafor, Fiktion 
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Förord 
Att skriva om humor i en akademisk uppsats är en svår uppgift och jag är beredd att säga att det 
är långtifrån ett vedertaget akademiskt ämne. Svårigheten ligger i att kunna motivera valet av just 
humor och vilket nytta det kan tänkas ha. Den vanligaste frågan jag har fått under hela 
skrivprocessen, och som jag säkerligen även kommer att få i efterhand, är frågan: Hur kom det sig 
att du ville skriva om humor? Jag har tänkt på den frågan många gånger och kommer alltid fram till 
samma svar: Jag ville skriva om något positivt och vad kan anses vara mer positivt än just humor.  

Jag började arbeta utifrån denna idé av att skriva seriöst om humor med vetskapen om att det 
inte skulle bli särskilt enkelt och däri låg även en lockande utmaning. En utmaning som innebär 
att jag skulle ge mig in på något som är så pass igenkännbart och vanligt, men ändå så förbisett 
och nästan taget för givet ur ett akademiskt perspektiv. Humor kan många gånger anses vara en 
så självklar del vår vardag och samtid, att vi ofta inte alltid tänker på den djupare innebörden av 
humor och på vilka sätt humor faktiskt kan anses vara en vital del av vårt samhälle.  

I denna utmaning finns därmed även motivationen för att skriva en akademisk uppsats om 
humor, att försöka sätta perspektiv på något som använder perspektivet som arbetsredskap för 
att spegla vår samtid och vardag. Jag har med denna uppsats således försökt att konstruera ett sätt 
att tänka kring humor på ett mer teoretiskt sätt. Genom att uppmärksamma humorns olika 
komponenter och att se humor som ett socialt reflexivt verktyg, vilket används i sociala 
sammanhang för att skapa olika reaktioner, har jag velat klargöra vad det är som gör humor till 
just humor. Eller rättare sagt vad det är som gör att humor kan användas som just humor i de 
olika sociala sammanhangen med dess olikartade sociala förutsättningar. Motivationen är med 
andra ord att jag vill försöka sätta klarlägga hur humor kan utformas och på vilka sätt humor är 
influerad av de olika sociala sammanhang den förmedlas i. 

En viktig utgångspunkt läsaren ska ha i åtanke vid läsningen av denna text är att tänka på 
termerna möjliggörande och begränsande, vilka jag anser reflekterar kärnan i vad humorns 
förutsättningar och egenskaper handlar om. Jag vill försöka beskriva humor som en 
möjliggörande förmedling av olika perspektiv och åsikter, vilka begränsas av det sociala 
sammanhang det framförs i. Genom att tänka i termerna möjliggörande och begränsande beaktas 
den otvungenhet humor har då den utformas. Det finns ingen humor som kan sägas vara rätt 
eller fel, utan det finns bara olika sätt att utforma och förmedla humorn på, vilka kan vara mer 
eller mindre lyckade beroende av de sociala sammanhang de framförs i.  

Humor är roligt, humor är positivt, men i samma stund som humorn börjar dissekeras 
teoretiskt så försvinner även denna skrattretande och positiva kraft. Denna uppsats är ett försök 
att se på humor på ett seriöst sätt, på ett sätt jag tycker humor måste ses på för att vi ska kunna 
blottlägga vad det är som gör humor till just humor och kunna blotlägga vad det är som gör att 
humor kan användas som just humor i olika sociala sammanhang. Jag nämner detta för att 
förbereda läsaren på att det inte är skratt jag söker med denna uppsats, utan jag söker snarare 
eftertanke och reflektion kring ämnet humor.  



Med dessa ord nämnda vill jag framförallt tacka alla informanter, vilka har tagit sig tid i sin 
vardag och från sina åtaganden, utan er skulle jag aldrig kunnat genomföra denna uppsats. Jag vill 
även tacka min handledare Mathias Martinsson för många och långa givande diskussioner, samt 
Jacob Flärdh, Pontus Pfeiffer och Emma Fälth för ert stöd och för er vänskap under dessa år. 
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Inledning 
“Humor is also a way of saying something serious” TPF

1
FPT, är en devis som ligger till grund för mycket 

av forskningen kring humor. Som kulturfenomen, mycket likt kulturen själv, är humor fullt av 
komplexa och motsägelsefulla dimensioner som får ett gensvar på den sociala arenan. TPF

2
FPT 

Litteraturteoretikern Michail Bachtin skriver i sin exposé Rabelais och skrattets historia, om det han 
kallar den folkliga skrattkulturen. Där framhäver han det dialogiska bruket av humorn i Francois 
Rabelais verk och menar att den medeltida skrattkulturen skiljde sig från kyrkans och 
feodalstatens mer seriösa kulturformer.TPF

3
FPT Den folkliga skrattkulturen existerade vid sidan av och i 

samspel med den seriösa diskursen, vilka tillsammans utgjorde en dubbelvärld av den då samtida 
tillvaron. Bachtin framhäver den groteska realismen, vilket är ett centralt element i Rabelais verk. 
Den groteska realismen bygger på en universell princip, vilken innefattar och väcker ett gensvar 
hos hela folket. TP

 
F

4
FPT 

Som sådan står den i motsättning till allt som är avskuret från världens materiellt-kroppsliga 
rötter, till allt som är isolerat och slutet i sig, till varje abstrakt ideal, till varje anspråk på en 
betydelse som är skild från och oberoende av jorden och kroppen.TPF

5
FPT 

Bachtin menar alltså att den groteska realismen är ett sätt att reflektera kring samtida fenomen 
”[…] i dess förändring, i dess ännu ofullbordade metamorfos […]” TPF

6
FPT. Enligt detta resonemang kan 

humor anses befinna sig i skärningspunkten för det gamla och det nya, i skärningspunkten av 
förändring och utveckling. Skrattkulturens dimensioner återspeglar därmed både en aktuell 
samtid och en tillblivande framtid i en grotesk och absurd gestaltning, vilket bringar det till synes 
oåtkomligt seriösa närmare det folkligt oseriösa i en förlösande och pånyttfödande process. Det 
övergripande budskapet Bacthin försöker förmedla är att ”[…] varje akt i världshistorien har 
beledsagats av en skrattande kör […]”TPF

7
FPT och att en folklig skrattkultur kan ses som en återspegling 

av samtidens seriösa praktiker.TPF

8
FPT 

 Michael J Mulkay gör i sin bok en distinktion mellan det han kallar the serious mode och the 
humorous mode, där han skiljer på de mer striktare normerna, vilka konstituerar den förstnämnda 
och humordomänen där nästan allt är tillåtet och uppenbara osannolikheter inte behöver 
kamoufleras.  Mulkay menar att det seriösa behöver humorns tolkande reflexivitet för att inte bli 
fast i sin egen stelhet. Genom att generera varierande och annorlunda perspektiv på ett sätt som 

                                                 
TP

1
PT T. S. Eliot, Kritiker, dramatiker och poet; HTUhttp://www.quotationspage.com/quote/26754.htmlUTH 

TP

2
PT Se bl.a. Mulkay, Michael J, On humour: its nature and its place in modern society, Cambridge: Polity (1988); och Heller, 

Agnes, Immortal comedy: The Comic phenomenon in art, literature and life, Oxford: Lexington books, (2005) 
TP

3
PT Francois Rabelais var en medeltida fransk författare och läkare vars verk var samhällssatiriska; Bachtin, Michail, 

Fyhr, Lars (översättning) Rabelais och skrattets historia, Gråbo: Anthropos (1991) s. 11ff 
TP

4
PT Bachtin beskriver detta som den materiellt-kroppsliga principen; Bachtin, Michail, (1991) s. 11ff 

TP

5
PT Bachtin, Michail, (1991) s. 29; författarens kursivering  

TP

6
PT Bachtin, Michail, (1991) s 34 

TP

7
PT Bachtin, Michail, (1991) s 464 

TP

8
PT Bacthin framhäver även betydelsen av att förstå den samtida kulturen Bachtin, Michail, (1991) s. 429ff 
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belyser det seriösa ur ett annat perspektiv, vilket det seriösa själv inte skulle ha klarat, kan 
humorns förlösande reflexiva handlingar ses som en förutsättning för förändring.TPF

9
FPT  

Både Bachtin och Mulkay lyckas framföra hur humorns reflexivitet och dess sociala kvaliteter 
kan anses vara viktiga element i interaktionens tolknings- och förändringsprocesser. Humor som 
forskningsfält har dock under en lång tid dock varit föga utbrett och inte vidare erkänt. En 
signifikant tidsperiod, vilket kan sägas vara den tid då humorforskningen revitaliserades på en 
bred front var under 1970 och 1980-talen. Ett bra exempel på detta är att TThe International Society 
for Humor Studies T (ISHS) grundades 1988. ISHS har sedan dess försökt presentera och samverka 
tvärvetenskaplig forskning kring humor.TPF

10
FPT Fram till idag har det publicerats en omfattande mängd 

artiklar, bokrecensioner och forskningsbidrag, kring humor och även i Sverige hur 
humorforskningen börjat etableras som ett användbart forskningsfält. Göran B Nilsson skriver 
till exempel:TPF

11
FPT    

[…] gemensamt för all humor är att den spelar på kontraster mellan mänskliga (eller 
förmänskligade) system, som trots sin inkongruens låter sig förenas på ett ovanligt, 
ofta överraskande sätt. […] Humorns innersta natur är sålunda den paradoxala 
harmonin.TPF

12
FPT 

En annan svensk humorteoretisk antologi beskriver att samtida humorforskning i stort 
handlar om kommunikations- och relationsskapande processer. Dessa kan delas in fyra simultant 
pågående och influerande dimensioner, fysiologiska processer, kognitiva processer, emotionella processer och 
sociala processer. De fyra dimensionerna speglar även den övergripande indelning vilket 
humorforskningen i stort har antagit. TP

 
F

13
FPT  Henny Olsson (med flera) påpekar att det än idag råder 

ett ”terminologiskt kaos”TPF

14
FPT och att det inte finns en systematiserad begreppsuppbyggnad vilken 

kan tillfredsställa alla de olika inriktningarna inom humorforskningen. TPF

15
FPT 

Vad som kan sägas binda samman vår samtids olika humoristiska genrer och 
humorutformningar är alltså en drivkraft av att söka det annorlunda perspektivet, söka efter 
skrattet och reaktionen. Skillnaden mellan vår samtid och det medeltida samhället, med dess 
tydligt stratifierade samhällsstruktur, som Rabelais verkade i kan anses vara omfattande. Det finns 
dock även många likheter och Bachtins begrepp skrattkultur går att använda även idag men med 
en förändrad innebörd då vår samtida tillvaro med dess praktiker kan anses vara mycket 
annorlunda Det går kanske till och med att säga att vår samtida tillvaro är mer tillåtande för 
humorns olika praktiker men även att den genomsyras mer variationsrikt och genomgripande av 

                                                 
TP

9
PT Mulkay, Michael J, (1988) s. 21 

TP

10
PT HTUhttp://www.hnu.edu/ishs/UTH; Mulkay, Michael J, (1988); Bachtin, Michail, (1991) 

TP

11
PT Torekull, Bertil med flera, Vitsen med humor: ”humor är inget att skämta med”, Höganäs: Wiken (1988); jfr bl.a. med 

Olsson, Henny, Backe, Harriet, Sörensen, Stefan, Humorologi: vetenskapliga perspektiv på humor och skratt, Stockholm: 
Liber (2003); Jfr Berglund, Staffan, Ljuslinder, Karin, Humor som samhälssmoral: svenskar och invandrare på den svenska 
TV-humorns arena, Lund: Studentlitteratur, (1999) 
TP

12
PT Nilsson, Göran B, i Torekull, Bertil med flera (1988) s 12; författarens kursivering  

TP

13
PT Olsson, Henny med flera, (2003) s. 10ff, samt s.42;   

TP

14
PT Olsson, Henny med flera, (2003) s. 10 

TP

15
PT Olsson, Henny med flera, (2003); Jfr med Apte, Mahadev L, Humor and laughter: An anthroplogical  approach, London: 

Cornell University press (1985), s 13ff 
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dessa praktiker. Den historiska utvecklingen visar även att de samtida kulturella systemen med 
dess villkorande premisser är viktiga att beakta då humor undersöks.TPF

16
FPT 

Mahadev Apte beskriver till exempel att: “Both language and humor have universal and 
culture specific attributes” TPF

17
FPT. Han menar att humor endast betyder något om det sätts in i ett 

sammanhang, i en kontext, där olika kulturella koder används och förmedlas genom de 
medverkades praktiker. Apte utvecklar hur viktigt det är att kunna känna igen både humorns 
specifika element och dess koppling till något mer universellt:TP

 
F

18
FPT 

Familiarity with the cultural code is a prerequisite for the spontaneous mental 
restructuring of elements that result in amusement and laughter or the recognition of 
such restructuring in the sociocultural reality.TPF

19
FPT 

Humorns olika betydelser, funktioner och dess meningsbärande praktiker behöver alltså 
studeras utifrån de specifika kontexter de befinner sig i men de behöver även sättas i relation till 
den mer övergripande samtida tillvaron och de kulturella system inom vilket praktikerna sker. 
Mulkay motiverar humorforskning och dess samhällsnytta då han skriver att: “Humour is of 
interest, not only in its own right, but also its study helps us better to understand our serious 
world TP

 
PT“ TPF

20
FPT Detta leder oss in på denna studiens huvudsakliga inriktning, att undersöka humorns 

sociala och kulturellt reflexiva praktiker, vilka kan anses vara ett betydande element för att förstå 
vår samtida tillvaro.  

Syfte 
Jag ämnar med denna studie att undersöka sociala situationer där humor är en tydlig beståndsdel i 
den kommunikation de medverkande praktiserar.  Den empiriska utgångspunkten för studien är 
ståuppkomikens kontext där humor kan anses vara en explicit drivkraft i den sociala 
interaktionen. Utifrån en ståuppkomik-kontext ämnar jag följaktligen att försöka klargöra vad 
som utmärker ståuppkomikens humordrivna kommunikation, men även försöka klargöra vad 
som konstituerar humor som ett socialt reflexivt verktyg. Syftets tudelade inriktning är menat att 
försöka återge kopplingen mellan humorns universellitet och de mer kontextspecifika 
karakteriserande elementen. Genom att använda ett specifikt kontextuellt sammanhang, 
ståuppkomiken, försöker jag alltså konkretisera det som annars kan anses vara abstrakta och 
flyktiga tankeskapelser, humor. De huvudsakliga frågeställningar jag utgår ifrån är: 
  

- Vad konstituerar humor som ett socialt reflexivt fenomen i den sociala samvarons 
interaktion? 

                                                 
TP

16
PT Bachtin, Michail, (1991) s. 29 

TP

17
PT Apte, Mahadev L, (1985) s 177 

TP

18
PT Apte har konstruerat en begreppsöversikt vilken visar omfattningen av humorns olika möjliga utformningar i Apte, 

Mahadev L, (1985) s 207 samt 177ff; Jfr även med George E. C. Patons taxonomi vilken benämner olika typer 
humor relaterat till olika relationskonstellationer i Powell, Chris, Paton, George E. C, Humour in society: resistance and 
control, Basingstoke: Macmillan, (1988) s 263; se även bilaga 3 
TP

19
PT Apte, Mahadev L, (1985) s 17 

TP

20
PT Apte, Mahadev L, (1985) s 177ff 
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- Vilka sociala förutsättningar behövs för att humor ska vara humor? 
- Hur konstitueras den sociala samvarons förutsättningar för humoristisk interaktion?  
- Hur begränsas och möjliggörs humor som ett socialt reflexivt verktyg i social interaktion? 

 
Humor sett som ett socialt reflexivt verktyg i en social interaktionsaktivitet skapar alltså 

utrymme för många olika tolkningsmöjligheter av hur humorn kan användas, vem som kan 
använda humorn och på vilket sätt den kan användas. Det är även denna utgångspunkt den 
analytiska diskussionen har. 

Material och avgränsning  
Jag har för den empiriska delen av studien valt att fokusera på ståuppkomikens kontextuella 
arena. Empirin består av två kvalitativt olika undersökningar, dels intervjuer med professionella 
komiker och dels av olika observationer av uppträdanden och humorshower.TP

 
F

21
FPT   

 Jag har intervjuat fem personer, vilka alla jobbar professionellt med ståuppkomik och andra 
produktioner där humor är en central faktor. Till en början valde jag ut fjorton personer, vilka jag 
ansåg skulle representera erfarna komiker, mindre erfarna komiker, kvinnor och män. Av det 
initiala urvalet fick jag kontakt med de fem personer jag sedan intervjuade.TPF

22
FPT Dessa personer har 

alla erfarenhet av att försöka utforma humor inför olika sorters publiker, vilket gör att de kan 
anses ha en betydlig insikt i humorns premisser och på vilka sätt den kan gestaltas i olika 
sammanhang (se bilaga 1 – Intervjuguide). I fortsättningen benämner jag dem som informanter.TPF

23
FPT 

Observationerna av ståuppkomiken och humorshowerna har varit ämnade för att uppleva hur 
humorn utformas, men även hur åhörarna reagerar. Ståuppkomik kan sägas vara tillfällen där 
humor gestaltas av en eller ett fåtal personer för en större, ofta heterogen, publik. Humorns 
utformning sker alltså genom en aktiv interaktion med just denna publik. Ståuppkomikens 
kontext kan anses vara ett socialt sammanhang där humor är ett betydande och narrativt drivande 
element av det samtal som förs. Genom att belysa detta sociala sammanhang försöker jag 
blottlägga och belysa humorns förutsättningar, möjligheter och begränsningar  

Intervjuerna och observationerna utgör det empiriska material jag använder mig av. Jag har 
även gjort en teoretisk undersökning ämnad att komplettera empirin med olika begrepp, 
infallsvinklar och tidigare humorforskning att relatera diskussionen till. Inriktningen av den 
teoretiska undersökningen har varit att försöka belysa olika begrepp och teorier kring humorns 
sociala processer. Detta har tillfört intressanta och exemplifierande infallsvinklar kring humorns 
praktiker och utformningar, vilket har varit viktigt för att bredda den analytiska diskussionen. Jag 

                                                 
TP

21
PT Magnus Betnér, Ingenting är heligt, 2007; Bill Bailey, Part troll, 2004; Henrik Schyffert, The 90’s – ett försvarstal, 2008 

(live), Henrik Elmér, 2008 (live); Zeid Andersson, 2008 (Live), Pontus Enhörning, 2008 (Live) 
TP

22
PT Detta kan beskrivas som ett strategiskt urval; Danermark, Berth i Danermark, Berth, med flera, Att förklara 

samhället, Lund: Studentlitteratur (2003), s. 281ff; Jfr med Steinar, Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, Lund: 
Studentlitteratur (1997) 
TP

23
PT Se Referenser för en mer utförlig redogörelse av informanterna som jag benämner informant 1, 2, 3, 4 och 5 
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ska framförallt nämna Paul Ricoeur, Slavoj Zizek och Aristoteles, vilka har varit tongivande för 
hur den analytiska diskussionen utformats (se även bilaga 3 för en begreppsöversikt).TPF

24
FPT 

Metod  
I studiens undersökningar, den empiriska och den teoretiska, har jag valt att utgå ifrån de metoder 
och kunskapsteorier som den kritiska realismen använder sig av och står för. Den kritiska 
realismen presenterar i första hand en ontologisk realism och en epistemologisk relativism, vilka 
beskriver varandet och hur det finns en verklighet bortom betraktaren. Det andra kontrasterande 
grundantagandet är alltså att all kunskap vi har om denna verklighet är föränderlig och 
falsifierbar. Detta är något som kan kallas ett metaperspektiv på vad verklighet och kunskap om 
verkligheten är. De två grundtankarna har influerat både hur jag praktiskt gått till väga vid 
undersökningarna och hur jag konstruerat de frågeställningar jag utgår ifrån. Den analytiska 
proceduren är uppdelad i tre huvudsakliga avsnitt, vilket även speglar hur analysen är disponerad. 
Analysens tre avsnitt består av en inledande teoretisk diskussion ämnad att beskriva humor som 
ett socialt reflexivt verktyg, en argumentation kring humorn i ståuppkomikens kontext, och ett 
generaliserande avsnitt ämnad att bredda den övergripande argumentationen. TP

 
F

25
FPT   

Här nedan kommer jag att göra en mer utförlig beskrivning av den kritiska realismens 
grundtankar och metaperspektiv för att sedan beskriva den hur jag resonerat kring den analytiska 
proceduren. I den avslutande metoddiskussionen reflekterar jag kring hur undersökningarna gått 
till, den analytiska procedurens för och nackdelar och de etiska resonemang jag iakttagit vid de 
empiriska undersökningarna.  

Kritisk realism 
Den kritiska realismen kan anses vara en postmodern utveckling av de två huvudsakliga 
metodologiska traditioner, positivismen och hermeneutiken, vilka under en lång tid har varit 
framträdande i forskningsvärlden. Att använda sig av en kritisk realistisk ansats innebär att den 
postmoderna utvecklingen av kunskapsrelativism kombineras med antagandet att det finns en 
verklighet bortom det socialt konstruerade.TPF

26
FPT Enligt denna tanke är det huvudsakliga målet för en 

samhällsvetare att försöka förklara denna verklighet, vilket dock sker enligt utgångspunkten att all 
kunskap är falsifierbar och att kunskap aldrig är konstant eller färdig. Fundamentet för den 
kritiska realismen är Roy Bhaskars beskrivning av de tre ontologiska domänerna. Bhaskar menar 
att ontologin är differentierad i tre olika domäner. Verklighetens domän (konstituerad av strukturer 
och mekanismer med kausala krafter), den faktiska domänen (konstituerad av de händelser, vilka 
                                                 
TP

24
PT Se bl.a . Ricoeur, Paul, Fatton, Margareta & Kristensson, Bengt (översättning), Från text till handling: en antologi om 

hermeneutik, Stockholm: Stehag, Brutus Östling bokförl, (1993); Zizek, Slavoj, Nylander, Lars (översättning), Ideologins 
sublima objekt, Göteborg: Glänta (2001); Aristoteles, Stolpe, Jan (översättning), Aristoteles poetik, Uppsala: Institutionen 
för estetik (1993) 
TP

25
PT Danermark, Berth, med flera, (2003); Archer, Margaret S, Bhaskar, Roy, med flera, Critical realism: Essential readings, 

London, Routledge (1998) Zizek, Slavoj, Nylander, Lars (översättning), Ideologins sublima objekt, Göteborg: Glänta 
(2001);  
TP

26
PT Danermark, Berth i Danermark, Berth, med flera, (2003), s. 21ff 



 6

händer oavsett om de är observerade eller inte) och den empiriska domänen (våra erfarenheter av 
vad som faktiskt händer). TPF

27
FPT  

Bhaskar belyser hur detta kan delas in i två olika dimensioner, den intransitiva och den transitiva. 
Den intransitiva dimensionen syftar till att det finns verklighet som är extern och oberoende av 
oss, vilken är full av strukturer och generativa mekanismer, vilka orsakar de händelser vi analyserar 
och upplever i empiriskt. Medan den transitiva dimensionen syftar till att verkligheten består av 
en av naturen given värld, och en socialt och mänskligt konstruerad värld. Om den sistnämnda 
har vi falsifierbar kunskap och det är genom denna kunskapsbildning vi försöker förklara 
verklighetens intransitiva dimension.TPF

28
FPT Det går med andra ord att säga att mekanismer och 

strukturer, vilka är en del av verklighetens domän inte är transparenta eller observerbara, men 
vilka har de kausala krafterna att frambringa händelser vilka vi sedan kan observera och uppleva i 
den empiriska domänen. En utgångspunkt i den kritiska realismen är att formulera ett 
forskningsområde i den transitiva kunskapsdimensionen. För att sedan försöka förklara de 
mekanismer och strukturer vilka kan tänkas ge upphov till de fenomen och händelser vi 
undersöker. Definitionen av struktur jag använder för denna studie beskriver det som ”[…] en 
uppsättning internt relaterade objekt.” TPF

29
FPT där objekt i detta fall syftar på de generativa mekanismerna.TPF

30
FPT   

En annan viktig aspekt av den ontologiska stratifieringen är att verkligheten består av 
hierarkiskt ordnade och stratifierade nivåer där de olika nivåerna skapar förutsättningar för, eller 
villkorar, varandra. Detta kan utvecklas genom begreppet emergence (emergens) som ligger till 
grund för påståendet att varje nivå har kausala och generativa krafter.TPF

31
FPT Justin Cruickshank skriver 

att: “Emergent properties are entities which are created by the interaction of other entities and 
which then have causal powers of their own right.”TPF

32
FPT Om detta sätts i relation till det som Berth 

Danermark skriver: “[…] something qualitative new emerge on one level that cannot be 
explained by mechanisms working at another level.”TPF

33
FPT; får vi en tydlig bild av de generativa 

aspekterna i den ontologiska stratifieringen. Varje fenomen har sina egna generativa mekanismer, 
vilka utgör de element, eller entiteter, som ett fenomen inte kan vara utan. Därmed behöver varje 
fenomen även studeras utifrån sina egna premisser för att kunna komma åt vilka generativa 
mekanismer som konstituerar just det fenomenet. TPF

34
FPT  

För att komma åt och uppnå kunskap om generativa krafter och den sociala världens 
mekanismer kan forskaren arbeta genom abstraktioner, eller tankeskapelser, där bestämda 
aspekter av det fenomen som studeras plockas ut och isoleras. Det är med andra ord genom 

                                                 
TP

27
PT Bhaskar, Roy, i Archer, Margaret S, Bhaskar, Roy, med flera, (1998) s 41; Se även Berth, Danermark, Interdisciplinary 

research and critical realism – the example of disability research, (2001) s 1-20 
HTUhttp://www.raggedclaws.com/criticalrealism/archive/iacr_conference_2001/bdanermark_ircr.pdfUTH 

TP

28
PT Jakobsen, Liselotte i Danermark, Berth, med flera, (2003) s 49ff; Berth, Danermark, (June 2001) s 1-20 

TP

29
PT Jakobsen, Liselotte i Danermark, Berth, med flera, (2003) s 85 

TP

30
PT Jakobsen, Liselotte i Danermark, Berth, med flera, (2003) s 82ff 

TP

31
PT En förenklad uppdelning: biologisk nivå, mental nivå, social nivå, samhällelig nivå; Berth, Danermark, (2001), s 4ff 

TP

32
PT Cruickshank, Justin, First Principles: What Are They And Who Needs Them? (2001) s 6 

HTUhttp://www.raggedclaws.com/criticalrealism/archive/iacr_conference_2001/jcruickshank_fp.pdfUTH  
TP

33
PT Berth, Danermark, (2001) s 5 

TP

34
PT Jakobsen, Liselotte i Danermark, Berth, med flera, (2003) s 102ff 
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denna tankeoperation som abstraktioner om humorns nödvändiga mekanismer kan konstrueras. TPF

35
FPT 

Liselotte Jakobsen menar att: 

Kritisk realistisk analys är uppbyggd kring denna förståelse av naturlig nödvändighet, och 
våra abstraktioner skall i första hand syfta till att fastställa dessa nödvändiga och 
konstitutiva egenskaper hos olika objekt – fastställa objektets natur.TPF

36
FPT 

Humoristiskt präglade sociala kontexter kan i detta sammanhang sägas innehålla ”[…] en 
komplex kombination av formella och substantiella, externa och interna relationer.” TPF

37
FPT Jag anser 

att detta visar på att en analys av humorns mekanismer som nödvändig för att förstå humorns 
praktiker, utformningar och funktioner (Se bilaga 2 för en översikt av hur jag konstruerat 
humorns villkorande mekanismer). 

Mänskligt agentskap och kulturell elaboration  
En viktig utveckling av den kritiska realismens tankar kring reproduktionen och transformationen 
av strukturerna och mekanismerna är Margaret S Archers införande av en analytisk dualism. 
Utgångspunkten är att agenternas (individernas) och strukturernas utvecklingar är två olika men 
inte skilda fenomen. Det går med andra ord inte att reducera strukturer till agenter, och vice 
versa, utan att de två måste på en analytiskt teoretisk nivå hållas isär, samtidigt som deras 
ömsesidiga influerande måste undersökas för att fullt förstå dem.TPF

38
FPT Mats Ekström menar att 

agenterna inte skapar samhället och dess strukturer ur intet utan förändringen sker i en elaboration 
över tid, elaboration syftar här till transformation och/eller reproduktion. Archer beskriver att det 
sker en elaboration av strukturerna och mekanismerna i vad som kan kallas en morfogenetisk cykel, 
där agenternas interaktion är strukturellt och kulturellt villkorad. Det viktiga här är Archers 
införande av ett tidsförlopp, vilket sätter villkorandet före och elaborationen efter interaktionen. 
Detta införande av ett tidsförlopp innebär att de generativa mekanismerna först influerar 
agenterna och att agenterna sedan reproducerar eller transformerar de generativa mekanismerna 
genom interaktionens praktiker.TPF

39
FPT Enligt Mats Ekström handlar det alltså om tre olika men 

ömsesidigt influerande cykler, den strukturella (till exempel institutioner och samhällsformationer), 
den kulturella (till exempel normsystem) och agentskapets (individens elaboration med sin 
omgivning). De tre relativt autonoma cyklerna binds samman genom agenternas interaktion och 
är därför ständigt influerande av varandra. TPF

40
FPT 

Här nedan visar jag en version av Archers morfogenetiska modell och dess fyra steg: 

1. Det finns logiska relationer mellan och inom strukturerna och deras mekanismer. 

2. Det finns kausala influenser som villkorar den sociokulturella nivån  

                                                 
TP

35
PT Jakobsen, Liselotte i Danermark, Berth, med flera, (2003) s 80ff 

TP

36
PT Jakobsen, Liselotte i Danermark, Berth, med flera, (2003) s 82 

TP

37
PT Jakobsen, Liselotte i Danermark, Berth, med flera, (2003) s 85 

TP

38
PT Karlsson, Jan Ch, i Danermark, Berth, med flera, (2003) s 133ff; Jfr med Archer, Margaret S, Culture and agency: the 

place of culture in social theory, Cambridge: Cambridge University Press (1996) 
TP

39
PT Archer, Margaret S, (1996); Jfr med Karlsson, Jan Ch, i Danermark, Berth, med flera, (2003) s 133ff 

TP

40
PT Ekström, Mats i Danermark, Berth, med flera, (2003) s. 133ff; jfr med Archer, Margaret S, (1996) 
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3. Det finns kausala relationer (interaktion) mellan grupper och individer 

4. Det sker en elaboration (transformation/reproduktion) av strukturerna och deras 
mekanismer som ett resultat av agenternas interaktionTPF

41
FPT 

För att sätta denna elaborationsmodell i relation till min studie, är det alltså samspelet mellan 
den kulturella cykeln och agentskapscykeln jag försöker analysera med en tonvikt på hur de 
generativa mekanismerna villkorar humorns praktiker och utformningar. En förenklad förklaring 
av detta är att humor kan ses som ”[…] en komplex sammansatt effekt av inflytandet från olika 
mekanismer, där vissa mekanismer förstärker varandra medan andra motverkar varandras yttringar.” TPF

42
FPT Citatet 

visar på hur mekanismernas inflytande är begränsande och möjliggörande, men inte 
determinerande i relation till individerna handlingar, vilka utformar humorn. 

Analysens tre avsnitt och metodologiska utgångspunkter 
Jag kommer här att redogöra för analysens tre avsnitt och utveckla de metodologiska 
resonemangen vilka ligger till grund för hur avsnitten har utarbetats. Längre ner kommer jag även 
att beskriva den analytiska tolkningsram jag har konstruerat, vilken utgör den teoretiska grunden för 
den analytiska processen. TPF

43
FPT  

Det första avsnittet är ämnat att ge läsaren en tydlig redogörelse av den teoretiska 
nybeskrivningen av humor som ett socialt reflexivt verktyg och den begreppsuppbyggnad, vilken 
även genomsyrar de andra två avsnitten. Ekström utvecklar hur abduktion kan användas som en 
metod för att göra samhällsvetenskapliga undersökningar. Han utgår ifrån filosofen Charles S 
Pierces tillämpning av begreppet som dels en slutledning men även ”som en mer grundläggande 
aspekt av all varselblivning”.TPF

44
FPT Ekström visar även på hur abduktion kan beskrivas som en 

nybeskrivande arbetsmetod, vilket går ut på att teoretiskt beskriva samhälleliga fenomen på ett 
nytt sätt och ur olika perspektiv. Användningen av abduktion som slutledning följer en 
formaliserad mall, vilken är en viktig utgångspunkt för det konkreta arbetssättet i den analytiska 
delen av undersökningen. Den formaliserade mallen kan delas in i tre steg där (1) undersökningen 
av den empiriska företeelsen relateras till en analytisk tolkningsram, (2) ”vilket leder fram till ett 
nytt antagande om händelsen/företeelsen”.TPF

45
FPT (3) Nybeskrivningen skall presentera en ny tolkning 

av hur företeelsen skulle kunna vara. Ekström menar dock att det alltid rör sig om en ”felbar insikt, 
en form av hypotes”.TPF

46
FPT Felbarheten återknyter till den kritiska realismens antagande om att 

kunskap aldrig är färdig och att den därmed alltid är falsifierbar och öppen för utveckling samt 
revidering. Ekström menar att en analytisk tolkningsram tillåter forskaren att arbeta på ett mer 
abstrakt plan för att på så vis utveckla kunskaperna om sociala innebörder, strukturer och 
mekanismer. Han beskriver det som att: ”På detta sätt utvecklar vi kunskaper som inte kan 

                                                 
TP

41
PT Min översättning av den morfogenetiska modellens fyra steg Archer beskriver. Samma princip gäller för alla tre 

cyklerna men med olika benämningar på de olika nivåerna, i Archer, Margaret S, (1996) s.106 
TP

42
PT Jakobsen, Liselotte i Danermark, Berth, med flera, (2003) s. 98 

TP

43
PT Jfr med de sex moment Mats Ekström beskriver i Danermark, Berth, med flera, (2003) s 211 

TP

44
PT Ekström, Mats om Pierce, Charles S i Ekström, Mats i Danermark, Berth, med flera, (2003) s. 181  

TP

45
PT Ekström, Mats i Danermark, Berth, med flera, (2003) s 183 

TP

46
PT Ekström, Mats i Danermark, Berth, med flera, (2003) s 183 
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reduceras till empiriska fakta och därför inte heller kan testas enligt samma logik som vi testar 
empiriska förutsägelser.”TPF

47
FPT 

Jag har i min studie försökt att följa abduktionens formaliserade mall där den analytiska 
tolkningsramen blir central (se kommande rubrik). Det är ett kvalitativt arbete där jag utifrån 
ståuppkomikens kontext analyserat humor enligt de frågeställningar och den tolkningsram jag 
använt som utgångspunkter. Analysen, eller nedbrytandet, av det empiriska är menat att hjälpa 
mig nå djupare kunskaper om humorns sociala funktioner och beståndsdelar. Genom att förena 
en empirisk undersökning, där de professionella komikernas insikter är centrala, med teoretiska 
abstrakta perspektiv menar jag att det går att beskriva humorns sociala och sociologiska 
dimensioner.TPF

48
FPT 

 Det andra avsnittet i analysen, argumentationen kring ståuppkomikens kontext, ska relateras 
till det Ekström benämner som retroduktion. Ekström beskriver retroduktion som en slutledning, 
vilken inte formaliserats på samma sätt som abduktion, induktion eller deduktion. Det är dock 
menar han, ”en tankeoperation, genom vilket vi från något kan komma fram till något annat”. TPF

49
FPT 

Retroduktionen är en transcendental argumentation, en argumentation genom abstraktioner, 
vilket går ut på att belysa de grundläggande förutsättningarna eller villkoren för olika företeelser 
och fenomen. De huvudsakliga frågeställningarna är vägledande och kan även exemplifiera vad 
retroduktion är avsedd att leda fram till.TPF

50
FPT Genom att arbeta med abstraktioner på detta sätt går 

det att klargöra det som ligger bortom det empirisk observerbara. Blottläggandet av strukturens 
mekanismer, deras interna relationer och logiker kommer att utgöra en central del av i detta 
avsnitt av analysen (Se bilaga 2 – Översikt av humorns villkorande mekanismer). TPF

51
FPT 

Det tredje och avlutande avsnittet är ämnat att redogöra för hur argumentationen från de två 
första avsnitten kan generaliseras till kvalitativt åtskilda kontexter. Detta kan beskrivas som en 
generalisering genom rekontextualisering, vilket är avsett att bredda och fördjupa analysen, men 
även för att testa både hur och om nybeskrivningen och den retroduktiva abstraheringen kan 
generaliseras till andra sociala kontexter än ståuppkomikens kontext. TPF

52
FPT 

Analytisk tolkningsram 
En av utgångspunkterna med den kritiska realismen som jag beskrivit ovan, är att vi föds in i 
olika kulturella system. Agnes Heller beskriver det som att: ”[…] all people are “thrown” into a 
social universe.”TPF

53
FPT Vi som interagerande människor behöver med andra ord lära oss att förhålla 

oss och tolka den sociala vardagen med dess olika tankesystem, vare sig de är divergerande och 
antagonistiska eller upprätthållande och harmoniska. Eller som Mats Alvesson och Kaj sköldberg 

                                                 
TP

47
PT Ekström, Mats i Danermark, Berth, med flera (2003) s 186 

TP

48
PT Ekström, Mats i Danermark, Berth, med flera (2003) s 179ff 

TP

49
PT Ekström, Mats i Danermark, Berth, med flera (2003) s 191 

TP

50
PT Ekström, Mats i Danermark, Berth, med flera (2003) s 191ff 

TP

51
PT Jakobsen, Liselotte i Danermark, Berth, med flera, (2003) s 80ff 

TP

52
PT Ekström, Mats i Danermark, Berth, med flera (2003) s 206ff 

TP

53
PT Heller, Agnes, (2005) s 201 
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uttrycker det, ”[…] what really matters is to study our place in the world.” TPF

54
FPT För att kunna tolka 

sociala praktiker och deras relation till olika kulturella system behöver begreppen kultur samt 
tolkning först belysas. 

Kultur är ett ord som har gäckat teoretiker med omfattande tillämpningsområden och 
opreciserbarhet. Men det är just dessa två faktorer som ger oss en ledtråd till hur kulturens olika 
komponenter kan identifieras, vilket även underlättar tolkningen av dess yttringar. Archer 
beskriver kultur som konstant och fixerat samtidigt som det är föränderligt och motsägelsefullt.TPF

55
FPT 

Den stratifiering och införandet av ett tidsförlopp Archer beskriver i den cykliska 
elaborationsmodellen, öppnar upp begreppet kultur, dess teoretiska användbarhet och tydlighet. 
Genom att precisera agenternas, individernas relation till det mer övergripande kulturella 
systemen utvecklar hon även tanken om en kulturell dualism då hon gör en differentiering mellan de 
logiska relationerna inom de olika kulturella systemen. Differentieringen av dessa logiska relationer 
belyser hur kulturella fenomen kan anses vara både motsägelsefulla och upprätthållande. Hon 
menar att kultur övergripande kan systematiseras genom sina logiska relationer, correction, 
elimination (motsägelsefullhet), protection och oppurtunity (upprätthållande)TP

 
F

56
FPT De kulturella systemens 

differentiering visar på hur svårt det kan vara att uppnå en omfattande transformation då 
agenterna både är influerade av olika intressen och det som kan liknas med en harmonisk 
splittring. TPF

57
FPT Trögheten i elaborationen kan alltså relateras till hur individerna interagerar i samtidens 

tillvaro och dess sociala kontexter, vilka villkoras av differentierade kulturella system. Ett 
förenklat sätt att tänka kring den harmoniska splittringens dialektiska differentiering är att 
betrakta strukturerna och mekanismerna som en ”uppsättning internt relaterade objekt”TPF

58
FPT, i en 

pågående process av multipla simultana och samexisterande logiska processer. Denna tanke leder 
oss tillbaka till kulturens dualistiska karaktär som något fixerat och samtidigt gäckande 
motsägelsefullt i sin föränderlighet.TPF

59
FPT 

Även Terry Eagleton beskriver denna kulturella dualism då han skriver: ”Culture, which is at 
once a concrete reality and a cloudy vision of perfection […]”TPF

60
FPT Eagleton utvecklar sitt 

resonemang ytterligare genom att dela in kulturen i tre olika dimensioner, vilka ska ses som 
separata delar men samtidigt ömsesidigt influerande. Den första dimensionen beskrivs som kritik 
till samhället, vilket ska relateras till de spänningsfält som är en del av att individerna agerar i och 
tolkar den samtida tillvaron olika. Eagleton skriver till exempel att: ”In civil society, individuals 
live in a state of chronic antagonism, driven by opposing interests […]”.TPF

61
FPT Citatet beskriver på ett 

                                                 
TP

54
PT Författarna tolkar Martin Heideggers begrepp Being-in-the-world i Alvesson, Mats, Sköldberg, Kaj, Reflexive 

methodology: new vistas for qualitative research, London: Sage (2000) s 80 
TP

55
PT Archer, Margaret S, (1996) s 98 

TP

56
PT För en förtydligande sammanfattning av Archers konceptualisering i form av en tabell och en efterföljande 

beskrivning av nivåerna kulturella system, sociokulturella handlingar, dess komponenter och relationer se Archer, 
Margaret S, (1996) s. 270ff; Jag har medvetet avstått från att översätta dessa ord för att inte ändra deras innebörder. 
TP

57
PT Jfr med det Göran B Nilsson kallar den paradoxala harmonin i Torekull, Bertil med flera (1988) s12 

TP

58
PT Jakobsen, Liselotte i Danermark, Berth, med flera, (2003) s 85 

TP

59
PT Archer, Margaret S, (1996)  

TP

60
PT Eagleton, Terry, The idea of culture, Oxford: Blackwell, (2000) s. 24 

TP

61
PT Eagleton, Terry, (2000) s 6 
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bra sätt hur den föränderlighet och motsägelsefullhet som Archer tar upp, även ska relateras till 
agentskapets inverkan i den morfogenetiska elaborationsmodellen. TPF

62
FPT 

Den andra dimensionen Eagleton beskriver är kultur som olika ”ways of life”. En dimension 
vilken kan sägas beröra kulturella systemens olika normsystem och värderingar av sociala 
praktiker, vilket exempelvis yttrar sig i individernas olika levnadssätt. I den tredje och sista 
dimensionen, kultur som artistisk kreation, knyter Eagleton samman resonemanget och belyser den 
produktiva komponenten av kultur. När Eagleton skriver: “The arts may reflect fine living but 
they are also the measure of it. If they embody, they also evaluate [...]TPF

63
FPT, återkommer han till den 

kulturella dualismen, vilken hela tiden genomsyrar de tre dimensionerna. Den sista dimensionen 
antyder även att individernas handlingar i de sociala praktikerna är viktiga element att beakta då vi 
vill tolka hur de kulturella systemen elaboreras, utvecklas och reproduceras.TPF

64
FPT   

För att kunna förstå den ovanstående framställningen av kulturbegreppet och dess 
användbarhet behöver även tolkningsbegreppet och dess användning klargöras. Paul Ricoeur 
beskriver tolkningen som ett ömsesidigt förhållande mellan texten, handlingen och historien och det 
är genom dem idén om en gemensam dialektik växer fram.TPF

65
FPT Ricoeur utvecklar sitt resonemang 

om tolkning då han skriver  

Med dialektik menar jag ett synsätt som inte ser förklaringen och förståelsen som två 
av varandra uteslutande alternativ, utan istället som på varandra följande moment i en 
komplicerad process man kan kalla tolkning. TPF

66
FPT 

Det är med andra ord genom de tre grundläggande elementen som tolkningen växer fram. 
Centralt för Ricoeurs argument kring texten är det han beskriver som berättelsen eller den 
narrativa diskursen. Tolkningen kan sägas växa fram genom öppenhet mot ”den värld den 
omskriver och omskapar”.TPF

67
FPT Den narrativa diskursen och berättelsens funktion i 

tolkningsprocesserna kan även sägas vara essentiell för humorns utformningar och dess koppling 
till kulturen. Ricoeur utvecklar tanken om tolkning då han skriver:  

Det måste vara förståelsen som omsluter allt analytiskt arbete och återger berättandet 
dess plats. Berättelsen som gåva i sin egenskap av traditionsförmedlare. Därigenom 
tillhör berättelsen den kedja av ord genom vilken en kultur skapas och genom vilken 
denna gemenskap tyder sig själv genom att berätta. TPF

68
FPT   

Det andra elementet Ricoeur använder sig av, handlingen, kan tolkas på ett liknande sätt men 
det centrala i denna argumentation är det ömsesidiga förhållandet mellan intention och handling, 
eller motiv och projekt. Ricoeur menar att i likhet med berättelsens öppenhet uppnår handlandet 
en självständighet när den frigör sig från den handlande. På detta sätt är förståelsen, eller den 
motiverade intentionella handlingen ett ingripande i händelseförloppet där förklaringen frigör sig 
                                                 
TP

62
PT Archer, Margaret S, (1996) 

TP

63
PT Eagleton, Terry, (2000) s. 22 

TP

64
PT Eagleton, Terry, (2000) s 6ff  

TP

65
PT Ricoeur, Paul, (1993) s 67ff 

TP

66
PT Ricoeur, Paul, (1993) s 68 

TP

67
PT Ricoeur, Paul, (1993) s 78 

TP

68
PT Ricoeur, Paul, (1993) s 76 
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i den omslutande sammanhängande helheten. Det känsliga dialektiska förhållandet jag beskrev 
ovan återkommer därmed i att handlingen vänder sig utåt i det sociala och genom sitt frigörande 
blir en del av den omskrivande och omskapande tolkningsprocessen. TPF

69
FPT 

För att binda samman sin argumentation om tolkning och det dialektiska förhållandet mellan 
förklaring och förståelse, använder sig Ricoeur av historien. Historien har ett, vad Ricoeur 
beskriver som, dubbelt släktskap till berättelseteorin och handlingsteorin, då den i grunden är en 
berättelse vilken ”syftar på mänskliga handlingar i det förflutna”. TPF

70
FPT Ricoeur beskriver den 

berättande historiens förhållande till dialektiken mellan förklaringen och förståelsen: 

Att följa med i en historia innebär att förstå en följd av handlingar, tankar och känslor 
som har en riktning och som samtidigt bjuder på överraskningar (sammanträffanden, 
igenkännanden, avslöjanden etc). […] I all berättad historia finns således en alldeles 
speciell logisk kontinuitet, eftersom utgången bör vara beroende av omständigheterna 
och på samma gång acceptabel.TPF

71
FPT  

Den analytiska tolkningsramens olika teoretiska utgångspunkter ska alltså relateras den sociala 
interaktionen, vilket finns mellan gestaltaren av humorn och dess åhörare.  Att tolka humorn som 
ett socialt reflexivt verktyg, vilket kan användas av de sociala praktikernas aktörer är den 
utgångspunkt jag utgår ifrån i analysens inledande och nybeskrivande avsnitt. 

Metoddiskussion  
Ovan har jag redogjort för den metodologiska ansatsen och metateorier, analysens olika avsnitt 
samt hur jag konstruerat den analytiska tolkningsramen, vilken legat till grund för den analytiska 
processen. Jag ska här reflektera kring hur arbetsprocessen och hur de olika metodologiska 
utgångspunkterna ömsesidigt influerat varandra i studiens utformning. 

I det nybeskrivande avsnittet har den analytiska tolkningsramen varit vägledande i den mening 
att den har gett både den teoretiska undersökningen och den empiriska undersökningen en 
gemensam riktning. Denna gemensamma riktning har varit nödvändigt för att kunna knyta 
samman de mer abstrakt teoretiska resonemangen med dem som grundar sig i det mer konkreta 
empiriska materialet. Jag menar att ett nybeskrivande avsnitt har varit viktigt och grundläggande 
för att de abstrakta teorierna ska bli mer förenliga det empiriska materialet. Genom att integrera 
den teoretiska undersökningen med den konkreta empiriska undersökningen har jag växelvis 
kunnat utforma analytiska resonemang, utveckla fler frågor att ställa till materialet och 
informanterna. Jag har i den analytiska processen hela tiden försökt att omtolka och utveckla 
argumentationen genom detta växelvisa influerande. Med detta har jag avsett att försöka följa 
syftets tudelade inriktning, vilket visar på nödvändigheten att kunna förhålla sig både till det mer 

                                                 
TP

69
PT Ricoeur, Paul, (1993) s 78ff 

TP

70
PT Ricoeur, Paul, (1993) s 89 

TP

71
PT Ricoeur, Paul, (1993) s 94 
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konkreta och till det abstrakt teoretiska för att kunna förstå humor som ett socialt reflexivt 
verktyg.TPF

72
FPT 

Intervjuerna har varit nödvändiga för att få fram ett aktörsperspektiv på humor och 
ståuppkomik. Informanterna kan anses vara professionella auktoriteter och sakkunniga inom just 
ståuppkomiken. De har delat med sig av insiktsfulla erfarenheter, belyst humorns sociala och 
sociologiska dimensioner och diskuterat kring hur humorskapande kan gå till. De frågor jag ställt 
till mina informanter går att finna i bilaga ett. Intervjuerna utfördes som diskuterande samtal men 
det bör dock poängteras att både jag och informanterna kom in på de olika ämnen och frågor jag 
ställt upp i intervjumallen. Med detta avser jag att försöka avidentifiera informanterna så mycket 
som möjligt, med anledningen att dessa personer kan anses vara folkligt kända personer. Jag 
försöker alltså uppfylla konfidentialitetskravet, men jag vill även sätta fokus på innehållet av det de 
sagt och inte på vilka personer de är. Vid intervjutillfället informerade jag även att jag inte 
kommer använda deras namn i uppsatsen och att jag skulle spela in samtalet. Jag upplevde det 
som att alla informanterna var vana vid att bli intervjuade, då de inte berördes nämnvärt av att 
samtalen blev inspelade och att samtalen flöt på utan problem.  Informanterna var väldigt bra på 
att fylla ut svaren och relatera till sina erfarenheter av ståuppkomik och olika exempel av hur de 
betraktar humor Genom att ha tillgång till informanternas olika perspektiv har jag kunnat 
utveckla den analytiska processen. Den abstraherade mekanismmodellen är ett exempel på hur 
det konkreta empiriska materialet har utvecklat den analytiska diskussionen, vilken inte skulle ha 
kunnat utformas utan informanternas insiktsfulla erfarenheter. TPF

73
FPT 

Vid de observationer jag genomfört har jag försökt att iaktta samspelet mellan den som 
framträder och åhörarna. Detta för att skapa mig en uppfattning vilka skämt som fungerar 
respektive inte fungerar, vilka skämt som skapar en viss reaktion och hur interaktionen utvecklas. 
Observationerna användes även för att jämföra informanternas resonemang, de tankar och de 
idéer, vilka väckts av den teoretiska undersökningen med konkreta ståuppkomik-kontexter. Detta 
har varit mycket värdefullt för att kunna relatera till den grundläggande tanken om att humor kan 
anses vara ett socialt reflexivt verktyg och hur det faktiskt fungerar i den sociala samvaron. TPF

74
FPT 

En av bristerna med den analytiska diskussion jag kommer att presentera nedan är att den 
många gånger tenderar att bli abstrakt. Detta kan leda till att det empiriska materialet distansera 
från diskussionen, men det ska påpekas att detta även har varit nödvändighet, då humor i 
grunden är ett abstrakt fenomen, tankeskapelser, vilka förmedlas genom verbalt och kroppsligt 
språk. Jag menar att det därför varit motiverat att föra både en abstrakt diskussion och en mer 
konkretiserande diskussion med avsikten att belysa humor på ett sådant sätt som reflekterar det 
konkreta sammanhanget, men även humorns flyktiga särprägel.TPF

75
FPT 

                                                 
TP

72
PT Ekström, Mats i Danermark, Berth, med flera, (2003) s 217ff; Jfr med det Danermark beskriver som intensiv 

forskningsdesign; Danermark, Berth, med flera, (2003) s 286ff 
TP

73
PT Steinar, Kvale, (1997) s 11ff samt 79ff; Vetenskapsrådets etiska regler och riktlinjer för forskning 

HTUhttp://www.codex.vr.se/UTH; Ekström, Mats i Danermark, Berth, med flera, (2003) s. 181ff 
TP

74
PT Magnus Betnér, Ingenting är heligt, 2007; Bill Bailey, Part troll, 2004; Henrik Schyffert, The 90’s – ett försvarstal, 2008 

(live), Henrik Elmér, 2008 (live); Zeid Andersson, 2008 (Live), Pontus Enhörning, 2008 (Live) 
TP

75
PT Jfr med Apte, Mahadev L, (1985) s 177ff 
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Jag ska även nämna att jag i den analytiska diskussionen gjort en medveten åtskillnad i hur jag 
refererar till informanternas utsagor. Då jag nämner att informanterna beskriver har jag försökt 
återge informanternas egna beskrivningar. När jag nämner informanterna menar har jag försökt att 
tolka de djupare och mer abstrakta resonemangen, av en eller flera av informanternas utsagor.  

I den nedanstående analytiska diskussionen kommer jag först att presentera den mer 
teoriinriktade nybeskrivningen av humor som ett socialt reflexivt verktyg. Därefter kommer det 
konkretiserande avsnittet kring ståuppkomikens kontext, vilket inleds med en presentation av den 
abstraherade mekanismmodellen (se bilaga 2).  I det sista avsnittet presenterar jag en 
generaliserande argumentation utifrån två, från ståuppkomikens kontext, åtskiljda företeelser. 
Avslutningsvis kommer jag att försöka knyta samman argumentationen i en slutdiskussion. TPF

76
FPT  

Humor som ett socialt reflexivt verktyg  
Jag kommer här att försöka nybeskriva humor som ett socialt reflexivt verktyg, men för att 
helheten ska komma till sin rätt behöver jag först klarlägga vad de tre olika komponenterna 
innebär. Den sociala komponenten antyder att det handlar om en social kontext eller en social 
samvaro där det sker en interaktion och en tolkningsprocess mellan de olika medverkande 
individerna. Jag använder ordet reflexivitet då humor, enligt min tolkning, är något som sker i en 
social samvaros pågående tolkningsprocess, samtidigt som humorn reflexivt återger något bortom 
de sociala uttryck som utformas. En kulturell dualitet är därmed viktig att beakta då humorn i sin 
reflexiva utformning reproducerar de kulturella normer och praktiker, men på samma gång 
förmedlar en metaforisk vision av ett såsom. Att socialt reflexivt omvandla sociala normer och 
praktiker i olika tankeskapelser grundlägger även förändringens möjligheter i samvarons 
tolkningsprocess. Den sista komponenten belyser att humor kan användas som ett tolkande 
kommunikativt verktyg, där ordet verktyg antyder att det är individerna som determinerar hur 
humorn utformas. Häri ligger även humorns begränsningar, då verktyget kan användas på så 
många varierande sätt finns det även en risk att individerna i den sociala samvaron inte känner 
igen eller förstår det som förmedlas. Denna igenkänning är viktig för att humor ska kunna återge 
verklighetens olika konfliktfyllda och harmoniska tankesystem genom att reflexivt utnyttja 
samspelet mellan det seriösa och det humoristiska.TPF

77
FPT Mulkay tolkar detta samspel då han skriver: 

For humour is, in its purest form, an inverted image of the serious world, and it arises 
as a response to the difficulties that inevitably occur in the course of the socially 
coordinated production of the serious domain. TPF

78
FPT 

Diskussionen kring humor som ett socialt reflexivt verktyg behöver därmed utvecklas på ett 
sätt vilket beaktar hur den verkar i den sociala samvarons pågående tolkningsprocess. Jag har för 
detta ändamål valt att använda mig av Ricoeurs begreppsuppbyggnad, vilken kallas metaforisk 
nygestaltning. I sin framställning har Ricoeur använt sig av en litterär undersökning där 

                                                 
TP

76
PT Se även bilaga 3 för en begreppsöversikt vilket kan hjälpa vid läsningen av den analytiska diskussionen  

TP

77
PT Jfr med Margaret, S. Archer, (1996); Bachtin, Michail, (1991) s 11ff; Apte, Mahadev L, (1985) 13ff 

TP

78
PT Mulkay, Michael J, (1988) s 213 
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historiebeskrivningar är det centrala temat. Jag menar att hans teorier och slutsatser är 
användbara för att förstå humor ett socialt reflexivt verktyg, då de beaktar det viktiga sambandet 
mellan sändaren, mottagaren och det som förmedlas i den pågående tolkningsprocessen. Innan 
jag börjar argumentera kring vad det är som utmärker de humoristiska metaforiska 
nygestaltningarna, tänker jag först gå in på de element vilka konstituerar Ricoeurs 
begreppsuppbyggnad.TPF

79
FPT 

I sin framställning utgår Ricoeur ifrån frågeställningen: ”På vilket sätt omvandlas den 
vardagliga erfarenheten av tiden – som föds ur vardagens handlande och lidande – när den ’silas’ 
genom berättelsens spektrum?”TPF

80
FPT Det är en fråga vilken tar avstamp i den dialektiska 

tolkningsprocessens tre huvudsakliga element, historien (erfarenhet av tiden), handlingen och 
texten (berättelsen).TPF

81
FPT Ricoeur väljer här att skilja på två olika sorters berättelser, den historiska 

skildringen, vilken söker efter en symmetri med den upplevda tiden och historieskildringen, och 
fiktionen vars referentiella målsättning och förhållning till verkligheten är olik den historiska 
skildringens. Denna skillnad i referentiell målsättning gör att det råder en asymmetri mellan 
historien och fiktionen, en asymmetri vilken kan liknas med den som Mulkay använder sig av när 
han beskriver det seriösa och det humoristiska.TPF

82
FPT  

Den historiska berättelsens gestaltning kan liknas med att vara en återinskrivning av det som 
redan skett och genom att ha denna orienterande funktion förstår vi den upplevda tiden inom en 
sorts formell ram. Ricoeur menar att det är inom denna formella ram ”vi dialektiskt förstår 
förflutenheten som sådan, det vi till vardags kalla det förflutnas verklighet, eller bättre: det 
verkliga i förfluten form, det som har varit”. TPF

83
FPT I återinskrivningen talar vi med andra ord om de 

spår som efterlämnats och förblivit, ”om resterna från det förflutna […]” TPF

84
FPT då de ännu finns kvar. 

Däremot finns inte spårets förflutna kontext kvar, ett spår kan därmed även förklaras som ”[…] 
något närvarande som gäller för ett frånvarande förflutet.” TPF

85
FPT Häri ligger det en implikation om att 

förstå ett spår är som att förstå och genomföra en förmedling mellan två olika tidsliga ordningar, 
inte längre och ännu. Den historiska berättelsens gestaltning av det förflutna innebär även att det 
finns en tydlig skyldighet att symmetriskt försöka förstå det förflutna och därmed även göra den 
beskrivna kontexten med dess olika sociala förhållanden rättvisa. Den historiska berättelsens 
tolkning blir med andra ord tyngd av en symmetrisk skuld i dess gestaltning.TPF

86
FPT 

I fiktionens berättelse sker det en övergång från historiens gestaltning till nygestaltning och det 
är genom denna övergång asymmetrin, men även förbindelsen, mellan de två olika berättelserna 
kan förklaras. Ricoeur syftar med begreppet nygestaltning ”[…] på den förmåga att uppenbara 

                                                 
TP

79
PT Ricoeur, Paul, (1993) s 207ff; Se även Bilaga 3 

TP

80
PT Ricoeur, Paul, (1993) s 207 

TP

81
PT Ricoeur, Paul, (1993) s 67ff 

TP

82
PT Ricoeur, Paul, (1993) s 207ff; Mulkay, Michael J, (1988) 

TP

83
PT Ricoeur, Paul, (1993) s 225 

TP

84
PT Ricoeur, Paul, (1993) s 218 

TP

85
PT Ricoeur, Paul, (1993) s 219 

TP

86
PT Ricoeur använder sig av begreppet skuld; Ricoeur, (1993) s 218 

TP

86
PT Ricoeur, Paul, (1993) s 215ff 
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och omvandla som de narrativa gestaltningarna äger när de tillämpas på det vardagliga handlandet 
och lidandet.”TPF

87
FPT Fiktionens nygestaltning är med andra ord inte bundet till den symmetriska 

skyldigheten och är därmed även friare i sin skildring av det förflutnas inte längre och ännu. Den 
referentiella målsättningen är alltså att nygestalta något och att se det såsom. Ricoeur utvecklar 
detta: 

Att se såsom […] är metaforens och berättelsens gemensamma själ. De narrativa 
fiktionerna kan också gå under benämningen metaforik, i den mån detta begrepp inte 
betecknar något annat än arbetet med att se något såsom […].TPF

88
FPT    

Ricoeur menar att fiktionen använder sig av imaginära variationer för att utforska samvaron med 
dess möjligheter och begränsningar. Då fiktionen inte är bunden till en symmetrisk skyldighet kan 
de metaforiska nygestaltningarnas imaginära variationer ”[…] mångfaldigas i det oändliga […].” TPF

89
FPT 

Men det är viktigt att beakta att en berättelse (en text) inte är sluten i sig själv. Berättelsen med 
dess uppbyggnad av historiens återinskrivning och fiktionens imaginära variationer tillåter 
gestaltaren att utveckla, förklara och utforska en värld bortom sig självt, men även bortom det 
tvång som den symmetriska skyldigheten ger upphov till. Ricoeur menar att det går att placera 
”den historiska berättelsens och den fiktiva berättelsens asymmetriska och olikartade anspråk på 
sanning […]” TPF

90
FPT i samma ”rum”. Detta öppnar även upp för en användbarhet av den metaforiska 

nygestaltningen i samband med humorns sociala möjligheter och begränsningar.TPF

91
FPT  

Det är vid berättelsens möte med publiken, eller upplevelsen och läsningen av berättelsens 
värld, som det enligt Ricoeur är möjligt att använda sig av begreppsuppbyggnaden metaforisk 
nygestaltning. Berättelsen ”[…] nygestaltar […] världen endast under förutsättning att läsaren naivt 
eller kritiskt tillägnar sig textens värld […]” TPF

92
FPT. Detta visar att berättelsen behöver läsningens 

förmedling, förmedlingen mellan gestaltare och åhörare för kunna uppnå sin fulla betydelse som 
en omvandlande och belysande nygestaltning. TPF

93
FPT  

Ricoeur utvecklar metaforens betydelse då han skriver: ”Att säga såsom […], det innebär att se 
tingen som […], i en metaforisk assimileringsrelation i vilken både identitet och skillnad ingår”.TPF

94
FPT 

Förutom att vara konjunktionen mellan återinskrivningen och fiktionen kan det liknas med en form 
av diskursiv strategi där den utforskande funktionen är frigjord. Ricoeur beskriver att metaforen 
även kan göra anspråk på kallas för ”metaforisk sanning”.TPF

95
FPT I och med den realistiska intentionen, 

                                                 
TP

87
PT Ricoeur, Paul, (1993) s 209 

TP

88
PT Ricoeur, Paul, (1993) s 228 

TP

89
PT Ricoeur, Paul, (1993) s 229 

TP

90
PT Ricoeur, Paul, (1993) s 221 

TP

91
PT Ricoeur, Paul, (1993) s 218ff 

TP

91
PT Ricoeur, Paul, (1993) s 225ff 

TP

92
PT Ricoeur, Paul, (1993) s 227 

TP

93
PT Ricoeur, Paul, (1993) s 218 

TP

93
PT Ricoeur, Paul, (1993) s 225ff 

TP

94
PT Ricoeur, Paul, (1993) s 225 

TP

95
PT Ricoeur, Paul, Czerny, Robert & McLaughlin, Kathleen &  Costello, John (Översättning), The rule of metaphor: the 

creation of meaning in language, London: Routledge, (2003) s 292 
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vilket tillhör den historiens återinskrivande i berättelsen finner vi olika spänningar, eller 
konfliktfyllda förhållanden. Ricoeur beskriver dessa tre spänningar som: 

(a) tension within the statement: between tenor and vehicle, between focus and frame, 
between principal subject and secondary subject; (b) tension between two 
interpretations: between a literal interpretation that perishes at the hands of semantic 
impertinence and metaphorical interpretation whose sense emerges through nonsense; 
(c) tension in the relational function of the copula: between identity and difference in 
the interplay of resemblance.TPF

96
FPT 

Denna utveckling av en spänningsteori antyder att metaforens närvaro bibehåller en logisk 
distans och att exakta tolkningar motståndsaktigt tvingas ge efter för den metaforiska 
tolkningen.TPF

97
FPT Humor som en socialt reflexiv handling i den dialektiska, för att inte säga 

spänningsfyllda, tolkningsprocessen, kan följaktligen, och med fördel, beskrivas som en 
metaforisk nygestaltning. En aktiv metaforisk nygestaltning nyttjar med andra ord befintlig 
kunskap i återinskrivningens inte längre och ännu samt handlingens här och nu, i en 
sammanställd berättelse, vilket skapar nya förklarande variationer. Förklarande variationer, vilka 
förstås i samband med de sociala kontexter de befinner sig i.TPF

98
FPT  

Jag kommer här nedan gå igenom humorns sociala och sociologiska dimensioner, vilket även 
är menat att utveckla, och motivera, de ovanstående resonemangen kring humor som metaforisk 
nygestaltning. 

Humorns dimensioner 
Metaforisk nygestaltning är en begreppsuppbyggnad vilket kan användas för att beskriva många 
olika berättande aktiviteter i olika kontexter. Men vad är det som utmärker humor och vad är det 
som skiljer humorns metaforiska nygestaltning mot annan metaforisk nygestaltning? Det finns 
inget entydigt svar men en bra utgångspunkt finner vi i en tolkning av Norman Mailers 
inkongruensteoretiska tänkande, vilken beskriver tre grundläggande faktorer för att humor ska 
upplevas: ”En plötslig vändning som leder till en oväntad upplösning […] Objektivitet hos 
humormottagaren […] Absurda element i samklang med varandra.”TPF

99
FPT Dessa tre faktorer antyder 

att gestaltaren väljer olika sätt, eller diskursiva strategier, att utnyttja berättelsens förhållande 
mellan återinskrivningen och fiktionen. TPF

100
FPT Som vi redan har fastställt råder det en asymmetri 

mellan dem, vilken kan användas för att nå absurda och oväntade effekter i berättandet. För att 
förklara den oväntade vändningen eller upplösningen tar jag hjälp av Aristoteles poetik.  
Aristoteles använder här begreppen peripeti för att beskriva den oväntade eller plötsliga 
vändningen som alltid sker efter ”[…] sannolikhet eller nödvändighet” TPF

101
FPT, och igenkänning för att 

                                                 
TP

96
PT Ricoeur, Paul, (2003) s 292 

TP

97
PT Ricoeur, Paul, (2003) s 302 

TP

98
PT Jfr med det Ricoeur beskriver som praktiskt förnuft; Ricoeur, Paul, (1993) s 169ff samt 207ff 

TP

99
PT Olsson, Henny med flera, (2003) s 19 

TP

100
PT Ricoeur, Paul, (2003) s 292 

TP
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beskriva ”[…] en växling från okunnighet till vetskap […].”TPF

102
FPT Ett annat sätt att förklara 

begreppen är att betrakta dem som berättartekniska knep, men även som element av de 
diskursiva strategierna. Exempelvis kan gestaltaren medvetet skapa en förklaring vilken är menat 
att förstås av åhöraren på ett visst sätt, ofta genom förförståelsens fördomar, men även av rent 
logiskt tänkande, för att sedan göra en peripetisk vändning. Igenkänning och peripeti används 
med andra ord för att skapa ett osäkert förhållande mellan förklaring och förståelse där åhöraren 
aldrig riktigt vet vad som kan väntas men ändå kan känna igen och tolka de logiska sambanden. TPF

103
FPT   

 För att förstå de absurda elementens samklang måste först begreppet absurditet klarläggas. 
Heller beskriver olika tolkningar av absurditet som: 

There is absurd as impossible, absurd as utterly exaggerated or extreme, absurd as 
unimaginable, absurd as uncanny or daemonic, absurd as paradoxical and absurd as 
reality. Paradoxes are not images, they are things of thought, even if images can be 
thought paradoxically. TPF

104
FPT 

Här presenteras det stora spektra av möjligheter absurditeten inbegriper, vilket även är 
fiktionens styrka. Fiktionen utformas med imaginära variationer, vilka har närmast oändliga 
möjligheter att blottlägga den harmoniska splittringens absurda och paradoxala förhållanden i den 
samtida tillvaron. De imaginära variationerna kan även användas för att skapa absurditeter i den 
metaforiska nygestaltningen. Faktorn, absurda element i samklang med varandra, kan betraktas 
som paradoxal i sig själv då gestaltaren söker efter att använda det absurdas asymmetriska 
element i symmetri med varandra.TPF

105
FPT Den oväntade vändingen, igenkänning eller reflektionen av 

det absurda är enligt informanterna något som komiker eftersträvar att använda sig av vid sina 
framföranden, vid leveransen av humor inför åhörare. TPF

106
FPT  

Den tredje och sista faktorn, objektivitet hos humormottagaren, vilken inte är helt 
oproblematisk, leder oss in på den sociala samvarons sanktionerande element. För att förstå 
objektivitetsfaktorn behöver den relateras till två olika samhälleliga dimensioner, den sociala och 
den sociologiska. I den sociologiska dimensionen beskrivs humor mestadels efter vilka funktioner 
humorn uppfyller. Det finns flera sociologiska tolkningar av humorns funktioner, till exempel 
beskrivs de som samhällsmoral, normförmedling, samhällskritik eller ideologikritik. En av 
informanterna beskriver att humor kan användas som en berättigad handling för att humanisera 
det mytiska och ouppnåeliga, eller att helt enkelt bringa det högtidligt seriösa lite närmare det 
vardagliga. Han jämför detta med det han beskriver som ett upprätthållande av status quo, då folk 
kan använda humor som en sorts tryckventil för att hantera vardagen. TP

 
F

107
FPT Flera av informanterna 

menar även att sociala miljöer och länder som är influerade av humor ofta uppnår denna 
tryckventilsfunktion.TPF

108
FPT  

                                                 
TP

102
PT Aristoteles, (1993) s 22 

TP

103
PT Aristoteles, (1993) s 22 

TP

104
PT Heller, Agnes, (2005) s. 196 

TP

105
PT Jfr med det Göran B Nilsson kallar den paradoxala harmonin i Torekull, Bertil med flera (1988) s12 

TP

106
PT Informant 1, 2, 3, 4, och 5  

TP

107
PT Informanten använder ordet justified, vilket även kan liknas med ordet sanktionerad; Informant 1 

TP

108
PT Informant 1, 2, och 4; men även Henrik Schyffert, The 90’s – ett försvarstal, 2008 
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Humorns sociologiska dimension och funktioner kan alltså relateras till det som beskrivs som 
ett dialektiskt samspel av motstånd och kontroll. TPF

109
FPT Ett sätt att exemplifiera motstånd och kontroll är 

att använda de motsatsbegrepp Slavoj Zizek kallar kynism och cynism. Zizek beskriver kynismen 
som: 

Kynismen representerar det populära, plebejiska, förkastandet av den officiella kulturen genom 
ironi och sarkasm. Den klassiska kyniska handlingen består i att konfrontera den härskande 
officiella ideologins patetiska fraser – dess högtidliga, allvarliga ton – med vardagligt banalitet: 
att förlöjliga dem och exponera egoismen, våldet och det brutala maktanspråket bakom deras 
sublima högtidlighet.TPF

110
FPT 

Enligt detta resonemang kan humor användas som en sanktionerad handling för att 
humanisera det mytiska och ouppnåeliga, eller att helt enkelt bringa det högtidligt seriösa lite 
närmare det vardagliga.TPF

111
FPT Men det ska även jämföras med hur zizek beskriver motsatsbegreppet 

cynism: 

[…] den härskande kulturens svar på denna kyniska subversion: den inbegriper 
särintresset bakom den ideologiska universaliteten, avståndet mellan den ideologiska 
masken och verkligheten, men hittar fortfarande anledningar att upprätthålla 
masken.TPF

112
FPT 

Kontroll förstått ur Zizeks resonemang kan alltså betraktas som ett sanktionerat ideologiskt 
försvar, eller som ett sorts motstånd mot motståndet. Det dialektiska samspelet mellan motstånd 
och kontroll utmärks därmed av att de båda har enande och delande funktioner.TP

 
F

113
FPT   

Motstånd och kontroll är enligt denna tolkning sammanlänkade genom de enande och delande 
funktionerna de delar, vilket även kan ses som ett exempel av samspelet mellan det seriösa och 
det humoristiska.TPF

114
FPT John C Meyer menar att de enande funktionerna identifikation, klarläggande, 

och de delande funktionerna, framtvingande och differentiering, utgör komponenterna i det 
paradoxala samspelet. Ett resonemang vilket visar på hur humor som socialt reflexivt verktyg 
använder, återger och förekommer i, kulturens paradoxala förhållande av harmonisk splittring. TP

 
F

115
FPT  

I ljuset av detta går det att hävda att humorns sociala dimension med sina karaktäristika som 
interaktionsaktivitet i en social samvaro alltid innefattar olika former av inkludering och 
exkludering. Något som även ger stöd till den sociala samvarons implikation av involvering, och det 
jag kallar nära distans, till det som händer och förmedlas socialt. Den nära distansen ska relateras 
till hur olika former av sociala relationer och maktrelationer är konstituerade. Dessa relationer 
kan både blottas och anspelas på, då den metaforiska nygestaltningen möter sina åhörare, när 

                                                 
TP

109
PT Powell, Chris, Patton, George E.C. med flera, (1988); Berglund, Staffan, Ljuslinder, Karin, (1999), Zizek, Slavoj, 

(2001) s 37; Zizek, Slavoj, For they know not what they do: enjoyment as a political factor, London: Verso (2002)  
TP

110
PT Zizek, Slavoj, (2001) s 37 

TP

111
PT Zizek, Slavoj, (2001) s 37; Jfr med Informant 1 

TP

112
PT Zizek, Slavoj, (2001) s 37 

TP

113
PT Zizek, Slavoj, (2001) s 37 

TP

114
PT Mulkay, Michael J, (1988) s. 213ff 

TP

115
PT TMeyer, John C, Humor as a double-edged sword: Four functions of humor in communication, TCommunication Theory, vol 10 

issue 3 (2000) s 310-331; Jfr med Archers systematisering av kulturens motsägelsefulla och upprätthållande logiska 
relationer i Margaret, S. Archer, (1996) s. 270ff 
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åhörarnas förståelsevärldar möter förklaringen i tolkningsprocessens 
horisontsammansmältning.TPF

116
FPT 

Även i den sociala dimensionen är alltså objektivitetsfaktorn problematisk i sin nuvarande 
formulering, då absolut objektivitet till humorn inte är möjlig. Istället krävs även en delaktighet 
och en förståelse för de förklaringar, vilka metaforiskt nygestaltas, för att fullgöra 
tolkningsprocessen. Då humor, förstått som ett socialt reflexivt verktyg och metaforisk 
nygestaltning, innefattar ett socialt sammanhang med gestaltare och åhörare, sändare och 
mottagare, går det även att säga att det finns ett samspel av delaktighet och objektivitet att beakta. 
Det innebär även att det finns ett aktivt sökande av ett inkluderande och/eller exkluderande att 
beakta då vi betraktar det sociala sammanhanget. Hur denna exkludering och inkludering ter sig 
är dels beroende av de diskursiva strategier gestaltaren har intentionen att använda sig av. Jag 
menar att diskursiva strategier kan beskrivas som de tillvägagångssätt, vilket gestaltaren väljer att 
utforma sin humoristiska metaforiska nygestaltning kring. Den aktiva inkluderingen och 
exkluderingen influeras även av hur den sociala samvaron villkorar det som uttrycks och hur de 
sociala relationerna är konstituerade. I den sociala samvaron förmedlas sanktioneringen alltså av 
hur åhörarna väljer att förhålla sig till det som förmedlas. På vilka sätt de anser sig vara 
involverade i det som förmedlas, hur de väljer att förhålla sig till samspelet mellan objektivitet 
och delaktighet, samt till det enande och delande samspelet humor anspelar på och förmedlar. TPF

117
FPT  

Vad är det då som skiljer och utmärker det socialt reflexiva verktyget, humoristisk metaforisk 
nygestaltning från annan metaforisk nygestaltning? Ett sammanfattande svar skulle kunna vara 
att: humoristisk metaforisk nygestaltning villkoras av situationen och den sociala samvaro den 
befinner sig i, men att den utformas enligt de diskursiva strategier gestaltaren har intentionen att 
använda. Gestaltaren väljer med andra ord att utforma den humoristiska förmedlingen genom att 
använda de imaginära variationernas asymmetriska förhållande till historiens återskrivning, för att 
till exempel uppnå peripetier och åhörarnas igenkänning av de absurda elementens samklang. Det 
är dock viktigt att understryka att vi endast kan tala om metaforisk nygestaltning, då vi 
tillsammans med det ovanstående resonemanget betraktar åhörarnas kunskaper, objektivitet och 
delaktighet i den sociala samvaron. Det är även de medverkande individerna som sanktionerar 
samspelet mellan inkludering och exkludering. För att förstå humor som ett socialt reflexivt 
verktyg behöver vi alltså förutom att förstå den sociala samvaron humorn befinner sig i, med dess 
villkorande mekanismer, även förstå de diskursiva strategier gestaltaren har intentionen att 
använda vid utformandet av de humoristiska metaforiska nygestaltningarna. Humoristisk 
metaforisk nygestaltning kan enligt Ricoeurs begreppsuppbyggnad beskrivas som det tillfälle där 
gestaltarens förklaring möter åhörarnas förståelse i den sociala samvarons tolkningsprocess. I 
ljuset av detta resonemang menar jag att humor kan nybeskrivas som ett socialt reflexivt verktyg, 
vilket används i den sociala samvarons här och nu, men som utnyttjar en kunskapsvärld vilket 
                                                 
TP

116
PT Ricoeur tolkar Hans-Georg Gadamers begrepp i Ricoeur, Paul, (1993) s 227; se även 101ff; Jfr med Chapman, 

Anthony J s 135ff; Fine, Gary Alan s 159ff i Mcghee, Paul E, Goldstein, Jeffrey H, Handbook of humor research, New 
York: Springer-Vlg (1983)   
TP

117
PT Ricoeur, Paul, (2003) s 292;  Ricoeur, Paul, (1993) s 169ff; Se även bilaga 3; Jfr  Apte, Mahadev L, (1985) s 29ff 
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syftar till ett inte längre och ett ännu, samtidigt som en reflexiv vision av ett metaforiskt såsom 
utformas. TPF

118
FPT 

Det blir här nödvändigt att utveckla hur den sociala samvaron kan villkora humoristiska 
metaforiska nygestaltningarna, vilket jag presenterar med utgångspunkt i ståuppkomikens 
kontext.  

Ståuppkomikens kontextuella arena och de villkorande 
mekanismerna 
Jag har utifrån ståuppkomikens kontext försökt att identifiera de mekanismer vilka kan tänkas 
villkora humorns praktiker och utformningar i den sociala samvaron (Se bilaga 2). De fem 
mekanismer jag har identifierat villkorar alltså hur de humoristiska metaforiska nygestaltningarna 
kan användas, men determinerar inte individernas handlingar då de utformas. I den modell jag 
konstruerat är mekanismerna indelade i två olika strata. Detta med anledningen av att 
mekanismerna i strata två, delaktighet och aktualitet, kan ses som en logisk följd av mekanismerna i 
strata ett, sociala normer, kontextuella normer och sociala roller. Det ska även nämnas att mekanismerna 
har logiska relationer till varandra, vilka influerar hur villkorandet sker i den sociala samvaron. 
Jakobsen beskriver detta som ”[…] en komplex sammansatt effekt av inflytandet från olika mekanismer, 
där vissa mekanismer förstärker varandra medan andra motverkar varandras yttringar.” TPF

119
FPT Det är alltså 

tillsammans, genom alla mekanismernas logiska relationer till varandra, som villkorandet sker. 
Med hjälp av informanternas insikter och kunskaper som professionella komiker, tillsammans 

med observationer av olika uppträdanden jag utfört, försöker jag belysa hur komikernas, 
gestaltarens, intentioner och handlingar kan beskrivas i samband med den villkorande sociala 
samvaron. Jag kommer för tydlighetens skull först att presentera mekanismerna i strata ett 
respektive strata två och vad som utmärker de enskilda mekanismerna. Därefter kommer jag att 
argumentera kring den sammansatta effekten av villkorandet och handlandet i ståuppkomikens 
kontext.  

Sociala normer, kontextuella normer och sociala roller 
Normer kan beskrivas som principer, vilka tjänar till att vägleda individernas handlingar i den 
sociala samvaron. Det som utmärker mekanismen sociala normer är att den villkorar vad som får 
sägas, göras och användas i den metaforiska nygestaltningen. Det centrala i denna mekanism 
kretsar med andra ord kring frågan, vad? En av informanterna resonerade kring frågan vad?: 
”Vad får man skämta om? Man får skämta om allt, men ska man skämta om allt?” TPF

120
FPT Informanten 

menar alltså att man som komiker får göra en bedömning, vilka teman som ska användas och 
anspelas på vid utformningen av humorn. En bedömning som dock inte determineras av 
mekanismen utan av hur gestaltaren väljer att agera och hur gestaltaren väljer att reagera på 
                                                 
TP

118
PT Ricoeur, Paul, (1993); Jfr med Ricoeur, Paul, (2003) 

TP

119
PT Författarens kursivering; Jakobsen, Liselotte i Danermark, Berth, med flera, (2003) s. 98 

TP

120
PT Min kursivering; Informant 3 
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åhörarnas reaktioner. Mekanismens villkorande både begränsar och möjliggör vad som kan och 
får förmedlas, vilket kan konkretiseras av element som självcensur, politisk korrekthet och 
tabun. TPF

121
FPT Informanterna menar att detta är något som influerar begränsande många gånger, men 

att det samtidigt möjliggör att viss humor kan användas, just på grund av det spänningsfält som 
genereras i begränsandet av vad som får förmedlas. TPF

122
FPT Sociala normer kan därmed anses vara 

något som är tacksamt för en komiker att anspela på, då de ofta är tydliga exempel av vardagens 
divergerande tankesystem och praktiker.TPF

123
FPT Begränsningen kan alltså, paradoxalt nog, även 

möjliggöra anspelningen till de sociala normerna.  
De sociala normernas metakaraktär behöver dock sättas i relation till den specifika kontexten. 

En informant beskriver att ”humor är situationsanpassat” TPF

124
FPT. Samtliga informanter menar att 

situationen många gånger är direkt avgörande för hur du kan använda sina skämt, vilket antyder 
hur betydelsefulla de kontextuella normerna är.TPF

125
FPT Den andra mekanismen, vilken jag kallar 

kontextuella normer, villkorar därmed den metaforiska nygestaltningens hur, vilket är kopplat till 
de specifika kontexternas handlingsvägledande normer. Även denna mekanism har en 
metakaraktär då den inte bara är kopplad till den specifika situationens hur, utan även ska 
relateras till andra kontextuella normer än just ståuppkomikens. Båda mekanismernas 
metakaraktär visar både på hur den humoristiska metaforiska nygestaltningens 
tankekonstruktioner aldrig är låsta vid den aktuella sociala samvaron. Det gestaltaren förmedlar 
kan därmed sägas inneha en viss autonomi till den sociala samvarons sociala och kontextuella 
normer. En autonomi vilket avgörs av vad gestaltaren väljer att använda i sin humoristiska 
metaforiska nygestaltning och hur den utformas.TPF

126
FPT 

Informanterna menar att deras egna personlighetsdrag, alltså deras egna sociala identitet, 
influerar hur de kan utforma sin humor. Ett av de viktigaste hjälpmedlen en komiker har kan 
anses vara förmågan att kunna nygestalta olika roller och att förmedla en för åhörarna 
igenkännbar tolkning av dessa värdeladdade roller.TPF

127
FPT Mekanismen begränsar och möjliggör alltså 

vilka sociala roller som kan användas och hur de kan nygestaltas. Det kan röra sig om uppenbara 
gestaltningar av sociala roller, eller ett mer implicit antagande av hur en social roll kan tänkas vara. 
Den sistnämnda bör alltså relateras till de andra två mekanismerna, då kontextuella normer och 
sociala normer både förstärker och motverkar, möjliggör och begränsar, utförbarheten av de olika 
sociala rollerna. Det går här även att dra paralleller till skillnaden för kvinnliga och manliga 
gestaltare, eller gestaltare med ett visst etnisk ursprung. En Informant beskriver detta som att 
man tillåts utforma viss typ av humor på ett visst sätt just på grund av att denne är exempelvis 

                                                 
TP

121
PT Jfr med Lockyer, Sharon, Pickering, Michael, Dear shit-shovellers: Humor, censure and the discourse of complaint, Discourse 

and Society vol 12, issue  5, (2001) s T633-651TT T 

TP

122
PT Informant 1, 2, 3, 4 och 5 

TP

123
PT Jfr  med Archers begrepp, correction, elimination (motsägelsfullhet), protection och oppurtunity (upprätthållande) i 

Archer, Margaret S (1996) s 270ff; Eagleton, Terry (2000) s. 6ff 
TP

124
PT Informant 1 

TP

125
PT Informant 1, 2, 3, 4 och 5 

TP

126
PT Ricoeur, Paul (1993) s 226 

TP

127
PT Informant 1, 2, 3, 4 och 5 
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kvinna eller har ett visst etniskt ursprung.TP

 
F

128
FPT Det går alltså att säga att humorn kan bli positivt 

eller negativt sanktionerad just på grund komikerns sociala identitet och hur denne väljer att 
anspela på olika sociala roller. 

De mekanismer vi finner i strata ett kan sägas vara det grundläggande för all humoristisk 
metaforisk nygestaltning. Då de förstås med villkorandets begränsande och möjliggörande, vilket 
endast kan tendera vissa handlingar och inte determinera dem, kommer vi även närmare en 
förståelse av humorns flyktiga särprägel. Strata ett kan däremot inte ensamt utgöra de villkorande 
faktorerna, två ytterligare mekanismer behövs för att fullborda modellen.  

 Involvering och aktualitet 
Den sociala samvarons implikation av att det finns olika sociala relationer och maktrelationer, 
vilka de medverkande har olika förhållanden till, antyder att det finns en villkorande involvering 
att beakta. Med mekanismen involvering vill jag alltså framhäva villkorandet av delaktigheten och 
objektiviteten hos aktörerna i den sociala samvaron. Det kan beskrivas som ett villkorande av hur 
de inkluderande och exkluderande handlingarna utformas, vilket även kan relateras till det jag 
kallar nära distans.  

Informanterna menar att aktörernas involvering till varandra och till det som förmedlas skapar 
olika förutsättningar för hur humorn kan utformas. TPF

129
FPT Det är här nödvändigt att relatera till 

begreppen, esoterisk, vad en grupp tycker om sig själv och vad den antar att andra tror om den och 
exoterisk, vad en grupp tycker om en annan och vad den antar att denna grupp tror.TPF

130
FPT De 

inkluderande och exkluderande handlingarna kan alltså sägas vara influerade av hur de sociala 
relationernas byggs upp kring esoterisk/exoterisk-faktorn. Detta fördomsinfluerade tankesystem 
kan sägas skapa en grund för stereotypanvändande, vilket även belyser hur den villkorande 
involveringen kan begränsa och möjliggöra humorns förutsättningar i den sociala samvarons 
relationsspektrum. Involveringens villkorande ska betraktas i samband med mekanismerna sociala 
normer, kontextuella normer och sociala roller, men även aktualitet. Det går att exemplifiera 
deras samband genom att ställa frågorna: Vilka sociala roller används, inom vilken kontext och 
hur utformas anspelningarna på de sociala normerna bland de medverkande i den aktuella sociala 
samvaron? Detta exempel är menat att belysa hur mekanismerna i strata två kan anses vara en 
logisk följd av mekanismerna i strata ett. Men även hur den villkorade delaktigheten och 
objektiviteten i den sociala samvarons sociala relationer är essentiell vid en tolkning av de 
maktförhållanden som råder vid en humoristisk metaforisk nygestaltning. Detta kan jämföras 
med benämningen ”joking relationships”,TP

 
PTvilket syftar på hur olika sociala relationer kan ge olika 

förutsättningar för hur humor kan utformas. Genom att identifiera hur olika relationer i är 

                                                 
TP

128
PT Informant 3 

TP

129
PT Informant 1, 2, 3, 4 och 5 

TP

130
PT Oldani använder William Jansens begrepp; Oldani, John L, i Powell, Chris, Patton, George E.C. med flera, (1988) 

s 68ff; Jfr med de modeller Ralph Slotten argumenterar kring i Slotten, Ralph, Exoteric and Esoteric Modes of 
Apprehension, Sociological Analysis, Vol 38 issue  3 (1977) s.185-208. 
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konstituerade i förhållande till humor går det även att klarlägga på vilka sätt och i vilken 
utsträckning inkludering och exkludering kan användas.TPF

131
FPT  

Den andra mekanismen i strata två beskriver jag som aktualitet. Aktualitet kan beskrivas som 
ett villkorande av vad som är aktuellt och, förstått i samband med de andra mekanismerna, 
betydelsefullt att humoristiskt metaforiskt nygestalta i den sociala samvarons här och nu. Betydelsefullt i 
den mening att det som förmedlas fyller en funktion, må det vara funktioner av identifikation, 
klarläggande (inkludering och enande), framtvingande eller differentiering (exkluderande och 
delande). TPF

132
FPT Mekanismen kan därmed sägas villkora vad av historiens återinskrivning av ett inte 

längre och ett ännu som är aktuellt och betydelsefullt att humoristiskt metaforiskt nygestalta i 
situationens här och nu. Informanterna beskriver att humor och skämt kan betraktas som en 
färskvara, vilket aldrig är en helt färdig produkt.TP

 
F

133
FPT Detta kan relateras till aktualitetens flyktiga 

karaktär, vilket belyses av komikern Henrik Schyffert då han säger:  

Det finns tekniskt geniala ståuppare och det finns de som har roligt material, men som 
är dåliga på att uppträda. Det är inte många som klarar både och. Tekniken, tajmingen 
och ett bra manus, allt är viktigt. Det är jättekänsligt, man kan sabba allt med en enda 
harkling. Då kan tåget ha gått och man måste gå vidare till nästa skämt. TPF

134
FPT 

Aktualitet kan dock även vara varaktig över en längre tid, vilket kan sägas bero på hur pass 
fixerad ämnet eller praktiken är i det kulturella systemets reproduktion och transformation. 
Informanterna beskriver att en långvarig aktualitet kan handla om sådana ämnen vilka anses vara 
allmängiltiga i en större utsträckning, som till exempel temana svenskhet, kärlek, förhållanden, 
kvinnor och män. TPF

135
FPT Långvarig aktualitet kan alltså ses som ett exempel av hur historiens inte 

längre och ännu, har en viktig funktion i de metaforiska nygestaltningarnas utformning. Medan 
kortvarig och flyktig aktualitet kan relateras till behovet av att utforma de metaforiskt reflexiva 
visionerna av ett såsom i den sociala samvarons här och nu. TPF

136
FPT 

Involveringsmekanismens och aktualitetsmekanismens samband med de övriga mekanismerna 
kan förtydligas med hur Christine Hortons redogör för begreppen ”norm enforcement” 
(normförstärkning).TPF

137
FPT I Hortons förklaring ställs sanktioneringsfördelar, sanktioneringskostnader 

och de sociala relationernas ömsesidiga influerande, upp tillsammans med influerandet av det 
Horton kallar ”metanorm enforcement” (metanormförstärkning). Detta ger en sammanfattande 
bild av hur den aktiva normförstärkningen går till.TPF

138
FPT Jag menar att detta även ger en bra bild av 

hur den sociala samvarons villkorande mekanismer, med den komplexa sammansättningen av 
mekanismrelationernas influerande, och individernas agerande skapar en arena av möjligheter och 
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begräsningar. Möjligheter och begränsningar, vilka kan användas och utnyttjas på många olika 
sätt då gestaltaren utformar de humoristiska metaforiska nygestaltningarna, men även genom 
åhörarnas aktiva sanktionerande handlingar.  

Ståuppkomikens möjligheter och begräsningar 
Ståuppkomikens kontext är en arena där humor kan anses vara en explicit drivkraft i den 
narrativa kommunikationen som sker och ett essentiellt element i den pågående 
tolkningsprocessen. En av informanterna beskriver: ”att vara ståuppkomiker är som att föra en 
dialog med åhörarna där jag styr.” TPF

139
FPT Komikern har alltså en essentiell roll i ståuppkomikens 

sociala samvaro och är den som styr samtalet framåt. Men komikern måste även anpassa sig inför 
den respons åhörarna ger i dialogen. Det är komikern som ansvarar för hur de humoristiska 
metaforiska nygestaltningarna utformas, men även hur denne väljer att anpassa sig inför 
åhörarnas respons och sanktionerande. Ett positivt sanktionerande uttrycks genom till exempel 
skratt eller applåder medan ett negativt sanktionerande uttrycks genom till exempel tystnad, eller 
burop. TPF

140
FPT Skrattets sanktionerade handling används alltså för att visa uppskattning för det som 

händer, en sorts positiv förstärkning av det som sker. Detta kan jämföras med det som kallas 
burkskratt, vilket är det som används i till exempel komediserier på tv för att skapa en illusion av 
ett kollektivt sanktionerande, en skrattande gemenskap till och med. En annan informant 
beskriver att: ”humor should only be censored by the audience its performed for […] but it has 
to be justified”.TPF

141
FPT Jag tolkar detta som att det sociala sanktionerandet är viktigt för hur komikern 

kontinuerligt utformar sitt uppträdande, och att det som utformas ska vara berättigat att använda 
i den situation och för de personer det förmedlas för.TPF

142
FPT  

Komikerns roll, som just komiker, i ståuppkomikens kontext är dock inte självklar utan 
informanterna menar att det är viktigt att sker ett etablerande av att det är ståuppkomik.TPF

143
FPT En 

informant beskriver hur han uppträdde vid i en kontext, vilken var präglad av seriösa politiska 
samtal, och att han introducerandes av en annan person som redan hade en etablerad roll i den 
aktuella situationen. Han beskriver vidare att introducerandet var nödvändigt för att etablera 
informantens roll som komiker och att etablera att samtalet skulle byta karaktär från det politiskt 
seriösa till ett mer humoristiskt präglat samtal. Informanten beskriver även att han utan detta 
etablerande kanske inte kunnat förmedla humor på samma sätt. TPF

144
FPT  

Introduktionens kontaktskapande kan alltså ses som nödvändigt för att försöka inkludera 
åhörarna i samtalet och etablera samtalets karaktär, men även för att etablera att personen på 
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scenen är en komiker. Detta är något Jason Rutter utvecklar då han beskriver 
introduktionssekvensens funktion i ståuppkomikens kontext: 

The introductory sequence gives the audience an opportunity to begin to see the 
oncoming comedian not only as a generic performer, but as an individual comedian. It 
gives specificity to the performer, providing members of the audience with the 
opportunity to establish whether they have seen the comedian before and place him 
or her within the live context of the standup event.TPF

145
FPT  

Samtliga informanterna menar, likt Rutter, att introduktionen är essentiell för att förankra 
både åhörarnas och komikerns kontextuella roller i den sociala samvaron relationsspektra. 
Genom introduktionssekvensen förhandlande och inkluderande handlingar etableras alltså 
ståuppkomikens arena och grunden för den fortsatta humoristiska dialogen där komikern har en 
accepterad roll av att styra interaktionen. TPF

146
FPT 

 En tolkning av detta är att komikern i sin kontextuella roll som ståuppkomiker har en större 
frihet att röra sig mellan de olika sociala roller denne väljer att använda, men även vilka ämnen 
denne väljer att använda sig av. Jag menar att ståuppkomikens kontext är en samvaro, vilket har 
ett mer tillåtande handlingsutrymme för vad som kan och får förmedlas. Komikern kan här gå 
utanför den direkta situationen och använda sig av sociala normer, andra kontextuella normer 
och sociala roller än de som är knutna till ståuppkomikens kontext, vilket även kan sägas generera 
fler tolkningsmöjligheter. Det måste dock vara något åhörarna är bekanta med för att de ska 
kunna avgöra om det är trovärdigt eller inte och för att kunna känna igen de kontraster och 
referenser komikern använder. Den friare referentiella målsättningen skapar alltså vitt spektra av 
möjligheter för humoristisk metaforisk nygestaltning, men dialogen begränsas av dess utformning 
och åhörarnas aktiva sanktioneringar. En informant beskriver att det som förmedlas inte behöver 
vara sant, och är sällan helt sant, men att berättelsens interna logik måste vara trovärdig mot de 
förutsättningar den behandlar och anspelar på.TPF

147
FPT Detta kan jämföras med det jag tolkar som en 

Aristotelisk trovärdighetsprincip. Aristoteles menar att:  

Beträffande diktkonstens krav bör man sålunda föredra det som är stridande mot 
verkligheten men trovärdigt framför det som är verklighetstroget men osannolikt. […] 
ty det är sannolikt att saker händer som strider mot all sannolikhet.TPF

148
FPT 

Det går alltså att säga att den metaforiska nygestaltningens skyldighet till den symmetriska 
återinskrivningen inte lika viktig som att gestaltaren rättar sig efter att leverera en trovärdighet i 
det som förmedlas. Fiktionen och de imaginära variationerna lösgör möjligheterna för det 
metaforiska nygestaltandet och det essentiella är komikerns förmåga att kunna förmedla sin 
utformning på ett trovärdigt sätt. Enligt denna tanke ligger alltså begräsningarna i att trovärdigt 
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kunna använda sig av historiens ännu och inte längre och inte att utforma en sanningsenlig 
symmetrisk gestaltning.TPF

149
FPT  

En av informanterna beskriver till exempel att samma skämt med fördel kan användas i olika 
kontexter, där åldern på åhörarna i de olika kontexterna skiljer sig markant, men bara om 
leveransen är trovärdig och igenkännbar för den publik den framförs för.TPF

150
FPT 

Det som komikerna förmedlar vid ståuppkomikens kontext kan alltså tolkas som en 
metaforisk vision av ett såsom, hur den verklighet nygestaltningen anspelar på skulle kunna se ut 
eller vara. Detta anspelande på en sorts metaforisk sanning är beroende av den villkorande sociala 
samvaro den förmedlas i, gestaltaren och hur pass trovärdig den humoristiska metaforiska 
nygestaltningen är, både mot de premisser som ställs upp och mot det den anspelar på. TPF

151
FPT  

Informanterna menar att ett vanligt inslag i ståuppkomiken är att komikern använder sig själv, 
sitt liv och sina egna erfarenheter som utgångspunkt vid utformandet av humorn. Genom att 
använda sig själv kan komikern använda en social roll vilket denne känner till mycket väl, vilket 
kan sägas möjliggöra en kännedom av ett större spektra av detaljer och nyanser. Informanterna 
menar att det även finns en okonstlad trovärdighet, vilket kan vara svår att uppnå då man 
använder sig av allt för asymmetriska sociala roller, asymmetriska i den mening att de avviker från 
den egna sociala identiteten.TPF

152
FPT En informant beskriver att det även finns en risk med att använda 

sig av en scenpersonlighet då det är lättare att genomskåda trovärdigheten om den inte levereras 
på ett trovärdigt och skickligt sätt. TPF

153
FPT  

Scenpersonlighet kan tolkas som en återkommande social roll, vilket användas som en 
utgångspunkt skämten levereras. För att kunna använda sig av en utvecklad scenpersonlighet 
måste komikern kunna anspela på alla de detaljer, vilka enligt normerna karaktäriserar denna 
sociala roll. Trovärdigheten ligger återigen i hur den humoristiska metaforiska nygestaltningen 
lyckas återge en detaljrikedom, vilket trovärdigt levererar en igenkänning hos åhörarna. TPF

154
FPT 

Jag kommer nu att fördjupa diskussionen av ståuppkomikens kontext med utgångspunkt i vad 
humorn kan behandla i sina utformningar och hur gestaltaren determinerar på vilket sätt humorn 
utformas.   

”Humor ska kunna slå åt alla håll” 
Informanterna menar att de hela tiden måste förnya sig och vara anpassningsbara inför de 
kontexter de befinner sig i för att: ”humorn är ju aldrig färdig”.TPF

155
FPT ”Humor är en färskvara” TPF

156
FPT, 

vilket villkoras av en aktualitet som är flyktig eller långvarig beroende på det ämne som 
behandlas.  Även om åhörarna känner till komikern och dennes skämt är varje situation olika 
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beroende på den sociala samvarons sammansättning, vilka åhörarna är, vilken social kontext de 
befinner sig i, men även hur humorn förmedlas. Informanterna menar att peripeti, tvära kast 
mellan nyanser, tonlägen och hur samtalet utvecklas i den aktuella kontexten är viktiga element 
för att hålla de involverade åhörarna på tårna och att hela tiden vara beredda på att det oväntade 
kan ske. TPF

157
FPT Det kanske går att säga att gamla skämt saknar det viktiga överraskande elementet och 

att de därför behöver förnyelse eller något varierande perspektiv för att kunna uppfylla humorns 
enande eller delande funktioner.TPF

158
FPT 

En av informanterna beskriver hur viktigt det är att hela tiden hänga med i det som händer, att 
vara lyhörd och uppmärksam på allt som kan tänkas påverka framträdandet. Informanten 
beskriver vidare, om någon i publiken till exempel reser sig upp eller om någon börjar gå därifrån 
gäller det att vara där direkt.TP

 
F

159
FPT Det handlar alltså om att hela tiden driva samtalet och vara den 

åhörarna fokuserar på, men även att inkludera dem i dialogen, att visa på hur deras handlingar är 
delaktiga i samtalet och den sociala samvaro de befinner sig i.TP

 
PTNär personen reser sig upp och blir 

det aktuella ämne komikern anspelar på, sker även en sort exkluderande handling, ett sätt att 
använda en eller ett fåtal av åhörarna för att inkludera de andra. 

Samtliga informanter beskriver dock hur de undviker att använda sig av en allt för utpekande 
humor och menar att det är en negativ form av humor i. Detta är även ett av skälen till att 
använda sig själv som utgångspunkt, då komikern genom att ta på sig rollen som den exkluderade 
och utformar humor på bekostnad av sig själv.TPF

160
FPT En informant beskriver att detta 

självexkluderande är ett sätt att öppet reflektera kring alla de brister vi har som människor och de 
normavvikande praktikerna som kan finnas i vardagen. Han menar att denna distansering även 
tar udden av att de kan värderas som något negativt och hjälper till att humanisera de ämnen och 
praktiker som anspelas på. TPF

161
FPT 

 Den nära distansen är här en intressant faktor att utveckla då jag menar att den belyser hur 
samspelet mellan delaktighet och objektivitet kan se ut. Exempelvis ska det som förmedlas vara 
tillräckligt nära åhörarna för att de ska känna sig delaktiga och för att en igenkänning ska kunna 
uppnås, men det ska även finnas tillräckligt med distans för att åhörarna ska kunna känna 
objektivitet. Om det som förmedlas kommer allt för nära inpå individerna finns det en risk att 
humorn blir allt för exkluderande, och nästan anklagande. Är det som förmedlas allt för 
distanserad finns en risk att tolkningsmöjligheterna begränsas allt för mycket. Humorn som 
socialt reflexivt verktyg mister då sin enande funktion, vilket i en ståuppkontext kan anses vara 
essentiellt för att komikern ska kunna föra samtalet. Involveringen i den sociala samvaron 
villkorar alltså den nära distansen och samspelet mellan objektivitet och delaktighet, vilket även 
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bör relateras till hur aktualitetens villkorande influerar vad som är betydelsefullt att relatera till 
och använda. TPF

162
FPT 

Vi återkommer här till frågan: vad får man skämta om? En av informanterna beskriver det 
som att: ”Humor ska kunna slå åt alla håll, uppåt, neråt, till höger och vänster.” Informanten 
utvecklar sin tanke och beskriver att alla ämnen eller personer ska kunna beröras av humor eller 
belysas ur ett annat perspektiv.TPF

163
FPT Exempelvis menar flera av informanterna att de väljer ämnen 

vilka innehåller någon form av spänning, eller konflikt. Konflikt i den meningen att det finns ett 
tydlig eller lätt igenkännbart spänningsförhållande, vilket möjliggör ett flertal 
tolkningsmöjligheter. TPF

164
FPT Jag tolkar detta som att all kunskap, alla normer och värderingar kan och 

ska ses som falsifierbar, vilket innebär att de även kan belysas ur olika perspektiv.   
Det går även att säga att möjligheterna finns att skapa konfliktfylla teman genom att till 

exempel utnyttja de sociala normernas villkorande av vad som får användas och hur det får 
användas. Flera av informanterna beskriver till exempel att en person av ett visst etniskt ursprung 
kan leverera humor, vilket inte nödvändigtvis skulle sanktioneras positivt av åhörarna om 
komikern var av ett annat etniskt ursprung.TPF

165
FPT Informanterna menar även att den sociala 

sanktioneringen av till exempel etiskt eller socialt känsliga skämt beror mycket på hur skämten 
levereras.TPF

166
FPT En informant beskriver hur några enkla nyansskillnader i det som förmedlas kan 

skilja en lyckad leverans av humor från en misslyckad då till exempel komikern använder sig av en 
glad ton istället för mer butter ton. Denna nyansdifferens i leveransen av samma skämt ledde till 
att det sanktionerades positivt istället för negativt. TPF

167
FPT  

Dessa exempel speglar hur svårt det faktiskt kan var att lyckas med humor, men även hur 
viktigt det är beakta på vilka sätt humorns hur, humorns vad, och på vilka sätt de sociala rollerna 
influerar den pågående tolkningsprocessen i den aktuella kontexten individerna är delaktiga i.  

Ståuppkomikens språk 
En informant beskriver att ”ståuppkomik har ett eget språk” och att det som ståuppkomiker 
handlar om att utforma detta språk i det samtal, vilket utvecklas tillsammans med åhörarna. 
Samma informant utvecklar detta då han beskriver att:  

Publiken kan betraktas som en tom målarduk där man som komiker testar olika 
sorters skämt för att se hur publiken reagerar. Skämten är som färger och det gäller se 
vilka färger det är som fungerar och beroende på hur publiken reagerar kan man sedan 
måla på målarduken med de olika färgerna som fungerar. TPF

168
FPT 

Detta kan tolkas som att varje ståuppkontext är en ny situation, en tom målning med sin 
säregna sociala ram och nya sociala förutsättningar. Humorn behöver alltså utformas beroende av 
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vilka funktioner komikern har intention att försöka uppnå i den aktuella sociala samvaron. 
Aktualitetens villkorande av vad som är aktuellt och betydelsefullt i kontextens här och nu, är 
således viktig att beakta då det handlar om att anpassa sig till varje ny situation och dess unika 
förutsättningar.TPF

169
FPT 

Det finns två viktiga element för att förstå hur ståuppkomikens språk utformas av gestaltaren i 
den sociala samvaron, gestaltarens intentioner och vilka diskursiva strategier denne använder. Det 
är för det första nödvändigt att ha intentionen att använda humor som ett socialt reflexivt 
verktyg, för att på så vis sträva efter att uppnå olika funktioner i den sociala samvaron. 
Informanterna beskriver ett flertal olika intentioner, vilka kan sägas ligga bakom hur de utformar 
humorn i ståuppkomikens kontext. De beskriver att det i första hand handlar om att få åhörarna 
att skratta, att intentionen är ett skrattsökande, men förhoppningen är även att åhörarna 
dessutom ska reflektera över det de upplevt. TPF

170
FPT En informant nämner att han ofta försöker 

förmedla ett budskap, medan en annan informant menar att hon reflexivt och genomtänkt 
försöker ventilera sina egna tankar och idéer. TPF

171
FPT Några av informanterna menar att de är komiker 

för de upplever det som givande för dem själva, men även för att det är ett sätt att tjäna pengar på 
något de tycker om att göra, vilket kan liknas vid en sorts självförvekligande intention.TPF

172
FPT En 

intention som beskrivs av informanten som att han många gånger vill försöka blottlägga livets 
absurditeter och humanisera dem för sina åhörare. TPF

173
FPT  

Problemet med att endast betrakta de enskilda intentionerna åtskiljt är att de inte kan ge en 
fullständig bild av gestaltarens inentionalitet. Zizek för fram en intressant infallsvinkel kring 
intentionalitetens helhet i boken Irak: att låna en kittel. Han menar att det är utifrån intentionernas 
samband och hur de står i relation till varandra vi först kan förstå intentionaliet och hur våra 
intentioner kan tänkas influera vårt handlande. Detta argument är inte meningen att 
misstänkliggöra informanterna, utan snarare att poängtera att en förståelse av gestaltarens 
intentionalitet aldrig är avgränsande till ett enda skäl. Det är genom att ställa intentionerna mot, 
och med, varandra vi först kan tolka intentionaliteten som helhet och det endast utifrån denna 
helhet vi kan tolka hur gestaltarens intentioner kan tänkas influera de inkluderande och 
exkluderande handlingarna. TPF

174
FPT 

Det ska dock inte dras ett likhetstecken mellan intentioner och den metaforiska 
nygestaltningen, utan det Ricoeur kallar textens autonomi måste här beaktas. Den metaforiska 
nygestaltningen kan enligt denna tanke beskrivas som delvis autonom då den möter åhörarna i 
tolkningsprocessens horisontsammansmältning. Det som förmedlas är därmed, genom att vara 
att vara delvis autonomt, skiljt från intentionerna och till viss del även från gestaltaren.TPF

175
FPT  
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För att kunna förstå hur de humoristiska metaforiska nygestaltningarna utformas i den sociala 
samvaron är det viktigt att beakta de diskursiva strategierna gestaltaren använder sig av. Jag menar 
att diskursiva strategier är de tillvägagångssätt vilket gestaltaren väljer att utforma sin humoristiska 
metaforiska nygestaltning. Tillvägagångssätten kan övergripande delas in efter vilka funktioner de 
försöker uppfylla, identifikation, klarläggande, differentiering, eller provocering. Det är alltså hur 
gestaltaren använder sig av inkluderande och exkluderande strategier för att försöka uppnå 
enande och/eller delande funktioner, vilket bestämmer hur de humoristiska metaforiska 
nygestaltningarnas utformas. En förmedling är dock aldrig låst vid en strategi, utan flera olika 
diskursiva strategier kan användas samtidigt beroende av vilka funktioner gestaltaren vill uppnå. 
Detta kan beskrivas som en essentiell aspekt av peripetiutövandet, där kontrasterna mellan de 
olika strategierna används för att skapa de plötsliga och överraskande vändningarna. TPF

176
FPT  

Informanterna har berättat om flera olika varianter av tillvägagångssätt de använder som 
komiker i ståuppkomikens kontext. En informant beskriver det som kan tolkas som en resonerande 
strategi. Han beskriver att skämten ofta byggs upp genom att använda sig utformningen ”tes, 
antites och syntes.”TPF

177
FPT Denna resonerande strategi belyser hur tesens kongruens (historisk 

återinskrivning), antitesens inkongruens (fiktion) och syntesens sammanställning (nygestaltning 
genom ett metaforiskt såsom) kan användas. TPF

178
FPT Jag menar att detta är en är detta en vanligt 

förekommande strategi, vilket leder till en tydlig och lättförstådd utformning av de humoristiska 
metaforiska nygestaltningarna och vars respons till stor del beror på hur det levereras. 

Flera av informanterna beskriver hur en ifrågasättande strategi kan användas för att utforma 
provocerande berättelser, vilka ifrågasätter de med tolkningsföreträde, vardagliga företeelser, 
absurditeter eller förgivettagna sanningar.TPF

179
FPT En alternativ men liknande strategi är att försöka 

sträva efter att använda det jag kallar grotesk avbildning. Den groteska avbildningen är ett sätt att 
försöka använda sig av en absurd igenkänning, vilket ämnar försöka förmedla en överdriven eller 
förvriden återgivning. En grotesk avbildning är alltså ett sätt att kontrastera det vardagliga för att 
visa på hur förgivettagna och stagnerade värderingar, normer och praktiker kan betraktas ur 
andra perspektiv.TPF

180
FPT 

Den sista diskursiva strategin jag vill belysa kan benämnas som ett reflexivt nonsensberättande. 
Detta kan liknas med ironi då denna strategi är uppbyggd kring att försöka använda åhörarnas 
igenkänning och kunskaper, men att gestaltarens värdesättande eller bedömandet blir implicit och 
outtalat. Strategin är att inte döma och därmed försöka åstadkomma objektivitet till det som 
förmedlas hos åhörarna, vilket kan göra de humoristiska metaforiska nygestaltningarna mer 
tillängliga och lättare att ta till sig.TP

 
F

181
FPT 

                                                 
TP

176
PT TMeyer, John C, T(2000) s 310-331; Aristoteles, (1993) s 55 

TP

177
PT Informanten gör även en liknelse vilket beskriver resonerandet som att a plus b är lika med c; Informant 2 

TP

178
PT Olsson, Henny med flera, (2003) 115; Jfr med Ricoeur, Paul, (1993) s 207ff; 

TP

179
PT Informant 1, 2, 3 och 4 

TP

180
PT Informant 1, 4; Henrik Elmér, 2008 (live); Jfr med begreppet grotesken, i Bachtin, Michail (1991) s. 11ff  

TP

181
PT informant 2; och Magnus Betnér, Ingenting är heligt, 2007; Bill Bailey, Part troll, 2004; Henrik Schyffert, The 90’s – ett 

försvarstal, 2008 (live), Henrik Elmér, 2008 (live) 
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Den formella uppbyggnaden av tillvägagångssätten kan sägas bestå av hur de olika 
berättartekniska verktygen används för att skapa olika sociolingvistiska variationer och för att uppnå 
varierande referentiella effekter (se bilaga 3 för en översikt av humorns verktyg).TPF

182
FPT Skillnaden 

mellan diskursiva strategier och sociolingvistiska variationer är att den tidigare är kopplad till 
intentionen och är i sig en tanke, en idé av hur den metaforiska nygestaltningen ska användas för 
att få de effekter, man har intentionen att uppnå. De sociolingvistiska variationerna kan istället 
beskrivas som kategorier, benämningar, av hur man faktiskt gått tillväga då man utformat den 
humoristiska metaforiska nygestaltningen.TPF

183
FPT  

Den referentiella utformningen är dock aldrig låst vid sina kategoriska benämningar, men den 
måste på ett adekvat sätt använda sig av en logisk struktur, en logisk utformning, vilket för oss 
tillbaka till den Aristoteliska trovärdighetsprincipen. Trovärdighetsprincipen säger alltså att även 
om den humoristiska metaforiska nygestaltningen kan utnyttja det asymmetriska förhållandet 
mellan historiens återinskrivning och fiktionens imaginära variationer, så ska det göras på ett 
sådant sätt att det finns en logik i utformningen. De logiska relationerna i den referentiella 
uppbyggnaden ska alltså, enligt denna tanke, kunna urskiljas i tolkningsprocessen, vilket även 
möjliggör att humorns utformningar kan benämnas och kategoriseras. TPF

184
FPT  Jag vill framhäva att det 

inte bara rör sig om den verbal humor utan att, vilket informanterna påpekar, även rör sig om 
visuell kommunikation och kroppsspråk som ska förmedlas på ett trovärdigt sätt.TPF

185
FPT Det är med 

andra ord vid själva leveransen åhörarna kan göra sina sanktionerande bedömningar av den 
humoristiska meteforiska nygestaltningens utformning och dess trovärdighet.TP

 
PTOberoende av vilka 

diskursiva strategier gestaltaren använder får denne alltid göra en bedömning av vilken referentiell 
struktur som ska användas vid utformningen av de humoristiska metaforiska nygestaltningarna. 
En bedömning av vad som behöver göras uppenbart och hur mycket som kan åhörarna kan 
tänkas fylla i själva genom sin förförståelse i tolkningsprocessens horisontsammansmältning. För 
att använda den analogi jag presenterade i början av denna rubrik, får alltså ståuppkomikern välja 
hur och med vilka färger målningen ska fyllas i utifrån den sociala inramningens 
förutsättningar.TPF

186
FPT 

Den ovanstående diskussionen kring ståuppkomikens kontext är nu nödvändig att relatera till 
kvalitativt annorlunda kontexter och humorutformningar. Jag gör detta för att nyansera mina 
argument men även för att pröva dem och generalisera dem till andra sammanhang. 

                                                 
TP

182
PT De olika berättartekniska verktyg vilka nämndes vid intervjuerna; Informant 1, 2, 3, 4 och 5; Bilaga 3 

TP

183
PT Apte, Mahadev L, (1985) s 207; Se även bilaga 3; Jfr med Attardo, Salvatore, Hempelmann, Christian F, Di Maio, 

Sara, TScript oppositions and logical mechanisms: Modeling incongruities and their resolutions, Humor: International Journal of 
Humor Research, vol 15, issue 1, (2002) s 3-46T 

TP

184
PT Aristoteles, (1993) s 55; Jfr Attardo, SalvatoreT, (2002) s 3-46; För originalteorin vilken Attordo har utvecklat sin 

teori från, se Raskin, Victor, Semantic mechanisms of humor, Dordrecht: Reidel, cop (1985)   T 

TP

185
PT Informant 1, 2, 3, 4 och 5 

TP

186
PT Analogi av Informant 5; jfr med Ricoeur, Paul, (1993) 169ff 
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Humorns gränslösa begränsningar och möjligheter  
Jag kommer i detta avsnitt att utföra en generaliserande rekontextualisering genom att diskutera 
kring två exemplifierande företeelser. Det första exemplet behandlar kontexter där humor 
utformas enligt det som kan kallas hanteringsstrategier (copingstrategier) och det andra exemplet 
behandlar humor där de metaforiska nygestaltningarna utformas med fiktionen som en explicit 
drivkraft. TPF

187
FPT  

Humor i vardagen  
Anledningen till att jag valt detta exempel är för att understryka argumenten kring de sociala 
relationernas betydelse och hur de diskursiva strategierna influerar humorns utformning. I 
artikeln Relationship of humour to health: A psychometric investigation, kommer författarna fram till att 
humor inte nödvändigtvis är kopplad till bättre hälsa, men däremot att de sjuka utformar humor 
enligt en copingstrategi. De menar att de sjuka ser på humor på ett annat sätt och använder det 
för att hantera den svåra situation där de själv är delaktiga. En copingstrategi går alltså ut på att 
försöka använda humor på ett sådant sätt att det humaniserar eller hanterar olika problem och 
svårigheter man som individ kan stå inför. Det kan till exempel vara ett sätt att hantera sin sociala 
roll som sjuk, som drabbad eller ett sätt att hantera sin vardag. TPF

188
FPT Den sociala roll de har som 

sjuka kan alltså sägas möjliggöra att humor används på detta sätt, men bara om de i den sociala 
samvaron uppfattas som sjuka. Det krävs med andra ord en trovärdighet som utsatt eller sjuk för 
att galghumor, eller humoristisk metaforisk nygestaltning utformad enligt en copingstrategi, ska 
sanktioneras positivt av åhörarna. Att felaktigt spela sjuk riskerar alltså, enligt detta resonemang, 
att negativt sanktioneras då det kan anses strida mot sociala och kontextuella normer, samt hur en 
social roll får utnyttjas. Detta går att jämföra med det en informant beskrev som den sociala 
samvarons censur, eller med andra ord, vilka humorutformningar som är berättigade att använda i 
den sociala samvaro individerna befinner sig i.TPF

189
FPT 

Annika Forsséns redogör i sin undersökning för hur äldre kvinnor i Sverige beskriver hur de 
har använt humor för att hantera svåra val, händelser eller situationer, med intentionen att göra 
livet mer estetiskt tilltalande. Forssén beskriver detta som överlevnadsstrategier, ämnat att ge 
perspektiv till den vardag individerna befinner sig i, vilket kan jämföras med copingstrategi. Hon 
menar att detta var för att göra sin tillvaro mer estetisk tilltalande.TPF

190
FPT  Att belysa sin vardag och 

tillvaro ur olika perspektiv med humorn som socialt reflexivt verktyg och drivkraft, kan anses 
vara avslöjande och omskapande handlingar. Eller som Ricoeur beskriver det, ”Omskapade i den 

                                                 
TP
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PT Olssson, Henny med fler  (2003) 154ff; Se även Irwin, William, Conard, Mark T, Skoble, Aeon J, The Simpsons and 

philosophy: the D’oh of Homer, Chicago: Open book  (2001); och HTUwww.theonion.comUTH 

TP

188
PT Boyle, Gregory J, Joss-Reid, Jeanne M, Relationship of humour to health: A psychometric investigation, Learning, Media 

and Technology, vol 30 issue 1(2005) s 63-79, Se även Olsson, Henny med flera, (2003) s 152 och 154ff  
TP

189
PT Jfr med informant 1 och uttalandet om den sociala samvarons censur; se även Horton, Christine, (2007) s 139- 

170; och Ricoeur, Paul, (1993) 207ff 
TP

190
PT Forssén, Annika S. K, Humour, beauty, and culture as personal health resources: Experiences of elderly Swedish women, 

Scandinavian Journal of Public Health, (2007) vol 35, issue 3, s 228-234 
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mening att ett liv som belysts på detta sätt är ett förändrat liv, ett annat liv”.TPF

191
FPT Vi återkommer här 

till hur den sociala interaktionen och hur humorn används på för att elaborera den verklighet 
individerna befinner sig i. Ur ett hanteringsperspektiv kan detta beskrivas som att: 

Humor kan även åstadkomma en kognitiv perspektivförskjutning som får till följd att 
negativa effekter av stress mildras. Att alternera perspektivet och omvärdera 
problemet kan minska stressupplevelsen och ge distans till problemet.TPF

192
FPT  

Enligt denna beskrivning går det alltså att använda humor som ett socialt reflexivt verktyg för 
att uppnå en distansering till det aktuella problemet eller den aktuella tillvaro individen är 
involverad i. En tillvaro där det är aktuellt för de involverade individerna belysa praktiserandet av 
olika sociala och kontextuella normer samt olika sociala roller ur annorlunda och varierande 
perspektiv. Involveringen och aktualiteten villkorar här humorns utformning och både möjliggör 
samt begränsar strävandet efter att uppnå en funktion där hanterandet leder till en lättnad eller 
befrielse från varat och lidandet. TPF

193
FPT   

Vi ser här hur viktigt det är att beakta inte bara den kontext, den sociala samvaro, vilken 
villkorar humorn utan även hur de diskursiva strategierna används för att utforma de 
humoristiska metaforiska nygestaltningarna. Nästa exempel kommer att behandla humorns 
utformning och hur olika utformningar kan skapa olika förutsättningar i den sociala samvaron. 

Fiktionsdriven humor 
Jag har valt detta exempel med avsikten att försöka belysa kontexter där humor kan förmedlas för 
enskilda åhörare, alltså en kontext där åhöraren, många gånger, endast har den humoristiska 
metaforiska nygestaltningen att förhålla sig till. Men jag vill även använda detta exempel för att 
visa på hur uppenbart fiktionsdriven humor kan jämföras med mer subtila humorutformningar, 
vilka använder fiktionen som en implicit drivkraft. 

För att belysa hur humorns hur olika utformningar kan skapa olika förutsättningar för 
funktioner använder mig av Tv-serien The Simpsons. The Simpsons kan sägas vara vida omtyckt 
för sin ironisering av vår samtida tillvaro, vilket den kan anses återge i sin animerade utformning. 
Författarna i The Simpsons and philosophy menar dessutom att The Simpson är: ”[…] a rich and 
fertile ground for philosophical investigation and discussion”.TPF

194
FPT The Simpsons får i detta 

exempel motsvara det jag beskriver som fiktionsdriven humorförmedling. 
 För att kontrastera argumentationen kring den fiktionsdrivna humorn använder jag mig av 

hemsidan The Onion, vilken skulle kunna benämnas som ett exempel av falska nyheter (”Fake 
news”). Dessa falska nyheter kan exemplifieras av två artiklar. I den första artikel, Pope returns to 
Vatican with comprehensive plan to blow up United States, illustreras en ganska uppenbar 
samhällssatirisk syn på U.S.A. och det görs det med aktuella händelser, såsom påvens besök. Den 

                                                 
TP

191
PT Ricoeur, Paul, (1993) s 228 

TP

192
PT Olssson Henny med flera, (2003) s 157 

TP

193
PT Olssson Henny med flera, (2003) s 154ff; jfr Ricoeur, Paul, (1993) s 207ff 

TP

194
PT Irwin, William med flera, (2001) s 1; se även Mcmahon, Jeniffer L, i Irwin, William med flera, (2001) s 215-216 
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andra artikeln, Grandfathers accidentally switched at hospital, är utformad på ett liknande sätt, men även 
om den kan kallas samhällssatirisk är den mer tydligt utformad kring ett nonsensberättande.TPF

195
FPT  

Riktiga nyheter, om det nu kan kallas så, strävar efter en symmetri med det som har hänt, med 
att reflektera en historisk verklighet, för att kunna återge en så pass koherent gestaltning som 
möjligt. Jag använder denna hemsida för att den använder fiktionen på ett mer implicit sätt än 
The Simpsons. Implicit i den meningen att det vid en första anblick kan verka som att hemsidan 
försöker förmedla en sanningsenlig och symmetrisk återinskrivning. Till skillnad från The 
Simpsons animerade utformning, är alltså The Onion inte en uppenbart fiktionsdriven 
humorförmedling.TPF

196
FPT 

Då de falska nyheterna använder fiktionen implicit i sin utformning måste de förhålla sig till 
symmetrins skyldigheter på ett annat sätt än explicit fiktionsdriven humorförmedling. 
Förmedlingen är alltså inte sanningsenlig men det måste te sig som att de förmedlar en 
symmetrisk återinskrivning. Falska nyheter har kanske intentionen att söka ett skratt, men det kan 
även vara så att gestaltarna söker efter att skapa en samhällskritisk dimension. En samhällskritisk 
dimension, vilket endast blir funktionell då humorutformningen möter åhörarens idévärld i 
tolkningsprocessens horisontsammansmältning.TPF

197
FPT 

Detta ska jämföras med The Simpsons, vilket behandlar sociala roller, utforskar sociala 
normer och gör det utifrån ett flertal olika imaginära kontexter med en uppenbart fiktionsdriven 
humorförmedling.  Det asymmetriska förhållandet mellan historiens återinskrivning och fiktionen 
är alltså explicit och uppenbar medan symmetrin är implicit. Jeniffer L Mcmahon utgår i sin 
redogörelse, The functions of fiction, ifrån Martha Nussbaums tes att: ”[…] certain truths can be 
conveyed adequately only in art”.TPF

198
FPT Mcmahon menar att det finns ett heuristiskt värde med 

fiktionTPF

199
FPT att uppmärksamma och hon utvecklar tanken om fiktionens möjligheter vidare då hon 

skriver: ”[…] The process of reading fiction encourages shifts in our patterns of attention 
whether or not we recognize that those shifts have taken place.”TPF

200
FPT  

Utifrån denna tanke går det kanske att påstå att fiktionens friare förhållningssätt och friare 
utformningsmöjligheter, även möjliggör allt fler tolkningsmöjligheter och att fler funktioner kan 
uppfyllas. Det heuristiska värdet är alltså, enligt denna tanke, kopplat till de många olika 
tolkningsmöjligheter som förmedlas. Tolkningsmöjligheter vilka kan anses vara lättare att 
upptäcka och lättare att ta till sig just på grund av den uppenbara distans som finns mellan det 
imaginära idévärld som förmedlas och åhöraren. Men mer utmanande för den enskilde då det inte 
finns andra åhörare att förhålla sig till. Tolkningsprocessens horisontsammansmältning handlar 
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alltså om vad åhöraren kan förstå av de förklarningar som förmedlas, men även vilka förklaringar 
som åhöraren själv lägga till vid förståelsen av det som förmedlas. TPF

201
FPT 

Skillnaden med The Onion är att gestaltarna här måste förhålla sig till den symmetriska 
skulden på ett mer tydligt sätt, vilket kan innebära att distansen mellan det som förmedlas och 
åhöraren minskar. Då den tillsynes sannolika humorutformningen med sina explicita anspelningar 
på en symmetrisk återinskrivning inte kan silas genom ett explicit metaforiskt såsom, förlorar de 
även mycket av sina upptäckande och avslöjande funktioner (läs: identifikation och klarläggning). 
Tolkningsmöjligheterna är alltså begränsade av den symmetriska skulden. TPF

202
FPT 

Det går kanske att dra slutsatsen att humor förmedlar en sort samhällsmoralitet under den 
uppenbara ytan av hyperironisering eller nonsens. Men det behöver inte betyda att det är den 
implicita drivkraften av, eller meningen med, de humoristiska metaforiska nygestaltningarna. Det 
är återigen först i den tolkningsprocessens horisontsammansmältning denna samhällsmoralitet får 
en funktionalitet, vilket kan bedömas. Därmed kan det även sägas att de humoristiska metaforiska 
nygestaltningarna kan uppnå en annan funktion än de gestaltarna har intentionen att uppnå. TPF

203
FPT 

Humor som ett socialt reflexivt verktyg är alltså kontextberoende och kontextöverskridande 
på en och samma gång, därför kan humor endast tolkas och bedömas i sin helhet av de åhörare 
den framförs för och utifrån den aktuella sociala samvarons premisser.  

Slutdiskussion 
Humorns möjligheter att avslöja, blottlägga och i alla fall imaginärt omskapa den kunskap, de 
sanningar och normer vi lever våra liv i förhållande till, är något vi inte ska glömma bort eller 
underskatta. Att praktisera humor, att använda det som ett socialt reflexivt verktyg kan liknas med att 
försöka upptäcka livets olika och divergerande sanningar, men likväl som ett sätt att försöka 
hantera den vardag och den verklighet vi verkar och befinner oss i. Jag menar att det går att utgå 
ifrån att all kunskap, alla normer och alla värderingar kan och ska ses som falsifierbara, vilket 
innebär att de även kan och ska belysas ur olika perspektiv. TPF

204
FPT 

*** 
Men vad är det då som konstituerar humor som ett socialt reflexivt fenomen i den sociala 
samvarons interaktion? För det första vill jag påstå att humor är ett viktigt element i våra liv då 
den verklighet vi står inför sällan är likriktad eller fixerad och därför behöver vi även lära oss att 
hantera och tolka den på sätt som inte enbart reproducerar gamla sanningar eller perspektiv. Att 
använda humor innebär att utföra en social handling och det är därför innebörden av ordet verktyg 
blir nödvändigt. Nödvändigt i den mening att alla individer kan använda humor, men att alla 
kanske inte kan göra det lika bra. Verktyget kan användas och utformas på olika sätt beroende av 
vad man vill uppnå med humorn, vilka funktioner man har intentionen att försöka frambringa. 
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Det socialt reflexiva verktyget har olika användningsområden och är verkningsfull på olika sätt i 
de olika sociala kontexterna det används i. Humorns funktioner är svårdefinierade och 
svårtolkade just på grund av den diskrepans som råder mellan å ena sidan gestaltarens intentioner 
och diskursiva strategier, å andra sidan de medverkandes kunskaper och sociala relationer till 
varandra. Det är i detta sammanhang vi kan förstå begreppsuppbyggnaden humoristisk metaforisk 
nygestaltning som en delvis autonom förbindelsepunkt där samspelet mellan det seriösa och 
humorn, samt samspelet mellan de sociala aktörerna, kristalliseras.TPF

205
FPT Även om möjligheterna för 

hur de metaforiska nygestaltningarna kan utformas är många, villkoras de av den sociala 
samvarons mekanismer och begränsas av hur trovärdigt de är utformade.  Jag vill påstå att 
essensen i den humoristiska metaforiska nygestaltningen är att lyckas med att utforma ett 
trovärdigt metaforiskt såsom, vilket nödvändigtvis inte är sant eller sannolikt, som åhörarna kan 
känna igen och värdera utifrån sin egen förförståelse. Därmed kan en lyckad utformning av 
nygestaltningarnas metaforiska såsom ses om ett frigörande av nya tolkningsmöjligheter i den 
sociala samvarons interaktion. Det som konstituerar humor som ett socialt reflexivt verktyg i den 
sociala samvarons interaktion är alltså att det kan användas av individerna för att möjliggöra en 
utveckling av den pågående tolkningsprocessen. En utveckling vilket i sin tur möjliggör en 
elaborering som potentiellt både kan reproducera och förändra livets olika och divergerande 
sanningar.TPF

206
FPT 

*** 
I denna bemärkelse är ståuppkomikens arena en intressant kontext att uppmärksamma, då detta 
kan anses vara en social kontext där humor är den uttalade och centrala drivkraften i 
interaktionen. Det centrala i en ståuppkomikens kontext kan alltså sägas vara hur komikern 
levererar de humoristiska metaforiska nygestaltningarna, humorn, till sina åhörare, hur skickligt 
komikern kan använda det socialt reflexiva verktyget för att locka fram skrattets sanktionerande 
hos åhörarna. Om jag får tolka informanterna menar de att ståuppkomikens arena präglas av 
detta sökande efter skrattet. Den förlösande reaktionen vilket antyder att åhörarna förstått 
humorn och utifrån sin förförståelse kunnat tolka de referentiella anspelningarna komikern 
använder sig av.TPF

207
FPT 

*** 
Men komikerns roll som den centrala förhållningspunkten i ståuppkomikens arena är inte alltid 
självklar. Den sociala samvarons förutsättningar på ståuppkomikens arena fordrar ett etablerande 
av de kontextuella rollerna, att etablera humorns förekomst i den sociala interaktionen. 
Komikerns igenkännbarhet är här viktig att beakta då vissa komiker är så pass välkända att 
etablerandet inte begränsas lika mycket som för en mindre känd komiker. Etablerandets förhandling 
används för att klargöra de kontextuella rollerna där komikern blir just komiker. Genom att 
etablera sin roll som komiker i introduktionen möjliggörs även att komikern kan fortsätta 
utforma humoristiska metaforiska nygestaltningar för att uppnå humoristiska funktioner och 
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framförallt för att locka till skratt. Vad ståuppkomikens kontext visar är att humor inte alltid 
sanktioneras positivt, eller kan anses vara en självklarhet i interaktionen.TPF

208
FPT 

*** 
Humor möjliggörs och begränsas alltså av den sociala samvaron, av de medverkande individernas 
sanktionerande, var sig det är positivt eller negativt. De villkorande mekanismerna, sociala normer, 
kontextuella normer, sociala roller, involvering och aktualitet konstituerar de villkorande 
förutsättningarna, men det är det individerna som determinerar hur de sociala handlingarna. Det 
är individerna som bestämmer hur de vill förhålla sig till och använda humorn (se även bilaga 2). 

*** 
Ståuppkomikens arena visar även på hur humor kan användas som ett centralt och drivande 
element i den interaktion som sker i de olika situationer vi kan befinna oss i. Det skulle därför 
vara intressant att använda de resonemang och de teorier jag belyst för att studera andra 
situationer. Situationer där relationerna är konstituerade på andra sätt och där de kontextuella 
normerna inte möjliggör humor på samma sätt som ståuppkomikens kontext. Det skulle till 
exempel vara gynnsamt att kontrastera den argumentation jag för i samband med jobbsituationer, 
begravningar, vårdsituationer och huruvida de olika relationskonstellationerna kan tänkas influera 
hur humor används och kan användas. 

*** 
Det är viktigt att sätta de olika situationerna med dess olika humorutformningar i relation till de 
samtida kulturella systemen. Jag tror att det utifrån de enskilda situationerna går att klarlägga hur 
humor kan tänkas påverka de större sammanhangen i samhället, då humor ur ett sociologiskt 
perspektiv kan betraktas som en reflexiv förmedling av det kulturella minnet. Detta i meningen 
att våra gemensamma minnen och kunskaper kan silas genom humorns reflexiva filter i de sociala 
kontexter som det verktyget humor används. Det är dock viktigt att uppmärksamma att de 
argument jag har fört inte är fixerade vid en tidsperiod. Den historiska utvecklingen av de 
kulturella systemen kan relateras till det Bachtin skriver om skrattkulturens influerande av sin tids 
samtida tillvaro: ”[…] varje akt i världshistorien har beledsagats av en skrattande kör […]”TPF

209
FPT 

Humor som ett socialt reflexivt verktyg konstituerar därmed en plattform för utvecklad reflexion 
kring de sociala situationer vi befinner oss i, men även kring den samtida tillvaro vi befinner oss i 
med dess kulturella normer, företeelser och praktiker. Den samtida tillvaron och dess kulturella 
gränser kan alltså medvetandegöras och klarläggas med hjälp av verktyget humor, vare sig det 
gäller exempelvis samhällsmoralitet, normalitet eller vardagliga praktiker.TPF

210
FPT 

*** 
Jag vill hävda att humor i denna mening även berikar en samtida demokratisk utveckling. En 
utbredd skrattkultur kan anses variera och understödja tolkningsmöjligheterna på ett sådant sätt 
att allt fler samhälliga fenomen, sociokulturella praktiker och vardagliga företeelser belyses och 
omvandlas. Med att omvandlas menar jag att, då något belyses ur ett annat perspektiv än det 
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socialt fixerade kan det potentiellt möjliggöra en förändring, en omvandling. Kan man då säga att 
humor som ett socialt reflexivt verktyg är samhällsförändrande? Både ja och nej; ja i den 
meningen att humor har den potentiella förmågan att producera ett oändligt antal nya perspektiv, 
men samtidigt är humor i sig inte direkt förändrande. Det är först då vi betraktar den 
differentierade tolkningsprocessen och hur alla involverade individer förhåller sig till det som 
förmedlas, som det går att tala om elaborering i form av förändring och reproducering. 
Humorutformningen i sig är inte samhällsförändrande utan det är då handlingen sätts i relation 
till de sociala sammanhang och de sociala kontexterna humorn kan anses bli funktionell. Med 
detta menar jag att det socialt reflexiva verktyget både verkar i och återger de många olika 
sociokulturella praktiker och dess tolkningsprocesser. Detta kan beskrivas humorns paradoxala 
förhållande till den verklighet och vardag den verkar i, då humor behöver de antagonistiska och 
differentierade sociokulturella normerna, tankesystemen och praktikerna för att kunna vara 
funktionellt som ett socialt reflexivt verktyg. Humor kan i denna bemärkelse möjliggöra 
förändring men begränsas av att den faktiskt behöver den samtida tillvaro den förmedlas i. TPF

211
FPT 

*** 
Humor kan enligt dessa tankar förstås som ett utmanande elementet i tolkningsprocessen. 
Utmanande i den mening att den metaforiska nygestaltningen tillåter inte bara annorlunda 
förklaringar utan även differentierade förstålelser. Det är först när åhörarna upplever humorn och 
tolkar den som innebörden av horisontsammansmältning och de humoristiska metaforiska 
nygestaltningarna kommer till sin rätt. Mängden av olika möjliga tolkningar, beroende av 
individer och den sociala samvaron, ger oss även en ledtråd till varför det är så svårt att formulera 
universella humordefinitioner. Som vi ser i billaga tre är det allt för många element och faktorer 
som spelar in för att det ens ska kunna finnas enkla svar på frågan: vad är humor? Genom att 
betrakta metaforisk nygestaltning som förbindelse, i alla fall en teoretisk sådan, mellan gestaltaren, 
den sociala samvaron och åhörarna, skapas ett gemensamt rum för de sociala processerna och de 
individuella processerna (kognitiva, emotionella, fysiologiska). En förbindelse som förutsätter att 
humor ska betraktas som en social handling, vilken inte kan vara utan vare sig de sociala eller de 
interna processerna för att kunna konstitueras som humor. Humorns praktiker och utformningar 
är därmed funktionella i den villkorande sociala samvaron med dess begränsningar och 
möjligheter. Men humorns gränslösa reflexivitet möjliggör samtidigt en utmanande blottläggning 
och ett imaginärt omskapande av den samtida tillvarons olika normer och sanningar. TPF

212
FPT 

*** 
Svårigheten med humor är att det finns så många olika element att beakta och förhålla sig till då 
humor utformas, men framförallt hur den får utformas i de sociala sammanhang den förmedlas. 
En av informanterna menar till exempel, att istället för att förhålla sig till vad man får skämta om 
ska man agera enligt frågan: ”Vad ska man skämta om?” TPF

213
FPT Humorns gränslösa möjligheter att 
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skildra samtidens tillvaro och dess sociokulturella praktiker begränsas i slutändan alltid av hur vi 
väljer att utforma humorn och av hur den villkorande sociala samvaron humorn förmedlas i är 
konstituerad. Den begränsas alltså av hur vi som individer väljer att förhålla oss till den humor 
som förmedlas, till varandra och den samtida tillvaro vi befinner oss i. Humorns gränslösa 
begräsningar och möjligheter är och har alltid varit omistliga för den samtida tillvaron med dess 
de olika sociokulturella praktiker och sanningar vi som sociala individer verkar i och förhåller oss 
till. 

Sammanfattning  
Syftet med denna studie är att undersöka sociala situationer där humor är en tydlig beståndsdel i 
den kommunikation de medverkande praktiserar. Utifrån en ståuppkomik-kontext ämnar jag att 
försöka klargöra vad som utmärker ståuppkomikens humordrivna kommunikation, men även 
försöka klargöra vad som konstituerar humor som ett socialt reflexivt verktyg. Syftets tudelade 
inriktning är menat att försöka återge kopplingen mellan humorns universellitet och de mer 
kontextspecifika karakteriserande elementen. Genom att använda ett specifikt kontextuellt 
sammanhang, ståuppkomiken, försöker jag alltså konkretisera det som annars kan anses vara 
abstrakta och flyktiga tankeskapelser, humor. I studiens empiriska undersökning har jag 
genomfört intervjuer med fem ståuppkomiker, vilka alla har erfarenhet av att skapa humor inför 
heterogena och för dem okända åhörarskaror. Intervjuerna har varit grundläggande för att kunna 
belysa aktörsperspektivet vid humorskapande. Jag har även utfört observationer av ståuppkomik 
för att försöka skapa mig en bild av samspelet mellan komikern och åhörarna. 

En utgångspunkt i studien är att humor i ståuppkomikens kontext kan anses vara en explicit 
drivkraft i den sociala interaktionen. Genom att använda ett specifikt kontextuellt sammanhang, 
ståuppkomiken, försöker jag alltså konkretisera humorns praktiker och utformningar. Humor sett 
som ett socialt reflexivt verktyg i en social interaktionsaktivitet skapar alltså utrymme för många 
olika tolkningsmöjligheter av hur humorn kan användas, vem som kan använda humorn och på 
vilket sätt den kan användas. I studien använder jag mig av en kritisk realistisk ansats, vilket 
innebär att all kunskap ses som falsifierbar och det är genom denna falsifierbara kunskap vi 
försöka beskriva vekligheten. Den sociala verkligheten är uppbyggd av villkorande mekanismer, 
vilka begränsar och möjliggör våra handlingar men determinerar dem inte. Jag menar att 
humoristiskt präglade sociala kontexter villkoras av mekanismer, vilka kan beskrivas som: sociala 
normer, kontextuella normer, sociala roller, involvering och aktualitet. Humorn möjliggörs och begränsas 
alltså av de sociala sammanhang den förmedlas i, men fastställs som sociala handlingar av de 
medverkande individerna. TPF

214
FPT Jag menar att humor kan nybeskrivas som ett socialt reflexivt 

verktyg, vilket används i den sociala samvarons här och nu, men som utnyttjar en kunskapsvärld 
vilket syftar till ett inte längre och ett ännu, samtidigt som en reflexiv vision av ett metaforiskt såsom 
utformas. Humorn har därmed möjligheter att avslöja, blottlägga och imaginärt omskapa den 
kunskap, de sanningar och normer vi lever våra liv i förhållande till. Att praktisera humor, att 
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använda det som ett socialt reflexivt verktyg kan liknas med att försöka upptäcka livets olika och 
divergerande sanningar, men likväl som ett sätt att försöka hantera den vardag och den verklighet 
vi verkar och befinner oss i. TPF

215
FPT 
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Informant 1 (2008-02-21): Informanten är en medålders man, kommer från England och är en 
erfaren ståuppkomiker. Har uppträtt i England och Sverige. Intervjun utfördes på engelska.  
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Informant 2 (2008-02-22): Informanten är en medålders man och har varit verksam som 
ståuppkomiker under en mycket lång tid. Har även erfarenhet av ett flertal andra 
humorproduktioner. 
Informant 3 (2008-02-23): Informanten är en medålders kvinna och har varit verksam som 
ståuppkomiker ca 6 år. Kan dock sägas vara en erkänd komiker med mycket erfarenhet. 
Informant 4 (2008-02-25): Informanten är en medelålders kvinna och har varit verksam som 
ståuppkomiker under en lång tid. 
Informant 5: (2008-03-07): Informanten är en ung man och är trots sin ålder en erfaren 
ståuppkomiker. 

Observationer 
Bill Bailey, Part troll, 2004 (Dvd) 
Henrik Elmér, 2008 (live)  
Henrik Schyffert, The 90’s – ett försvarstal, 2008 (live) 
Magnus Betnér, Ingenting är heligt, 2007 (Tv) 
Pontus Enhörning, 2008 (Live) 
Zeid Andersson, 2008 (Live) 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 
Hur kom det sig att du blev komiker? 

Hur ser du på din roll som komiker?  

- Hur ser du på arbetssituationen att arbeta som ståuppare/komiker (kringflackandet och uppträdandet inför 
olika sorters publiker) 

- Finns det en sorts konkurrens med Internet, youtube och liknande? 
Var hämtar du din inspiration? 

- Är det något eller någon du känner dig speciellt färgad/inspirerad av?  
Vad är humor/komedi? 

- Vad är grundläggande element/beståndsdelar för att få en publik att skratta? 
- Är målet med komedi/humor att få folk att skratta? 

Är all humor bra humor? 

- Kan humor vara något negativt? 
Finns det ett budskap bakom/med din humor?  

- Hur försöker du förmedla budskapet? 
Många komiker säger sig ha just ett budskap med sin humor, tror du att det är svårt att ta budskapet 

bakom humorn på allvar?  

- Blir det lättare att avskriva för att det är just, humor? 
- På vilka sätt kan humor användas som samhällskritik?  

Tror du att oväntade vändningar i materialet kan användas för att göra ett budskap med humorn allt mer 

tydligt? 

- Eller är det snarare ett reflekterande framträdande som är ett grundelement (då man förmedlar ett 
budskap)? 

På vilket sätt tror du att politisk korrekthet och etiska överväganden påverkar humor? 

- Går det att påstå att politisk korrekthet begränsar humor på ett negativt sätt? 
- Finns det andra faktorer som begränsar den humor som kan användas? (tex. Vilken stad eller vilket land 

man är i?) 
Tillåter humorn att man får ta upp mer laddade ämnen och prata om dem på ett mer öppet sätt? 

- Vad får man skämta om?  
- Och vad bestämmer, tror du, vad man får skämta om? 
- Kan man skämta om allt? (varför/varför inte) 

När du som komiker väljer de olika teman du vill prata om/framföra… på vilket sätt tror du att ett temas 

aktualitet påverkar responsen? 

Väljer du vad ditt framförande, vilka teman som behandlas, utifrån den publik du ska framföra den för?  

- Upplever du att en viss sorts humor funkar bättre i vissa sammanhang och ge gärna ett exempel om du kan? 
- Har du någon gång upplevt att publiken inte alls hänger med eller fattar vad du pratar om?  
- Vad skiljer sig till exempel när du gör ett framförande på en firmafest eller inför en mer blandad (och 

svårkategoriserad publik) (ofta i krogmiljö)?  
”Det är aktuellt än idag” är ett påstående som har använts för att beskriva många av Hasse och Tages verk.  

- Vad tror du gör att vissa framträdanden, humorrutiner kan vara aktuella över en längre tid? 
På vilket sätt tror du att använda sig av en scenpersonlighet kan hjälpa dig som komiker? 

- Är det viktigt att använda sig av egna erfarenheter och sin egen personlighet (utseende) för att verka 
”trovärdig” som komiker 

- Finns det begränsningar i vad man kan förmedla som komiker beroende på ens egna scenpersonlighet?  
Måste publiken eller personer man interagerar med vara beredda på eller inställda på att t.ex. ett skämt 

kommer?  

- Finns det situationer där humor inte kan användas?  
- Exemplet John Cleese och begravningstalet för Graham Chapman.  

Tror du att det är nödvändigt att publiken har någon sorts relation den humor och framförallt de teman 

som framförs? 

- På vilka sätt tror du att humor påverkar en publik (förutom det uppenbara skrattet)?  
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Bilaga 2 – Översikt av humorns villkorande mekanismer 
UStrata 1 

 
Sociala normer: Villkorande av vad som får sägas, göras och användas i de 
humoristiska metaforiska nygestaltningarna 
 
Kontextuella normer: Villkorande av hur de humoristiska metaforiska 
nygestaltningarna får utformas i den aktuella sociala samvaron 
 
Sociala roller: Villkorande av vilka sociala roller som kan användas och anspelas på i 
de humoristiska metaforiska nygestaltningarna 
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UStrata 2  
 

Involvering: Villkorande av de medverkande individernas delaktighet och objektivitet 
till det som förmedlas i de humoristiska metaforiska nygestaltningarna 
 

Aktualitet: Villkorande av vad som är aktuellt och betydelsefullt att humoristiskt 
metaforiskt nygestalta i den sociala samvarons här och nu 
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UVad som händer 
En pågående tolkningsprocess i en villkorad social samvaro 
 

Intentioner att använda olika diskursiva strategier för att utforma humoristisk metaforisk 
nygestaltning (igenkännbar förklaring) 
 

Horisontsammansmältning av det som förmedlas och åhörarnas uppfattningar utifrån 
deras kunskaper och tidigare erfarenheter (igenkänning och förståelse av förklaring) 
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UDet vi upplever 
 
Sociolingvistiska variationer av verbal humor och icke-verbal/visuell humor (se även 
bilaga 3) 
 
Social sanktionering av åhörarna genom olika former av respons (Till exempel: Skratt, 
applåder, burop eller tystnad)  
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Bilaga 3 – Begreppsöversikt 
 

                                                 
TP
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PT Jag har medvetet avstått från att översätta Mahadev L Aptes begreppsöversikt av olika former av namngivna 

humorformer till svenska. Att översätta de engelska orden innebär även att deras innebörd ändras och att flera av 
orden även skulle förlora sin innebörd helt,då de inte kan översättas på ett adekvat sätt; Apte, Mahadev L, (1985), s 
207 

Social samvaro 

 
Villkorande mekanismer: Sociala normer, Kontextuella normer, Sociala roller, Involvering och Aktualitet 
 
Sociala relationer: Gruppdynamiker, Gestaltare och åhörare, Sändare och mottagare  
 
Maktrelationer: Sanktionerande, Normförstärkningar, Exoteriska och esoteriska dimensioner, Spänningar 
(tensions) 
 
Kollektivt differentierad tolkningsprocess: Förklaring/Förståelse, Horisontsammansmältning, Logisk 
trovärdighet  
 

Metaforiska nygestaltningar 
 
Intentioner: Skrattsökande, Förmedla budskap, Ventilera, Hantera, Självförverkligande, Profitsökande, 
Statushöjande, Nedvärdera, Håna, Reflektera, Försvar, Motstånd, Kontroll (upprätthållande av status quo) 
 
Diskursiva strategier: Tes, antites och syntes, Inkongruens/kongruens samspel, Ifrågasättande, Grotesk 
avbildning, Resonerande, Kontrasterande användning av det seriösa och det humoristiska samspelet, 
Exkluderande och inkluderande, Replikera, Ironiskt nygestaltande, Provocering, Identifiering, Klarläggning, 
Nyansering  
 
Historia: Återinskrivning, Symmetrisk skuld, Spår, Gestaltningar av ett ännu och ett inte längre 
 
Fiktion: Metaforiskt såsom, Imaginära variationer, Nygestaltning, Asymmetrisk frihet  
 

Utformningens humoristiska variationer 

 
Humoristiska verktyg: Absurditeter, Igenkänning, Kontraster, Återkoppling, Peripeti, Metaforer, Ton, Klang, 
Nyanser, Volym, Allusion, Tajming,  
 
Exempel av sociolingvistiska variationer: Absurdity, Banter, Buffoonery, Burlesque, Caricature, Clowning, 
Comedy, Derision, Drollery, Facetiousness, Farce, Gallows humor, Hoax, Horseplay, Humor, Irony, Jest, Joke, 
Jocularity, Lampooning, Lark, Ludicrousness, Mockery, Pantomime, Parody, Pleasantry, Practical joke, Prank, 
Pun, Repartee, Ribaldry, Ridicule, Ridiculousness, Sarcasm, Satire, Scurrility, Slapstick, Spoofery, Taunting 
Teasing, Tomfoolery, Travesty, Waggishness, Whimsy, Wit, WorkplayTPF
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Humorns funktioner 

 
Individuella: Kognitiva, Emotionella, Fysiologiska (Till exempel Lättnad) 
 
Sociala: Enande, Identifikation, Klarläggning, Delande, Differentiering, Provocering/Framtvingning  
 
Sociologiska: Motstånd, Kontroll, Samhällsmoral, Normförmedling, Samhällskritik, Ideologikritik  
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