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Ur humorns idéhistoria 
 
- “Det var Bellman, som gick och drog en tung kärra uppför en backe, och då svor 
han och sa fan och sånt där. Då kom det en präst och sa: Om du svär så där kommer 
du inte upp till himlen! Vet du vad Bellman svarade då?”.  
 
Den ene sexåringen tittade uppfordrande på sin kamrat, som kände reglerna för 
skämtet och svarade: “Näe” - även om han säkert hört historien tidigare.  
 
- “Jo han sa: Jag skall inte upp till himlen, jag skall bara uppför backen.”.  
 
Pojkarna fnittrade båda hejdlöst åt Bellmans uppkäftighet, och var så upptagna av 
historien att de inte märkte att jag stod nedanför trappan och lyssnade. Föga anade 
de väl heller att den historia de fnittrade åt var mycket gammal och hade berättats 
av generation efter generation av svenska barn före dem. Ursprungligen handlar 
dessa historier om poeten och sångaren Carl Mikael Bellman, vilken länge kom att 
uppfattas och framställas som en upptågsmakare och rebell i det samtida samhället. 
Han var vad antropologerna kallar en ”trickster”, d.v.s. en figur som bryter mot det 
som är förbjudet, driver med överhet och makthavare och med glädje gör allt sådant 
som andra finner äckligt eller motbjudande. När Bellmanhistorierna började dyka 
upp i slutet av 1700-talet var de dock inga barnhistorier, utan berättades av vuxna. 
De handlade då ofta om hur Bellman genom sin kvicka replikkonst lyckades få kung 
Gustav III att ge honom en extra slant eller någon annan favör.  
 
Senare samma kväll tittade jag på ett program med s.k. stå-uppkomiker på TV, i 
vilket ”Babben” Larsson medverkade. Nu handlade det inte om Bellman och hans 
relation till överheten, utan om henne själv och hennes relation till det motsatta kö-
net. Stor, fet och frodig gisslade hon på bred gotländska sig själv, och de som ser ut 
som hon för deras tafatta försök att “få till det”. De flesta poängerna i hennes fram-
ställning rörde området nedanför midjan, och särskilt mindes jag hennes kommentar 
om att när hon försökt klämma sig in i ett par nätstrumpor blev det “helt fel”, eftersom 
allas associationer gick till kassler snarare än till en förförisk dam.  
 
Även Babbens sätt att skämta har gamla rötter. Inte bara som en nutida variant av 
1800-talets kringresande bondkomiker, utan också för att de grepp hon använder för 
att få folk att skratta kan föras tillbaka till antiken. Till humorns egenhet hör nämligen 
att, samtidigt som vissa former av skämt snabbt kan bli föråldrade och obegripliga, 
så har stilgrepp och motivkrets visat sig vara mycket seglivade.  
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Humorteorier är en del i vårt kulturarv 
Att skratta åt skrönor och roliga historier har människor otvivelaktigt gjort i alla tider. 
Många filosofer och lärde har också försökt förklara varför vi finner vissa saker ko-
miska, vad som händer i oss när vi skrattar och vilken funktion humorn har i sam-
hället.  
 
Denna uppsats är ett försök att visa på några av alla dessa förklaringar. Min ambition 
är inte att presentera en egen teori, eller att lyfta fram en typ av förklaring av humorns 
väsen som jag finner vara den enda riktiga. Däremot skulle jag vilja visa på några 
av de vanligaste humorteorierna i förfluten tid, och lyfta fram en del aspekter på 
denna del av vårt kulturarv. Oavsett hur galna eller kloka, orimliga eller trovärdiga vi 
finner dessa föreställningar är de nämligen något vi bär med oss, och mer eller 
mindre medvetet tvingas att förhålla oss till på något sätt. Och även mycket gamla 
humorteorier spelar ofta en roll även i vår egen tid, inte minst genom att åberopas i 
olika sammanhang där man diskuterar humorns och skrattets roll i våra liv.  
 
Jag har närmat mig problemet från nuets position, och reflekterat en del över vad ur 
dessa gamla tankar som levat kvar. Däremot kommer jag inte att följa humorteorier-
nas utveckling ända fram till 1990-talet, utan gör halt ungefär i samband med Freud 
i början av seklet. De senaste decenniernas utveckling hoppas jag belyses av andra 
bidrag i denna antologi.  
 

Humor är ett ord som bytt innebörd 
Vill man studera hur folk uppfattat humor genom tiderna hamnar man lätt i problem, 
eftersom termen ”humor” har bytt innebörd under historiens gång. Ordet humor be-
tyder egentligen ”vätska”, och dess ursprung hänger samman med den antika s.k. 
humoralpatologin d.v.s. läran om att vår hälsa är beroende på balansen mellan våra 
olika kroppsvätskor. Detta var en medicinsk teori som lanserades av greken Empe-
docles i en skrift daterad till 430 f.Kr. Teorin kom sedan att bli allmänt accepterad, 
och det är en av de mest seglivade medicinska teorier vi haft. Det var först i slutet 
av 1600-talet som den kom att ifrågasättas på allvar i medicinska kretsar, och som 
folklig föreställning har den levt kvar ännu längre.  
 
Enligt humoralpatologin har vi fyra olika kroppsvätskor. Den viktigaste är blodet, som 
anses vara bärare av glädje och livslust och ett överflöd av blod gör oss till sangvi-
niker. Två andra viktiga vätskor var den svarta och den gula gallan. Svart galla  var 
enligt Empedocles bärare av aggressivitet och ilska - ett överflöd gör oss till koleriker 
- medan den gula gallan stod för eftertänksamhet och grubbel - ett överflöd av det 
gör oss till melankoliker. Till sist finns det också i kroppen slem eller flegma, som 
ansågs ha en allmänt återhållande effekt - för mycket av det gör oss till flegmatiker. 
När vi är friska råder balans mellan de olika vätskorna. Vi är glada men glädjen ba-
lanseras av en viss eftertänksamhet så att vi inte rusar åstad och gör vilka dumheter 
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som helst. På samma sätt balanseras vår aggressivitet mot flegman så att vi varken 
blir otrevligt aggressiva eller flegmatiskt apatiska.  
 
Dessa gamla föreställningar finns kvar i vårt språk i ordet “humör” men vi kan också 
tala om att någon är vid sunda vätskor för att markera att han eller hon är mentalt 
balanserad. Länge behöll också ordet “humor” på svenska betydelsen av ett balan-
serat sinnelag - en öppen livsinställning. Så här definieras exempelvis humor i Nor-
disk Familjeboks tredje upplaga från 1937.  
 

Humor, det lynne ...... där vår tillvaro och dess företeelser uppfattas med 
en sådan blandning av skämt och allvar ....... att sympati, försonlighet, 
humanitet utgöra grunden [för vårt sätt att betrakta världen].  

 
Vidare heter det om denna livsinställning.  
 

såväl det upphöjda som det låga, det ideala som det bristfälliga, det sorg-
liga som det glada ses icke objektivt eller moraliskt utan som något ofull-
komligt, oenhetligt, aldrig uteslutande föredömligt eller föraktligt men hel-
ler aldrig fullkomligt.  

 
Humorn som livshållning handlade alltså om att kunna se världen som den var i all 
sin galenskap och märklighet utan att vare sig förfäras och döma eller tro alla om 
gott och vara naivt blåögd. Gradvis har dock ordet “humor” kommit att stå för skämt-
lynne i allmänhet. Det är också den innebörd jag kommer att hålla mig till i fortsätt-
ningen.  
 

Fyra sätt att se på humor 
Går vi tillbaka i tiden före 1700-talet finner vi alltså inga teorier om humor som på-
minner om dagens innebörd i ordet. Det närmaste man kommer är en diskussion om 
vad som kännetecknade “det komiska” och “komikens väsen”. Men eftersom det 
man då diskuterade motsvarar det vi idag kallar humor, kommer jag i fortsättningen 
för enkelhets skull benämna dem “humorteorier”. Förutom den tidigare nämnda teo-
rin om att humor innebär en speciell slags livshållning kan man grovt dela in försöken 
att förklara vad humor är i ytterligare tre huvudtyper.  
 
Först har vi dem som ser skrattet som en form av aggressiv handling eller markering 
av överlägsenhet gentemot andra. Enligt dem är skadeglädjen den enda sanna gläd-
jen och alla skratt handlar egentligen om att vi skrattar åt någon.  
 
En annan stor grupp är de som i skrattet ser en mekanism för att lösa ut spänningar 
i kroppen eller, när det gäller skrattets funktion i samhället, som en mekanism för att 
lösa upp spänningar inom en grupp. Anhängare av denna teori talar gärna om “be-
friande skratt” och humor som ett sätt att hantera konflikter.  
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En tredje grupp är de som ser skratt som en reaktion på en mental överraskning eller 
en insikt om att man tankemässigt varit inne på helt fel spår tidigare. Med ett latinskt 
ord brukar dessa teorier kallas “inkongruensteorier”, eftersom resonemanget bygger 
på att man i skämtet kliver mellan två inkongruenta fält d.v.s. de har vissa saker 
gemensamt men överensstämmer inte helt. I en vits leker vi t.ex. med två olika be-
tydelser av samma ord. I en rolig historia kan vi lockas av berättaren att tänka i vissa 
banor, för att när poängen kommer överraskas av att det var något helt annat som 
åsyftades o.s.v.  
 
Vi kan för enkelhets skull kalla dessa fyra grundtyper av teorier för: livshållningsteo-
rin, aggressionsteorin, spänningsteorin och överraskningsteorin. De är inte helt öm-
sesidigt uteslutande eftersom de är möjliga kombinera på olika sätt. Eftersom det 
finns olika slags humor, kan man också hävda att de olika teorierna förklarar olika 
sidor av humorns väsen.  
 

De antika tänkarna angav tonen 
Som vanligt i idéhistorien har de som grunnat över humorns väsen byggt vidare på 
äldre teorier. Särskilt antika tänkare som Aristoteles, Cicero och kyrkofäderna har 
varit viktiga i det sammanhanget. Generation efter generation av filosofer har be-
grundat deras förklaringar av det komiskas väsen, och vad de ansåg lockade oss till 
skratt. Senare har man byggt på, modifierat och korrigerat dem, men de antika fä-
derna har kommit att ange utgångspunkten för den fortsatta diskussionen.  
 
Låt oss därför i fantasin resa tillbaka i tiden till det klassiska Aten på 300-talet före 
Kristus. Här, i denna sjudande världsstad, hade man börjat att i samband med 
Dionysosfesten varje år anordna en form av dramatävlingar, som var föregångare 
till våra dagars teater. Dramatävlingarna pågick i fem dagar, varav de fyra första 
ägnades åt körsång och tragedier, men den femte dagen var vikt för mer lättsamma 
skådespel, som kallades komedier. Till skillnad från tragedin skulle komedin be-
handla ett dagsaktuellt ämne och vara bitande satirisk och kvick.  
 
I komedierna gycklade man med allt, inklusive gudarna, och samma gudar som i 
tragedin framställts som upphöjda i sin outgrundliga vishet, kunde i komedierna 
skildras som kärlekskranka och småsinta figurer. Man var också mycket förtjust i det 
vi kallar “lyteskomik” och skådespelarna uppträdde ofta med både puckelrygg och 
klumpfot. Dessutom var de klassiska komedierna oftast fyllda av sexuella anspel-
ningar, och grovkorniga inslag. Det var t.ex. brukligt att skådespelarna bar väldiga 
läderfallosar som hängde och dinglade under deras korta tunikor.  
 
Platon 
Det klassiska Aten såg emellertid inte bara teaterkonsten födas. Här verkade också 
två av den antika kulturens största tänkare, Platon och Aristoteles. De skulle båda 
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grubbla över det komiskas roll i människans liv, och i detta grubbel spelade med all 
sannolikhet de klassiska komedierna en viktig roll som referenserfarenhet.  
 
Om vi börjar med Platons syn på humorn, så kan han utan tvekan placeras in bland 
aggressionsteoretikerna. För honom var skämt och humor i första hand ett sätt att 
markera sin egen överlägsenhet över andra, och skämtaren skrattar alltid åt någon 
annan eller gör sig löjlig över någon annans fel. Särskilt lyten, talfel och andra 
kroppsliga defekter får oss att brista ut i skratt. Men också mentala brister som bris-
tande självinsikt hos dem som är olärda eller mindre begåvade tycker vi är roligt. En 
förutsättning är dock att den man skrattar åt inte har makt att angripa en, för man 
skrattar aldrig åt en person som hotar en, hur löjlig man än tycker att den personen 
är.  
 
Men skrattet är inte enbart uttryck för en känsla av överlägsenhet, utan vår reaktion 
är ett uttryck för blandade känslor. Skrattet åt ett skämt är nämligen en kombination 
av smärta och njutning, hävdar Platon i dialogen “Philebus”.1 Å ena sidan känner vi 
smärta över att se den brist hos vår medmänniska som ligger till grund för skämtet, 
men samtidigt skänker skrattandet en form av njutning som vi gärna upplever.  
 
Humor är också problematisk på ett annat sätt enligt Platon. När vi upplever något 
som nöjsamt och brister ut i skratt, förlorar vi nämligen den rationella kontrollen över 
oss själva för en stund. Att på detta sätt tappa självkontrollen var inte bra när det 
gällde folk med ansvar i samhället. I den idealstat som Platon skisserade i sin dialog 
“Staten”, tänkte han sig därför att uppfostran av statens blivande väktare skulle vara 
sådan att de tränades i att inte brista ut i skratt. Det innebar rent konkret bl.a. att i de 
böcker som de blivande väktarna fick att läsa, skulle alla partier som antydde att 
gudar eller hjältar någon gång skulle ha skrattat vara borttagna.  
 
Aristoteles 
Platons elev Aristoteles hade en mer ambivalent inställning till humor och komik än 
sin läromästare. Å ena sidan tycks han ha delat Platons uppfattning att skämt oftast 
är en markering av egen överlägsenhet. Å andra sidan så ser han humor som en 
upplevelse av tillvarons motsättningar i största allmänhet. Inte bara andra männi-
skors lyten och brister, utan alla möjliga paradoxer och absurditeter i tillvaron kan få 
oss att skratta enligt Aristoteles. Skall vi placera in honom i våra enkla kategorier 
kan man säga att hans funderingar utgör en blandform mellan aggressionsteorier 
och livshållningsteorier. Till det som komplicerar saken hör dock att alla Aristoteles 
skrifter inte bevarats för eftervärlden. Bland dem som tidigt förkommit skulle det ha 
funnits en skrift som hette “Komedin” i vilken Aristoteles grundligt behandlat det ko-
miskas väsen. Han syftar själv på denna skrift i olika sammanhang, men eftersom 
                                            
1  Det lättaste sättet att komma åt att läsa de antika filosofernas skrifter idag är att studera dem i 

engelsk översättning på Internet på något som kallas The Internet Classics Archive. Det finner 
man på adressen http://classics.mit.edu 
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ingen vet vad den gick ut på har fältet lämnats fritt för spekulationer. Särskilt under 
medeltiden kom frågan om vad denna skrift skulle innehållit att vara en vanlig strids-
fråga bland tidens lärde.  
 
Om vi dock enbart utgår från de texter av Aristoteles som finns kvar kan vi notera att 
han definitivt inte delade Platons syn på att vi skall undertrycka humorn. Tvärtom 
tycks han ha sett den helt humorbefriade tråkmånsen som en mycket trist figur. Han 
är lika misslyckad som den som är beredd att göra allt för att få folk att skratta. Idealet 
är, som alltid när det gäller Aristoteles, att finna en medelväg. Det innebär att vi 
måste våga skämta och glädjas åt andras skämt, men inte till vilket pris som helst. 
Man bör heller inte skämta om vad som helst, och om vi skrattar åt någons svagheter 
måste de vara relativt oskyldiga. Att skämta om allvarligare brister och lyten passar 
sig däremot inte. Var gränsen går är svårt att dra. I sin bok “Den Nikomachiska eti-
ken” säger Aristoteles att vi på detta område är tvingade att vara våra egna domare, 
men en regel att hålla sig till är att inte säga eller lyssna till sådant som vi finner 
under vår värdighet.  
 
Den typ av skämt som Aristoteles uppskattade mest var den kvicka repliken. Men 
det är svårt att vara kvick. Det är så lätt att det slår över i löje, vilket i sin tur innebär 
att man riskerar att förlora sin värdighet. Man får också vara försiktig så att man inte 
sårar någon, för missriktade skämt kan verkligen såra enligt Aristoteles. Få saker 
kan nämligen göra oss så arga och upprörda som då vi uppfattar att någon gör narr 
av oss eller har roligt på vår bekostnad. Kvickheter är ofta inte något annat än ett 
väluppfostrat sätt att säga oförskämdheter på. 
 
Till skillnad från Platon uppskattade Aristoteles komedier, även om han menade att 
de ofta hade en vulgär form. I en komedi framställer man, till skillnad från i tragedin, 
figurerna som lägre och småsintare än vad människor faktiskt är. Masker och gester 
är också betydligt mer förgrovade och figurerna framställs som regel med olika bris-
ter eller lyten. De får dock inte vara så vanställda att de väcker medlidande i oss, för 
då uppfattas det inte som roligt.  
 
Komedin spelar alltså på våra lägre instinkter, men ändå har komedin, enligt Aristo-
teles, en given plats i våra liv. För lika väl som livet fordrar att vi är aktiva, så behöver 
vi avkoppling, och till avkopplingen hör olika nöjen. Och att se en komedi, liksom att 
skämta i glada vänners lag tillhör det som skänker oss nöje. En av humorns viktig-
aste funktioner tycks för Aristoteles också vara den positiva roll den fyller i den soci-
ala samvaron och avkopplingen. Tråkmånsen, som är utan humor, bidrar däremot 
inte till gemenskapen utan försvårar den genom att hela tiden riskera ta åt sig för allt 
som sägs.  
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Den nya komedin 
Under århundradet efter Aristoteles död ändrade komedin som teaterform karaktär. 
Man lämnade de våldsamma utspelen, de grovkorniga skämten och den mest vul-
gära lyteskomiken. Istället utvecklades en mer godmodig form, där huvudmotivet 
oftast var två unga människors kärlek, och de förvecklingar den kunde leda till. Van-
ligt var också att intrigen byggdes upp kring förväxlingar av olika slag. Nu skapas 
också ett typgalleri som vi levt med under de 2000 år som följt sedan dess. Hit hör 
t.ex. paret “den lättsinnige unge mannen och hans sluge slav som reder upp allt till 
slut”. En figur som senare dykt upp i otaliga gestalter fram till våra dagars Bertie 
Wooster och hans trogne Jeeves. Till typgalleriet hör också den kärlekskranke gamle 
gubben, den skrytsamme soldaten och den inte alltför begåvade unga damen som 
med troskyldiga ögon ser på allt och alla.  
 
Utvecklingen av komedin sker delvis i Aten, men än viktigare var kanske det sätt 
man förvaltade det atenska arvet i Rom. Staden Rom var bondhålan som på några 
århundraden hade vuxit till Medelhavsområdets absolut viktigaste stad. Runt tiden 
för Kristi födelse var Rom en miljonstad och centrum i ett väldigt imperium, i vilket 
de grekiska småstaterna hade reducerats till underlydande provinser. Samtidigt som 
man lade under sig de grekiska städerna skedde emellertid en märklig förändring av 
den romerska kulturen. Istället för att tvinga på de besegrade sin egen kultur och sitt 
eget tänkesätt kom romarna att ta till sig den grekiska kulturen samt dess idéer och 
föreställningsvärld.  
 
Till det som på så sätt togs upp och vidareutvecklades i Rom hörde de grekiska 
filosofernas läror och det grekiska sättet att spela teater. Särskilt älskade man ko-
medin, och flera romerska författare utvecklade komedin som form. Viktigast av 
dessa var Plautus, vars komedier och farser kommit att påverka generationer av 
teaterbesökare ända in i vår tid. Molière och Holberg, liksom Shakespeare, drog sig 
inte för att direkt plagiera Plautus verk, och genom små förändringar anpassa dem 
till sin samtid. Men även författare av våra dagars TV-komedier lånar, mer eller 
mindre medvetet, friskt ur Plautus intrigförråd och persongalleri.  
 
I Rom utvecklades också den speciella form av humor som vi kallar “satir”. Bland 
författare till satirisk lyrik märks särskilt Horatius och Juvenalis. Med mer humor än 
elakhet gisslade Horatius sin samtid i den spirituella konversationens och kåseriets 
form. Han undvek politiska teman och ville framför allt få folk att skratta. Men han 
betonade också skämtet som medel att avlägsna hinder. Det är enligt honom ofta 
bra mycket bättre att använda humor än allvar när det gäller att nå fram med ett 
budskap till folket. Juvenalis satirer däremot var betydligt mer aggressiva och fyllda 
av invektiv. Med förfäran ser han på korruptionen och gisslar förfallet i det romerska 
riket. Om Horatius lämnade kåseriet som arv åt eftervärlden, så var Juvenalis bidrag 
den vassa samhällskritiska satiren.  
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Cicero 
En som också reflekterade över humorns natur var politikern och skalden Marcus 
Tullius Cicero. I sin bok “Om Talaren” ägnar han ett längre avsnitt åt att diskutera 
skämtandets och kvickhetens konst.2 Boken är uppbyggd som ett tänkt samtal mel-
lan ett antal lärda män, som diskuterar hur man bäst bygger upp ett offentligt tal, och 
en av dem konstaterar att det här med att vara rolig är inget man kan lära ut. An-
tingen är man det av naturen, eller så är man det inte. De andra håller emellertid inte 
med, och sedan börjar de ge exempel på vad man bör tänka på om man vill få skrat-
tarna på sin sida. Det är uppenbart att Cicero själv tänkte sig att konsten att skämta 
är en färdighet som man kan lära sig på samma sätt som man lär sig andra aspekter 
på talandets konst. 
 
I det mesta följer han Aristoteles i spåren, men Cicero betonar mycket starkare än 
sin föregångare skillnaden mellan de humoristiska effekter som beror på vad man 
säger, och de som beror på hur man säger något. Alltså skillnaden mellan innehållet 
och framförandet. Båda är viktiga men bästa effekten når man, om man kan kombi-
nera innehåll och form så att man säger en rolig replik på ett roligt sätt. 
 
När det gäller framförandet understryker Cicero vikten av att tänka på mimiken, rös-
ten och själva uttalet. Ibland kan man också uppnå en mycket stor komisk effekt 
genom att säga något mycket vasst och kvickt ”i förbifarten”, som om det bara föll 
en in just i det ögonblicket, trots att det kan vara väl genomtänkt. I andra samman-
hang kan det vara effektivt att härma en komisk dialekt eller ett märkligt uttal, men 
den seriöse talaren måste tänka på att inte överdriva. 
 
Cicero låter också sina fiktiva debattörer dela med sig av en mängd erfarenheter om 
vad man bör tänka på när det gäller innehållet om man vill locka åhörarna till skratt. 
Att utgå från en känd sentens och sedan ändra någon detalj, att använda en träf-
fande liknelse, att jämföra ett ”vederstyggligt föremål med ett ännu vederstyggligare” 
etc. är klassiska stilgrepp som ger en komisk effekt enligt Cicero. En bra talare lär 
sig också använda ironier och spela på åhörarnas fantasi genom att berätta med 
sådan inlevelse att det nästan känns som om det han talar om händer just nu. Riktigt 
roligt blir det om talaren lurar oss att vänta en sak, men ger sedan berättelsen en 
helt oväntad vändning på slutet. Eller ännu bättre, om skämtaren spelar på dubbel-
tydigheter i orden så att vi kan tänka oss två helt olika innebörder i samma slut.  
 
Cicero framhöll att ett bra skämt måste innehålla någon form av överraskning eller 
en oväntad vändning. Skämt som är förutsägbara blir sällan roliga, utan kan istället 
få talaren att framstå i löjets skimmer. Han manar också till en viss återhållsamhet i 

                                            
2  Jag har läst Ciceros Om Talaren - tre samtal, i P Dahlsteds översättning från 1832, men den 

finns på engelska i modernare versioner. Reflexionerna om humor finns i andra samtalet, av-
snitten 54-71. 
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användande av humor i offentliga tal. Man måste nämligen vara mycket försiktig så 
att man inte sårar den man vill vinna på sin sida.  
 
Ciceros bok om talekonsten har ingått i ”kurslitteraturen” i den högre utbildningen 
genom århundraden. Årskull efter årskull av studenter har kämpat med att översätta 
den latinska texten till eget språk, och en del av innehållet har de väl också tillgo-
dogjort sig samtidigt. Tankarna har på så sätt blivit en del av vårt kulturella arv. För 
en sentida läsare är det överhuvudtaget slående hur mycket av det antika funderan-
det kring humorns väsen som är aktuellt än idag. Privatteatrarnas förväxlingskome-
dier och sängkammarfarser är uppbyggda på ett sätt som utformades av människor 
som levde för två tusen år sedan. Och när “Babben” Larsson bjuder på ett fyrverkeri 
av lustigheter baserade på ironi, dråpliga liknelser och ordlekar, allt uttalat på en 
förenklad gotländska följer hon helt Ciceros gamla anvisningar. Däremot skulle nog 
de antika fäderna ha haft svårt att acceptera en kvinna i historieberättarens roll.  
 

Medeltiden 
Det romerska imperiet föll så småningom samman, men mycket av det tänkesätt 
som utvecklats under antiken levde vidare. Samtidigt blandades det ut med tanke-
gods från germanska stammar i norra Europa och från kulturfolken i det vi idag kallar 
Mellanöstern. Den katolska kyrkan växte fram som den nya världsmakten, och kyr-
kan hade synpunkter på snart sagt alla livets områden. Så också när det gällde sy-
nen på humor och skämt.  
 
En fråga som diskuterades under medeltiden var om det passar sig för en sann kris-
ten att skämta och gyckla. Kyrkofadern Chrysostomos hade nämligen i ett antal pre-
dikningar och skrifter gått till storms mot dem som skrattade och gladde sig i kyrkan.3 
En sann kristens glädje skulle visa sig på ett mer värdigt sätt, menade han, och som 
skäl för sin kritik mot skrattet anförde han att ingenstans i Bibeln står det nämnt att 
varken Jesus eller Paulus skulle ha skrattat. Däremot står det ofta nämnt att de grät 
över världens dårskap. Sorg och medömkan är därför den rätta grundinställningen 
för en allvarligt sinnad kristen enligt Chrysostomos, och inte någon kvinnligt fnittrig 
attityd. För kvinnors skratt verkar ha varit det värsta av allt i hans världsbild. En av 
hans domedagspredikningar kulminerar exempelvis i ett utfall där han - fritt översatt 
- skäller ut läsarna för att de saknar allt allvar och “skrattar som kvinnor”. 
 
Chrysostomos gick så långt in sin kritik mot humorn att han hävdade att den som 
rätt förstått Paulus ord, måste inse att skämt och gyckel är något smutsigt och lågt 
som en sann kristen bör hålla ifrån sig. Denna ståndpunkt verkar dock ha varit mer 

                                            
3  Även kyrkofädernas skrifter hittar man nu för tiden lättast på Internet. Ett amerikanskt univer-

sitet har nämligen lagt upp dem i fulltextformat. Chrysostomos våldsammaste utfall mot dem 
som skrattar finns i hans bibelutläggning nr 6 som man hittar på adressen: http://ccel.whea-
ton.edu/fathers/NPNF1-10/Chrysostom/a10.html 
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extrem än de flesta andra kristna ledares, men det hindrar inte att det fanns liknande 
ståndpunkter på andra håll, om än i mer urvattnad form. Detta sätt att se på skratt 
och skämt, som något lågt och opassande för en seriös människa, har också kommit 
att finnas med som en underton i vår västerländska kultur sedan dess. Vi ser skämt 
som motsatsen till allvar, och förutsätter ofta att en seriös människa kännetecknas 
av rynkad panna och bister min.  
 
Men det fanns också under medeltiden de som hävdade att kyrkan skulle känne-
tecknas av glädje. Ordet “evangelium” betyder ju glädjebudskap, och man kunde 
åberopa flera ställen i Bibeln där det står talat om att man skall låta sig fyllas av 
glädje och jubel. Många präster tycks också ha sett med milt överseende på allmo-
gens lust att roa sig och skratta. Inte minst i karnevalstid, då man för en kort tid fick 
vända upp och ned på allt och tilläts skämta med det mesta, inklusive kyrkan. Byfå-
nen kunde t.ex. utses till “biskop” för en dag, och narren till ”kung”. Men det var inte 
bara under den korta tid karnevalen varade som ett folkligt skämtlynne kunde tillåtas 
komma fram. Det är t.ex. slående hur bilder som vi snarast skulle räkna in i kategorin 
“skämtteckningar” kunde få plats på kyrkornas väggmålningar. Och då med motiv 
som senare inte skulle accepterats i ett kyrkorum. I Vendels kyrka i Uppland finner 
man t.ex. alldeles vid utgången bilden av en man som drar ned byxorna och visar 
baken åt kyrkbesökarna.4  
 
En källa till kunskap om medeltidens humor är de många skämtsagor som kan föras 
tillbaka till denna tid. I dem är det två motiv som ständigt är återkommande. Dels 
sådant som rör sexualia, och dels berättelser om dumbommar av olika slag. Som 
Jan-Öjvind Swahn påpekat, är detta en form av “andlig lyteskomik” i vilken man 
gycklar med dem som har svårt att fatta eller saknar omdöme.5 Oftast är det indivi-
duella dumbommar, som t.ex. arabernas Nasreddin, som utgör huvudfigur i en rad 
berättelser. Men det förekommer också i skämtsagorna “kollektiva dumbommar” i 
form av hela yrkesgrupper, som t.ex. skräddare, vilka man gör sig lustig över.  
 
En annan mycket vanlig form av historier om “kollektiva dumbommar” är de som 
förknippas med invånarna i en viss ort eller ett grannfolk, som berättelserna om 
“Tälje tokar” eller våra dagars norgehistorier. Ibland kunde denna form av “lytesko-
mik” riktas mot överheten i form av munkar, präster eller fogdar vilka då tillskrivs 
“dumbommens” alla egenskaper. Riktigt roligt ansågs det uppenbarligen vara om 
man kunde kombinera de båda motiven som i berättelser om lindrigt begåvade men 
liderliga präster som blir grundlurade av sluga bönder eller påhittiga klockare.  
 

                                            
4  För en kort sammanfattning av den folkliga skämtkulturen se Thomas Lindkvists uppsats ”Värl-

den rättvänd eller felvänd; uppror och protest av medeltida bönder” i Broberg, Wikander & 
Åmark (red) Tänka, tycka, tro; Svensk historia underifrån, Stockholm 1993.  

 
5  Se Jan-Öjvind Swahns inledning till sagosamlingen Folksagor; Gyckel, Höganäs 1987 
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Dumbomssagorna har visat en enorm förmåga att överleva in i vår tid. För vad är väl 
det vanligaste temat i de tecknade filmer som väller ut från Hollywood annat än va-
rianter på samma gamla tema. Särskilt Warner Brothers tecknare tycks ha speciali-
serat sig på denna genre, fast nu är det inte korkade präster, utan all sköns konstiga 
djur som får stå för dumheten.6 Här finns vargen som ständigt blir lika grundlurad av 
kaninen Snurre Sprätt, katten som gör det ena idiotiska försöket att fånga den smarta 
kanariefågeln “Piip” efter det andra o.s.v.  
 

1600-talets humorteorier 
Låt oss nu göra ett hopp framåt i tiden till 1600-talet. Det är en tid som i idéhistorien 
kommit att kallas den vetenskapliga revolutionens tid. Kopernikus och Kepler hade 
lagt fram ett annat sätt att se på universum och Gallilei hade förnyat fysiken. När det 
gällde synen på människan hade man på flera håll kommit att bli alltmer kritisk till 
läran om att vår hälsa bestäms av de fyra kroppsvätskorna. Uppgörelsen med det 
gamla synsättet hade lett till att man börjat utforska människokroppen på ett nytt sätt 
och försiktigt börjat lämna de gamla grekiska förklaringarna av människokroppens 
funktioner också på andra områden. I Italien hade Vesalius t.o.m. vågat sig på att 
dissekera människokroppar för att se hur de såg ut inuti, och det var därför rätt na-
turligt att man också gav sig på att blottlägga skrattets antomi. 
 
René Descartes 
En som försökte finna en ny typ av förklaring till skrattet som fenomen var filosofen 
och matematikern René Descartes. I sin bok om “Själens passioner” hävdar Descar-
tes att människan har sex grundläggande känslor: förundran, kärlek, hat, begär, 
glädje och sorg.7 Skratt som fenomen kan förknippas med tre av dem nämligen för-
undran, milt hat och glädje. Descartes försöker också fastställa vad skratt är rent 
fysiskt, och han ansåg sig ha funnit att skratt uppstår av upprepade korta luftstötar 
från lungorna vilka orsakas av ett plötsligt flöde av blod från hjärtat till lungorna sam-
tidigt som det uppstår snabba rörelser i diafragman och vissa ansiktsmuskler 
spänns.  
 
Vad kan då utlösa ett sådant snabbt blodflöde, d.v.s. vad får oss att skratta? På den 
frågan menade Descartes att man endast kan påvisa två fenomen som har en sådan 
effekt. Den ena är om något plötsligt gör oss förundrade eller överraskade. En sådan 
reaktion leder till att hjärtat utvidgas och sen drar ihop sig vilket får till följd att blod 

                                            
6  Även Walt Disneys tecknare laborerar med mindre begåvade huvudpersoner i sina filmer, men 

deras figurer är, som t.ex. Långben, oftast godhjärtade och i slutänden är det de som tar hem 
spelet. 

 
7  Descartes text finns återgiven i John Morreall (ed) The philosophy of laughter and humor  N.Y. 

State Univ. of New York Press, 1987. Det är en mycket bra antologi med klassiska texter om 
humor av olika filosofer. 
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sprutar in i lungan. Det andra fenomenet, som kunde leda till skratt är enligt Descar-
tes att något tunnar ut blodet och får att pulsera snabbare. Det enda han kunde tänka 
sig som skulle kunna tunna ut blodet på det sättet var skadeglädje som får vår galla 
att aktiveras. En “liten olycka” eller upptäckten av en svaghet hos någon vi ogillar 
leder enligt honom till en sådan reaktion, vilket då skulle kunna förklara att vi brister 
ut i skratt när någon vi har svårt för gör bort sig. Men svagheten måste vara liten, för 
är det ett mycket stort fel skrattar vi inte utan blir förbannade.  
 
Ett märkligt fenomen är enligt Descartes att när vi är riktigt uppfyllda av en storslagen 
glädje, då skrattar vi inte. Däremot skrattar vi mycket åt det vi finner löjligt och småt-
tigt. Detta förklarar han med att då vi är uppfyllda av en stor glädje är lungorna så 
fulla med blod att ett ytterligare tillflöde inte är möjligt -  alltså inget skratt - men det 
är däremot möjligt vid den omvända situationen. Skall vi placera in Descartes i vårt 
schema så finner vi att han till viss del ser humor som en form av aggressivitet, men 
också som en form av utlösningsmekanism för spänningar i kroppen.  
 
Thomas Hobbes 
Descartes syn på människan är mycket mekanisk. Han talar om blod som sprutar 
som vätskan i ett rör vilket genom sin tyngd leder till mekaniska rörelser i diafragma 
och hals vilka i sin tur orsakar skrattet som fenomen. En annan samtida tänkare som 
också hade en mycket mekanisk syn på människans psyke var engelsmannen Tho-
mas Hobbes. Han har blivit mest känd för sina politiska teorier i vilka han försvarar 
tanken på kungligt envälde gentemot dem som framförde olika teorier om maktdel-
ning. Hobbes var emellertid också mycket intresserad av det vi idag kallar psykologi 
och skrev bl.a. ett verk som hette ”Human Nature”. I den lanserar han en teori om 
varför vi skrattar, som sedan blivit väldigt läst och omdiskuterad, inte minst genom 
att han också inkluderade den i sin mest lästa skrift om det ideala statsskicket.8  
 
Grundtanken hos Hobbes är att vi skrattar när vi plötsligt drabbas av en känsla av 
överlägsenhet. Denna känsla kan t.ex. infinna sig om någon person som anser sig 
väldigt förnäm ramlar på ändan. Då faller personen rent bokstavligt i värde för våra 
ögon. Men det kan också vara en känsla av överlägsenhet av mer indirekt slag, som 
att vi plötsligt upptäcker en svaghet hos någon annan eller känner igen ett drag som 
vi hade när vi var mindre men nu “vuxit ifrån”. Därför skrattar vi så ofta och gärna åt 
barn enligt Hobbes.  
 
Man kan säga att glädje för Hobbes, och de som arbetat i hans efterföljd, nästan 
alltid är detsamma som skadeglädje. Vi skrattar åt andras misslyckanden eftersom 
de får oss att framstå i bättre dager. Typiskt är att Hobbes själv kallar skrattet för ”ett 

                                            
8  Teorin finns med i kapitlet ”On man” i Thomas Hobbes oerhört lästa bok Leviathan . I Penguin 

Classics utgåva är det s. 125f 
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slags grimas”, och han hör till de mest utrerade inom den krets som jag kallat ag-
gressionsteoretiker.  
 

1700-talet 
Det har ofta påpekats att det under 1700-talet sker en markant förändring i synen på 
“vad som passar sig” att göra i olika sammanhang. Särskilt inom “de högre ståndens” 
umgängesliv utvecklas ett helt system av regler för hur en “civiliserad” person bör 
uppföra sig. Dessa normer sprids sedan ut till det övriga folket, inte minst via tjäns-
tefolk som kan berätta för föräldrar och vänner om alla de nya märkliga beteenden 
som deras husbondfolk lagt sig till med.  
 
Till de nya normer som växer fram hör också regler för hur det passar sig att skämta 
med folk, och vad som anses roligt. Även vid en kunglig taffel kunde det på 1600-
talet anses väldigt komiskt om en hovman ryckte undan stolen för en annan när han 
skulle sätta sig, så att han hamnade på ändan på golvet. Under 1700-talet börjar ett 
sådant beteende anses oerhört plumpt. Nu skulle man med en kvick replik eller sar-
kastisk kommentar, göra sin konkurrent om kungens gunst till åtlöje istället. Särskilt 
i Frankrike, och de länder som starkt påverkades av den franska kulturen, blev det 
viktigt att ha “esprit”, och kunna fälla kvicka och fyndiga kommentarer om det mesta. 
Mot den bakgrunden är det kanske inte så konstigt att de teorier om det komiskas 
natur som gick ut på att skämt i själva verket var en form av aggressivt beteende 
blev de mest spridda.  
 
För den som eftersträvade status gällde det emellertid inte bara att kunna utdela 
“dräpande” repliker till höger och vänster, utan också om att kunna ta emot denna 
form av “kvicka” kommentarer om en själv utan att röra en min. Att bli upprörd och 
börja bråka för något som “var sagt som ett skämt” var verkligen att göra bort sig. 
Detta var något som kunde utnyttjas av dem som ville kritisera kungen, kyrkan eller 
annan överhet. Censuren var sträng, och den som klandrade statens överhuvud 
kunde dömas till hårda straff, men genom att klä kritiken i satirens form blev det svårt 
för censuren att ingripa, trots att alla ”visste” vad som åsyftades. 
 
Ett av de mest lästa verken i upplysningstidens Frankrike var exempelvis Montes-
queius uppdiktade reseskildring “Persiska Brev”. Genom att skildra det franska sam-
hället och hovlivet så som det uppfattades av två fiktiva persiska diplomater, kunde 
Montesquieu ta upp och gissla sådant som annars aldrig skulle kunna framföras i 
skrift. Deras reseberättelse blir oerhört dråplig, eftersom de missuppfattar en del 
självklarheter å det grövsta, samtidigt som de ser annat med en väldig klarsyn. Detta 
satte censuren i en väldig knipa, för om den valt att ingripa, hade man samtidigt 
antytt att de utländska gästerna inte alls hade missuppfattat förhållandena utan att 
verkligheten var just så rutten som de beskrev den.  
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Även om vi i vår tid inte behöver frukta censuren på samma sätt, har greppet med 
besökarna som inte förstår vad som sker i det samhälle de hamnat, kommit att an-
vändas flitigt i TV-underhållningsbranschen. Det må sedan gälla “Min vän från Mars” 
eller bisarra vikingar som vaknat upp från det döda.  
 
Francis Hutcheson 
Trots att mycket i tidens sätt att skämta skulle kunna fungera som en bekräftelse på 
att Hobbes hade rätt, väckte hans teori ändå kritik. En av dem som retat upp sig på 
Hobbes beskrivning av humorns väsen var den engelske litteraturkritikern Francis 
Hutcheson. I ett antal tidskriftsessäer, som sedan sammanfördes i boken “Re-
flections upon laughter”, gick han till direkt angrepp på Hobbes genom att anföra en 
rad motexempel som visar att aggressionsteorin är fel.9 Känslan av överlägsenhet 
leder exempelvis långt ifrån alltid till att vi skrattar, och människor som uppträder 
överlägset är sällan några lustigkurrar. Å andra sidan skrattar vi åt massor av feno-
men som inte alls har med någon känsla av överlägsenhet att göra.  
 
Hutcheson erbjuder istället en helt annan förklaring av vad humor är. Han utgår då 
från samtida tankar om att bra litteratur är beroende av att författaren lyckas väcka 
till liv känslor av storslagenhet, skönhet och friskhet hos läsarna. Detta kan en skri-
bent göra genom att använda sig av välfunna och välvalda metaforer som passar in 
på det man vill säga och leder associationerna i rätt banor. På samma sätt är humor, 
enligt Hutcheson, en effekt av associationer av idéer. Men när det gäller god komik 
gäller det att finna metaforer och liknelser som inte alls passar in i sammanhanget 
utan som väcker upp idéer och tankar som kolliderar med varandra. I mycket påmin-
ner hans resonemang om senare “inkongruensteorier” för humor. Så säger han t.ex:  
 

That then which seems generally the Cause of Laughter, is the bringing 
together of Images which have contrary additional Ideas, as well as some 
Resemblance in the principal Idea.10  

 
Men rimligtvis räcker det inte med vilken kombination som helst utav idéer, utan det 
måste också finnas ett slags överraskningsmoment genom att vi plötsligt ser det 
samband som finns. Därmed kan vi placera in Hutcheson inom gruppen överrask-
ningsteoretiker i vårt enkla schema.  
 
Hutcheson tar emellertid också upp en annan viktig fråga, nämligen den om humorn 
har något värde i samhället. Han finner då att viktigast är den njutning som humor 
skapar, och denna njutning har ett värde i sig. Men humor spelar också en roll som 
“socialt smörjmedel” och många har iakttagit att några bra skämt kan få en trög grupp 
                                            
9  Essäerna som ursprungligen publicerades i ”The Dublin Journal” 1725, finns nu samlade och 

återgivna i Collected Works of Francis Hutcheson Band VII, Hildesheim 1971  
 
10  Collected Works of Francis Hutcheson Band VII, s. 114 
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att börja arbeta tillsammans. Sist men inte minst pekar han på humorns förmåga att 
underlätta mental flexibilitet. Humorn gör oss klokare helt enkelt enligt Hutcheson.  
 
Till saken hör också att själva ordet “humor” nu börjat användas i sin nutida bety-
delse i England. Från början hade det ett direkt samband med föreställningen om att 
kroppsvätskorna styrde vårt temperament, och att vara “in good humours” stod då 
för att vara en balanserad person. Under 1600-talet hade uttrycket dock allt mer 
kommit att användas som beskrivning av godmodiga personer med sinne för det 
komiska i tillvaron. Att vara “good-humoured” sågs då som något positivt, och i Eng-
land, som något typiskt engelskt. När Hutcheson talar om humorns värde i samhället 
är det denna stillsamma, förlåtande och glada sinnesstämning han i första hand syf-
tar på, inte den franska kvickheten med sin vassa udd.  
 
Upplysningsförfattarna 
Även i Frankrike skulle emellertid Hobbes beskrivning av humorn som uttryck för 
överlägsenhet komma att kritiseras. Till kritikerna hörde bl.a. Voltaire, som liksom 
Hutcheson hävdade att högmod och överlägsenhetskänslor inte alls skapar skratt. 
Visserligen kan hånskratt kanske ha sin rot i att man ser ned på någon, men det såg 
han som en ond form av skratt som inte borde förknippas med humor. Det riktiga 
varma skrattet, hävdar denna satirens mästare, hör alltid samman med en känsla av 
glädje.11  
 
I den stora Encyklopedin upprepas denna tanke, och skratt beskrivs som en reaktion 
på att man blivit överraskad av något som orsakar en glädjekänsla i kroppen. I En-
cyklopedin uttrycks också en föreställning som senare har kommit att bli väldigt van-
lig, och som oftast brukar formuleras som att “ett gott skatt förlänger livet”. Att skratta 
är enligt encyklopediförfattaren nyttigt, eftersom det ökar blodgenomströmningen 
och transpirationen.  
 
Immanuel Kant 
En av filosofihistoriens allra största och egensinnigaste tänkare var Immanuel Kant. 
Han fick oss att uppfatta vad kunskap är, och hur den nås, på ett helt nytt sätt. Men 
han ställde också frågor om vad som borde känneteckna en god handling, som 
känns lika aktuella idag som då de formulerades i slutet av 1700-talet. Kant tog 
också upp en rad frågor kring konstens natur i sin bok “Kritik av omdömesförmågan”. 
I den för han även en diskussion om humorns väsen och betydelse.12 Den glädje 
som humor skänker är enligt Kant visserligen inte av samma slag som den känsla 
                                            
11  När det gäller synpunkter på upplysningsförfattarnas, liksom romantikernas syn på humor, står 

jag i tacksamhetsskuld till Gustaf Johnssén, som är doktorand i idéhistoria vid Stockholms 
Universitet. Han arbetar med en avhandling om romantikens humoruppfattning och har disku-
terat temat i ett par mycket bra men inte publicerade uppsatser. 

 
12 Kant diskuterar humorns väsen i Kritik der Urteilskraft  Första boken, avdelning 54. 
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som skönhet kan frambringa. Humorn kan heller inte skapa den typ av djupa känslor 
som begrundan av det moraliskt goda kan ge, men den är ändå väldigt viktig för oss 
genom att den, liksom lek och musik, får oss att vara tillfreds med livet.  
 
Vad är det då som gör att vi skrattar åt en god historia? Som svar på den frågan 
formulerar Kant en slags överraskningsteori, som han formulerar som “Skrattet är 
en resultatet av en spänd förväntans upplösning i intet”. När vi lyssnar till en historia 
börjar vi nämligen snabbt göra oss föreställningar om hur den skall sluta. I tanken är 
vi snabbt långt före berättaren, vilket leder till att vi bygger upp en förväntansfull 
spänning i kroppen. Sen, om det är en bra historia, tar berättelsen en helt annan 
vändning när berättaren kommer till poängen och den spänning vi byggt upp upplö-
ses i ett intet. Effekten av detta blir enligt Kant en slags mild pulserande chockvåg 
som går genom kroppen och utlöser ett skratt samtidigt som vi känner en känsla av 
välbefinnande. Framför allt känner vi att vi har hälsan, lever och mår bra.  
 
I linje med detta verkar Kant ha tänkt sig att humor skulle ha en positiv påverkan på 
vår rent fysiska hälsa. Även han anser att ett gott skratt förlänger livet. I det sam-
manhanget formulerar Kant också en tankegång som är i linje med föreställningen 
om humor som en livshållning. Han hävdar att detta att ha humor kan ses som en 
förmåga att frigöra sig från det traditionella sättet att se på verkligheten, för att istället 
betrakta den med slags naiv öppenhjärtig enkelhet. Att för ett ögonblick “se världen 
som ett barn”, och se det komiska i en situation, i sig själv och i sin omvärld är viktigt 
för oss. Om jag förstått Kant rätt menar han att ett sådant förhållningssätt är nyttigt, 
inte bara för oss själva och vårt välbefinnande, utan också för hela vår kultur. 
 

1800-talet 
Samma år som Kant dog, 1804, utgav den tyske författaren Johann Paul Richter en 
skrift om estetik, som kom att spela en stor roll för romantikens humorsyn. Richter, 
som är mest känd under pseudonymen Jean Paul, anknöt till Kant och hävdade att 
humor är ett förhållningssätt till tillvaron i vilket vi kan betrakta denna världens dår-
skap med ett stilla överseende. Människor uppträder runt omkring oss med anspråk 
på att vara mycket mer betydelsefulla än vad de faktiskt är, och de gör ett komiskt 
intryck i sin strävan att leva upp till sin egen självbild. Men till skillnad från exempelvis 
satirikern, finner Richter ingen anledning att göra dessa människor till åtlöje, utan 
tvärtom anser han att de bör omfattas med ett milt förlåtande sinnelag. För tänker vi 
efter hör vi själva, sett ur Guds perspektiv, till skaran av de ofullkomliga existenser 
som strävar efter att framstå som mycket större än vad de faktiskt är.  
 
Ofullkomligheten gäller emellertid inte bara oss människor, utan hela tillvaron som 
bara är en blek avbildning av den ideala världen. Den sanne humoristen upptäcker 
ständigt dessa glapp mellan anspråk och verklighet, men kan inte rikta sina skämt 
mot någon annan utan att innefatta sig själv i skämtet och se dårskapen i sitt eget 
handlande.  
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Richter hävdade i konsekvens med sitt allmänna synsätt att satir, som ju har ett 
speciellt syfte och en kritisk udd, inte bör räknas in under kategorin “humor”. Satir 
var något som passade sig för opoetiska folk som fransmän och italienare. Tyskar, 
engelsmän och spanjorer hade däremot ett poetiskt sinnelag, enligt Richter, ef-
tersom det finns både en känsla för det tragiska och för det komiska i deras kulturer. 
För likt Platon menade han att skrattet är en kombination av glädje och smärta, och 
den romantiske humoristen skulle kännetecknas av att han skrattade med ett öga 
och grät med det andra.  
 
Tanken att humor är en livshållning, i vilken man med samma milda överseende 
möter både tillvarons ljusa som mörka sidor och försonas med alla sidor i sin egen 
personlighet, skulle utvecklas av många tänkare under 1800-talet. Viktigast är 
kanske den danske filosofen Sören Kierkegaard, som ansåg att humorn som livs-
hållning var det näst högsta sättet att leva sitt liv. Högst på hans skala stod det reli-
giösa förhållningssättet. En annan framstående dansk filosof, Harald Høffding, ut-
vecklade mot slutet av 1800-talet Kierkegaards tankar i boken “Den store humor”. 
Med ”stor humor” menade han då den försonande personligheten, medan begreppet 
”liten humor” fick stå för det vanliga skämtandet. Høffding skilde sig från Kierkegaard 
också genom att sätta humorn som livshållning högst på skalan av olika sätt att leva 
sitt liv. 
 
Mycket av sättet att resonera kring “humorn som livshållning” kan kännas väldigt 
främmande idag. Ändå har detta synsätt kommit att påverka oss på en rad sätt. Om 
vi exempelvis återvänder till “Babben” Larsson, så är hennes nummer oftast upp-
byggda kring att hon ser det komiska i sig själv och sitt eget beteende lika väl som 
dårskapen i den värld hon lever i. Det är hennes egna lår inträngda i nätstrumpor, 
som ger henne associationer till kasseler, inte någon välväxt väninnas. Däri skiljer 
hon sig markant från den typ av humor som hyllades av humorteoretiker före roman-
tiken, trots likheterna i andra avseenden.  
 
Arthur Schopenhauer  
Föreställningen om att humor i själva verket var en fråga om livshållning skulle dock 
inte stå oemotsagd under 1800-talet. Det ligger något av en ödets ironi i att den som 
blivit känd som pessimismens filosof framför andra, Arthur Schopenhauer, en bit in 
på seklet utvecklade en teori om humorns natur som åberopas av nästan alla som 
talar om fenomenet idag.13 Hans teori har kallats “inkongruensteorin” och han såg 
sig själv som den som upptäckt denna sida hos humorn även om det, som vi sett, 

                                            
13  En bra sammanfattning av Schopenhauers teori finns i Göran B Nilssons uppsats ”Roliga histo-

rier ur humorteorins historia” vilken ingår i antologin Vitsen med humor; sex forskare och en 
kåsör om humorns anatomi, Linköping 1988 
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funnits många föregångare. Det fanns också andra samtida som var inne på lik-
nande tankegångar, men det är Schopenhauers namn som numer förknippas med 
tankegången.  
 
Humor uppstår enligt Schopenhauer när vi upptäcker ett glapp mellan vår föreställ-
ning om något och upplevelsen av fenomenet rent konkret. Han tänkte sig att pro-
cessen som leder fram till att vi skrattar åt något kan ses som en kedja. När vi be-
traktar något i vår omvärld får vi en mängd sinnesintryck. Vi kan emellertid inte ta 
hänsyn till alla enskilda sinnesintryck, utan tvingas att göra generaliseringar och föra 
samman skilda fenomen under samma beteckning. Men i den processen händer det 
ofta att vi sammanför sinsemellan rätt olika fenomen under samma beteckning. Har 
de samma beteckning föreställer vi oss gärna att de skall bete sig och vara lika i allt. 
Vi använder också i många fall samma eller likalydande ord för olika saker. Så kan 
vi t.ex. tala om ”fil” i betydelsen verktyg och ”fil” i betydelsen maträtt. Genom att leka 
med dubbelbetydelsen åstadkommer vi en vits som t.ex.  
 

Fången försökte få sin fru att smuggla in en fil i en limpa, men det gick 
dåligt för den rann bara ut hela tiden.  

 
Vi skrattar för att vi upptäcker att samma ord kan användas i två helt olika betydelser. 
Men Schopenhauer hävdar att samma process ligger till grund även för mer avan-
cerade former av humor. Våra konkreta sinnesupplevelser av fenomen kolliderar 
ständigt med abstrakta föreställningar på ett oväntat sätt. Vi förväntar oss att något 
skall bete sig på ett visst sätt, och så tar det en helt annan vändning vilket får oss att 
skratta. För barn uppstår det denna typ av kollisioner hela tiden och de blir ständigt 
överraskade på ett positivt sätt. Det är därför barn skrattar så ofta, enligt Scho-
penhauer.  
 
William Hazlitt 
Kärnan i Schopenhauers föreställning om humorns väsen är, som i liknande “inkon-
gruensteorier”, själva överraskningsmomentet. Har vi hört vitsen om fången och filen 
berättas ett antal gånger är den inte rolig längre. En som reflekterade över detta var 
den engelske litteraturkritikern William Hazlitt, som märkligt nog lanserade en nästan 
likadan inkongruensteori samma år som Schopenhauer publicerade sin.14  
 
Hazlitt funderar liksom sin tyske kollega på varför barn är så glada, och påpekar att 
ibland är det ett mycket litet steg mellan skräck och skratt hos barn. Om de t.ex. ser 
en person med mask tänker de att det är ett monster och känner skräcken komma 
krypande. Så tar personen av sig masken, och det visar sig att det bara är pappa 
som klätt ut sig. En enorm känsla av lättnad infinner sig då hos barnet och krocken 
mellan vad man föreställt sig och vad det verkligen var leder till ett hjärtligt skratt. 

                                            
14  Om Hazlitt se Morreall a.a. 
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Men, säger Hazlitt, det är viktigt att man tar av sig masken i tid. Har man den på för 
länge kan skräcken etablera sig hos barnet, och då hjälper det inte om pappa tar av 
sig masken. Barnet är skräckslaget ändå.  
 
Skratt är enligt Hazlitt en effekt av att två motsatser förenas på ett överraskande sätt. 
Det kan vara två olika känslor, som i exemplet med skräck och igenkännande, men 
det kan också röra sig om två olika föreställningar som sammanförs i samma histo-
ria. I båda fallen uppstår en förväntning som möter verkligheten, och om mötet blir 
ett annat än väntat skrattar vi.  
 
Som vuxna skrattar vi åt liknande saker som barn gör, även om vi kanske inte alltid 
erkänner det. På samma sätt som barn skrattar när man tar av sig en pappersmask 
tycker vi det är roligt när någon rycker masken av humbugen och en högfärdig per-
son avslöjas som en bluff. Humorn får då ett drag av ombildad aggressivitet. Men, 
menar Hazlitt, denna förklaring är inte uttömmande när det gäller humorn. Vi skrattar 
också åt en massa andra saker. Vi skrattar t.ex. åt främlingar med konstiga kläder, 
och de skrattar av samma skäl åt oss. Ofta skrattar vi också för att dölja vår okun-
nighet om något. Vi skrattar också gärna åt sådant hos andra, som vi tar väldigt 
allvarligt på när det rör oss själva osv.  
 
Hazlitt påpekar också att till skrattets natur hör att det är en spontan känsla. Som 
sådan är den väldigt svårbemästrad. Man kan aldrig tvinga någon att skratta utan att 
det låter hemskt onaturligt. Däremot är det ofta väldigt svårt att hålla sig för skratt i 
sammanhang då man inte får skratta. Bara det faktum att det vid ett visst tillfälle är 
förbjudet att skratta tycks locka till skratt i sig. Och har vi väl börjat skratta på ett 
olämpligt ställe kan de vara i det närmaste omöjligt att sluta.  
 
Herbert Spencer 
I mitten av 1800-talet växer det fram en ny typ av experimentell psykologi i vilket 
man prövade att metodiskt undersöka vad som hände om man påverkade sinnesor-
ganen på olika sätt. Synfunktionerna undersöktes, retningströsklar för hörsel och 
smärta fastställdes, kroppsliga reflexer vid olika typer av slag och beröringar påvisa-
des o.s.v. I det sammanhanget intresserade sig också ett antal forskare för vad som 
händer när vi skrattar och vad det är som utlöser skratt. Den mest åberopade av de 
många teorier som lades fram med denna mekaniska människosyn som bas, var 
emellertid inte formulerad av någon experimentalpsykolog utan av en järnvägsin-
genjör vid namn Herbert Spencer.  
 
Spencer, som vid det här laget hade övergivit sitt värv vid järnvägen och istället lan-
serat sig själv som filosof, var en av sin tids mest lästa författare. Han hade tankar 
om det mesta så även om skrattet som fenomen, och han gav 1860 ut en studie över 
skrattets fysiologi. I den lanserade han en teori om skrattet som till viss del påminner 
om Descartes föreställningar, men samtidigt var mycket tidstypisk.  
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Spencer utgick ifrån att sinnesintryck och kroppsliga sensationer av olika slag som 
vi möter i vår vardag leder till att idéer och känslor aktiveras. Dessa aktiverar i sin 
tur andra idéer och känslor och så fortsätter det medan processen leder till en allt 
kraftigare anspänning i nervcentra och nervstrukturer. På så sätt kommer “nervös 
energi” att ansamlas i våra kroppar. Den anspänning som på så sätt byggts upp kan, 
enligt Spencer, minskas genom att den nervösa energin flödar vidare till nervstruk-
turer som har en mer direkt kontakt med kroppens muskler. Genom muskelrörelser 
av olika slag kan anspänningen få en utlösning och tappas av. Spencer exemplifierar 
sin teori genom att visa på att om vi är arga mår vi bättre efter en snabb promenad, 
eller efter att ha fått skrika och gorma ett slag. Gör vi inget åt vår ilska däremot, leder 
den till ett permanent spänningstillstånd och ruelse. Skratt är en sådan muskelrö-
relse som ger oss en möjlighet att bli av med en mängd spänningar i kroppen som i 
längden skulle vara skadliga för oss. Därför är det viktigt för vår hälsa att få skratta 
ofta och hjärtligt.  
 
Vad är det då som utlöser skrattreaktioner hos oss människor? I sitt försök att ge ett 
svar på denna fråga anknyter Spencer till liknande inkongruensteorier som vi mött 
hos Schopenhauer och Hazlitt, vilka på hans tid verkar ha blivit allmänt accepterade. 
Vad som sker när vi hör ett bra skämt, hävdar Spencer, är att vi ställs inför att söka 
förena två helt olika föreställningsområden. Ett sådant försök leder till mängder av 
idéer och känslor, och vi får då en topp av nervös energi i form av känslor som måste 
utlösas på något sätt. Här skulle man kunna tänka sig en rad olika reaktioner, men 
det intränade och allmänt accepterade sättet att lösa upp situationen är att brista ut 
i skratt.  
 
Att skratta i en spänd situation är alltså enligt Spencer ett inlärt beteende, men själva 
skrattet i sig är ett helt okontrollerbart fenomen. Han tar som exempel hur man skrat-
tar när man blir kittlad. Det är en reaktion som vi inte kan kontrollera hur mycket vi 
än vill. På samma sätt som yttre gnidning d.v.s. kittling utlöser skratt kan inre an-
spänning leda till en helt okontrollerad reaktion hos oss. Vi börjar då andas stötvis, 
diafragman i magen rör sig snabbt, musklerna runt munnen dras åt o.s.v och så 
brister vi ut i skratt. Barn brukar också klappa i händerna, och en del vuxna slå sig 
på knäna när de skrattar hjärtligt, vilket ytterligare bekräftar skrattets förbindelse med 
muskelrörelser och spänningsupplösning.  
 

1900-talet 
Herbert Spencers föreställning om “nervös energi”, som något som kunde ansamlas 
i kroppen, och som fordrade någon slags utlösning om det inte skulle leda till per-
manenta spänningar, kom att tas upp av många i samtiden. Det är för övrigt idéer 
som levt vidare in i vår tid, även om de flesta som rekommenderar humor som en 
form av terapi inte utgår från samma mekaniska syn på människan som Herbert 
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Spencer. Man kan föra ett liknande resonemang utifrån en psykodynamisk männi-
skosyn. En som tog upp Spencers idéer om olika energinivåer i kroppen och införli-
vade dem i sin psykologi var nämligen Sigmund Freud.  
 
Sigmund Freud 
Freud skrev 1905 en hel bok om “Vitsen och dess förhållande till det omedvetna”. 
Han redogör där för tre typer av situationer som enligt hans mening kan utlösa skratt. 
Dessa tre ledde till tre olika varianter av skämt som han benämnde vits, komik och 
humor. Gemensamt för alla tre är att de har sin grund i att psykisk energi byggs upp 
för att lösa en speciell uppgift. Om denna psykiska energi av någon anledning inte 
behövs för uppgiften, får vi en massa överflödsenergi som ansamlas i kroppen. 
Denna kan då, tänkte sig Freud, ”laddas ur” i form av muskelrörelser, och en av de 
bästa muskelrörelser för att ladda ur psykisk energi är skrattet. Som exempel anger 
Freud att vi kan ha förberett oss för att känna en typ av känsla som t.ex. rädsla, 
medömkan eller någon annan känsla som vi upplever som negativ. När vi så upp-
täcker att vi inte behöver vara rädda, visa medömkan eller vad den nu är, så kan vi 
släppa ut den energi vi gått och laddat upp i vår kropp i form av ett hjärtligt skratt.  
 
Men Freud vore inte Freud om han inte också kopplade skrattet till sina teorier om 
sexualdriften och våra förträngningsmekanismer. Som civiliserade människor är vårt 
jag och vårt överjag, enligt hans sätt att se, hela tiden upptagna med att förtränga 
aggressiva eller sexuella impulser från vårt omedvetna. Detta leder till en ansamling 
av psykisk energi. Skämt, och då särskilt sexuella skämt, ger oss emellertid en möj-
lighet att för ett ögonblick släppa ut en del av de energier som lagrats upp i förträng-
ningsprocessen. Det är därför tonåringar och vuxna så gärna berättar fräckisar och 
skrattar när andra berättar sådana. Små barn däremot är på samma sätt fascinerade 
av “kiss- och bajsskämt”, eftersom det rör områden som de är upptagna av under 
den fas i sin utveckling som han kallade “det anala stadiet”.15  
 
Skämtets funktion är, enligt Freud, precis som våra drömmar, en slags säkerhets-
ventil för förbjudna tankar och känslor. På samma sätt som han kallar drömmen för 
ett “drömarbete” talar han om skämtandet som ett slags arbete, som vi engagerar 
oss i. Tvärtemot vad många andra ansåg, så uppfattade Freud, om jag förstått ho-
nom rätt, skämtande om tabubelagda saker i form av fräckisar eller “kiss- och bajs-
skämt” som något positivt för människan. Men skämt kan också vara ett sätt att han-
tera andra problemområden än de som rör det sexuella. Själv började Freud samla 
på “judevitsar” direkt efter det att hans far hade dött, och de flesta skämt han själv 
tagit med i sin bok om humor är av det slaget. Detta hans intresse för judevitsar har 
tolkats som att Freud först i samband med faderns död börjat intressera sig för sin 

                                            
15   Detta är dock inget huvudtema i Freuds bok, utan han tar upp det i förbigående. När det gäller 

fräckisen ser han den också som ett förförelseförsök. Se Sigmund Freud Vitsen och dess för-
hållande till det omedvetna, Göteborg, 1995 sid 96 
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egen judiska identitet.16 Judeskämten, liksom de många skämt om renlighet som 
han också excellerar i, har då setts som ett försök från Freuds egen sida att omsätta 
sin teori i praktiken, genom att de gav honom en möjlighet att bearbeta områden 
som han själv fann problematiska och tabubelagda.  
 
Ett par andra 1900-tals teorier.  
Freud återkom till problemet senare men då är hans framställning inte lika mekanisk. 
Hans teorier kom att få stor betydelse, men det innebar inte att andra humorteorier 
förlorade i betydelse. Den franske filosofen och nobelpristagaren Henri Bergson, 
skrev exempelvis en bok om skrattets natur, i vilket han helt och hållet återknöt till 
de gamla idéerna om att skratt är en aggressiv handling, som förklätts att verka vän-
lig.17 Efter att ha analyserat ett antal komedier av Molière, finner han nämligen att 
det som får oss att skratta ytterst inte är något annat än olika former av lyteskomik. 
Samtidigt hävdar han, något märkligt, att skämt enbart engagerar vårt intellekt, och 
att några känslor inte är inblandade i det vanliga skrattet.  
 
Även överraskningsteorier av olika slag har varit ofta förekommande i diskussioner 
kring humorns väsen under vårt sekel. Särskilt viktig tycks Arthur Koestlers tes om 
att “ha ha -upplevelsen” är släkt med “aha-upplevelsen” vara.18 Den innebär att det 
som gör att vi skrattar åt en vits, enligt Koestler, är samma processer som när vi gör 
ett kreativt genombrott. Vi inser plötsligt sambandet mellan två sinsemellan olika 
“tankefält” och skapar för ett ögonblick något genuint nytt. Men Koestler inte är en-
sam om att koppla ihop humor och kreativitet. Även Edward DeBono har t.ex. angett 
sinne för humor som en nödvändig förutsättning för kreativt tänkande. I samband 
med forskningen om vad som kännetecknar ”kreativa miljöer”, har det också rent 
empiriskt gått att visa att antalet skratt per minut i ett arbetslag samvarierar med 
graden av kreativitet.  
 

Mot en generell humorteori 
På något sätt är det typiskt att vi på 1990-talet skall grubbla över om humor och 
skratt kan bidra till kreativiteten. Därmed har också denna mänskliga egenskap dra-

                                            
16  Om Freud och judeskämten se t.ex. Carl Hill The soul of Wit; Joke theory from Grimm to Freud, 

University of Nebraska Press, 1993 s. 130 ff 
 
17   Henri Bergsons Skrattet  finns i en svensk pocketupplaga från 1968. Idag är det svårt att förstå 

varför den väckte så stor uppståndelse när den kom 1901, eftersom han drar mycket långtgå-
ende slutsatser från några få udda exempel.  

 
18   Arthur Koestler The act of creation, London 1964 
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gits in i ekonomernas sfär. Helt följdriktigt görs nu också allvarliga försök att veten-
skapligt utveckla en generell teori om humor så att man skall kunna dra större nytta 
av denna tillgång.19 
 
Det finns också ett par stora forskningsprojekt på gång i vilka man hoppas kunna 
skapa humor med hjälp av artificiell intelligens. Småpojkarnas bellmanhistorier och 
stå-uppkomikers självironiska underlivsskämt analyseras där med oerhört allvar i 
jakt på en gemensam nämnare. På samma sätt grubblar man över vad det är som 
orsakar skratt i förväxlingskomedier, dumbomssagor och i åsynen av människor som 
drattar på ändan. Skämtande i form av syrliga kvickheter, norgehistorier och judevit-
sar jämförs med finurlig satir och godmodiga kåserier i strävan efter att finna den 
slutgiltiga formeln, den som gör att vi kan producera humor på löpande band. 
 
Förhoppningarna är stora, men det är inte utan att åtminstone jag hoppas att dessa 
projekt skall leda till ”en spänd förväntans upplösning i intet”. Visserligen skulle man 
kunna tro att humor skapad med artificiell intelligens vore bättre än den som är 
skapad utan någon intelligens alls, men det är inte sant. Vi kan skratta även åt det 
som är gjort helt utan begåvning eller avsikt. Ofta skrattar vi bara för att andra skrat-
tar, för att åtminstone få det att verka som att också vi har humor. En antydan om att 
man skulle ”sakna humor” är nämligen något av det allvarligaste en modern männi-
ska kan råka ut för. Enligt Garrison Keillor är detta något som också har påvisats 
vetenskapligt, och hans rapport från skämtlaboratoriet kan väl fungera som en lämp-
ligt final på denna tjurrusning genom humorteoriernas idéhistoria. Han skriver: 
 

Experiments with laboratory rats have shown that, if one psychologist in 
the room laughs at something a rat does, all of the other psychologists in 
the room will laugh equally. Nobody wants to be left holding the joke.20 
 

                                            
19   En av de mest ivriga förespråkarna för att man skall försöka formulera ”A General Theory of 

Humor” är Victor Raskin. Han är bl.a. känd för boken Semantic mechanisms of humor, 
Dordrecht : Reidel, 1985 

 
20  Garrison Keillor We Are Still Married, Introduction, 1989 


