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Abstract 
Cracks of laughter 
 
Kent Wisti is a new phenomenon who is successful in social media with his satire drawings. 
With a softly approach Wisti is questioning the opinions and reactions to current events. The 
aim of the research is to examine ways and means Wisti uses to form opinions. Today it is 
difficult to debate about sensitive topics because of the fear of not being considered politically 
correct, a racist or tied to the opinions that we do not want to be associated with. By 
examining the topos used and how Wisti speaks about racism and immigration I can thereby 
discern how Wisti creates enthymem. Therefore I examine the question: How is enthymem 
created in Kent Wistis drawings? This, in turn, I examine by studying how different topos are 
used to create enthymem. The research is based on Maria Wolrath Söderbergs method for 
topos, where I stake on the concepts of points for discussion, bases for discussion and 
operations for discussion to thereby examine how enthymem are created. The results clearly 
show that Wisti leaves much implicitly requiring the reader to become a co-creator of 
enthymem and hence their own convictions. This demands that the readers are well informed 
of the topics and have similar thought patterns to Wisti in order to fully understand the 
message. Wisti argues against including prejudices and racism through flaws in various doxa. 
There are contradictions between what we say and what we do, or between which we want to 
be and who we are. Doxa is simply something that binds together our decisions and actions 
with our thinking and reasoning. If these elements do not match, a persons overall impression 
ruptures.   
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1. Inledning	
 
De flesta människor har ett sinne för humor. Humor är någonting som vilar på gemensamma 

värderingar och skapas i sociala interaktioner. Humor är en genre som generellt sett är till för 

att underhålla, men humor, och främst satir kan även användas som ett retoriskt medel för 

samhällskritik och opinionsbildning. 

     Kent Wisti är ett nytt viralt fenomen som har gjort stor succé på framför allt de sociala 

medierna Twitter och Instagram där han opinionsbildar med sina satirteckningar. Wisti är 

samhällskritisk och genom sina pricksäkra satirteckningar gör han snabba kommentarer om 

samtidsdebatten. I en tid av hatfulla och aggressiva angrepp sticker Wisti ut som vänlig och 

timid, ett opinionsbildande angreppssätt som har visat sig vara mycket effektivt på så vis att 

Wisti har kommit att bli en av de mest delade och kommenterade politiska kommentatorerna 

på sociala medier. Satirteckningarna behandlar ofta högaktuella ämnen, känslor och strukturer 

i samhället. 

     Ett återkommande tema som Wisti bemöter är de känslor och rädslor som har uppstått i 

samhället när svenska folket möter nyanlända flyktingar. Ett annat återkommande tema är då 

Wisti med distans och ironisk framtoning skämtar om vita priviligierade medelåldersmän som 

norm, en kategori som Wisti själv kvalificerar sig i. Även Sverigedemokraternas politik är ett 

av Wistis återkommande teman. Vid upprepade tillfällen ifrågasätter Wisti partiets 

invandringspolitik och handlingar genom humoristiska och ironiska formuleringar.  

     Gemensamma nämnare för Wistis satirteckningar är det lågmälda angreppssätt han 

använder för att ifrågasätta åsikter och reaktioner på dagsaktuella händelser. Därmed är den 

kontextuella förståelsen central för hur läsaren upplever Wistis satirteckningar. En ytterligare 

gemensam nämnare för Wistis teckningar är att de berör känsliga ämnen, något som kan vara 

svårt att tala om med rädsla av att missförstås eller göra någon upprörd eller kränkt.  

2. Bakgrund	
 
Mitt intresse grundar sig som sagt i det lågmälda angreppssätt jag tycker mig se att Wisti 
använder då han opinionsbildar om känsliga ämnen. Med känsliga ämnen menar jag till 
exempel religion eller rasism, alltså ämnen som har en tendens att väcka åsikter och starka 
känslor. Hur går man då tillväga för att tala och opinionsbilda om känsliga ämnen? Att tala 
om känsliga ämnen kan vara svårt. Svårigheterna gäller de premisser som ett ämne kan 
medföra gällande vad man får lov att uttrycka och hur man får tala kring ett ämne 
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enligt ”samhällets värderingar”. Trots att vi i Sverige har både yttrandefrihet och tryckfrihet är 
det som att uttalanden ”bör” ske inom vissa ramar för att undvika att människor blir sårade 
eller kränkta. Att inte ta hänsyn till ”samhällets värderingar” i ett opinionsbildande 
sammanhang kan på så vis resultera i en diskussion som handlar om ifall ett uttryck eller en 
åsikt är kränkande eller inte, istället för att aktören får utrymme att verka opinionsbildande 
med sin åsikt. Därmed är dessa ramar någonting som opinionsbildaren idag har att förhålla sig 
till för att kunna behålla debattens fokus. Sverige styrs inte av en diktator som håller landet i 
ett järngrepp, utan det är samhället själva som bidrar till ett slutet och spänt debattklimat 
genom att ständigt påpeka vad man får och inte får säga.  Detta är problem för att det slutna 
och spända debattklimatet på sikt kan bidra till censur i ett land där vi är mycket stolta över 
yttrandefrihet och demokrati. Det är helt enkelt svårt att göra rätt i dagens debattklimat. Hur 
ska man kunna föra debatten vidare och komma framåt i utvecklingen om man inte får tala 
om vissa ämnen? Detta är för mig problematiskt. 
 

Det är därför intressant hur Wisti gör för att behålla fokus och ta sig förbi dessa spänningar i 

det offentliga debattklimatet, och dessutom skapa mening för läsaren i den mån att han verkar 

opinionsbildande. Att Wisti bland annat tar sig an ett ämne som rasism skulle kunna vara 

problematiskt med tanke på att han som aktör är en vit, medelålders man. Detta skulle 

eventuellt kunna medföra att Wisti blir utsatt för debattklimatets spänningar då han ger sig in i 

ett känsligt ämne med bakgrund i en lång historia av kamp, när han själv tillhör en 

privilegierad samhällsgrupp. Här finns således möjlighet att exempelvis Wistis 

tolkningsföreträde skulle kunna ifrågasättas. Fastän Wisti berör känsliga ämnen har han 

(mestadels) bemötts av positiv respons på sociala medier. Två känsliga ämnen/teman som 

utgör majoriteten av Wistis teckningar är rasism och invandringspolitik. Jag tycker mig se att 

Wisti har funnit ett angreppssätt där han lyckas diskutera dessa ämnen utan att mötas av 

protester och kritik, och det är just detta angreppssätt som mitt intresse grundar sig i. Dessa 

två teman, rasism och invandringspolitik, kommer därför utgöra uppsatsens utgångspunkt. 

3. Syfte	och	frågeställning	
	

Långt ifrån alla målgrupper inkluderas och nås via sociala medier, vilket är något som är 

problematiskt när vi talar om opinionsbildning i samhället. De delningar som görs syns inom 

vissa umgängeskretsar och nätverk, och ett fenomen kan därför upplevas som stort inom vissa 

kretsar, men inte i andra. Trots detta har Wistis teckningar uppmärksammats på sociala 
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medier i sådan utsträckning att teckningarna sedan hösten 2016 publiceras i Dagens Nyheters 

(DN) kultursidor. DN är en etablerad nyhetstidning vars läsarskara består av många trogna 

prenumeranter (Journalisten 2016). Både tidningens digitala prenumeranter samt 

pappersprenumeranter kan i dagsläget kontinuerligt ta del av Wistis teckningar och kan på så 

vis etablera en relation till Wisti och hans åsikter. DN som kommunikationsplattform ger 

därför Wisti ett bredare fält att verka opinionsbildande inom, som sträcker sig till nationell 

nivå och når fler målgrupper än på sociala medier.  

     Syftet med denna uppsats är inte att undersöka varför Wisti har blivit framgångsrik. Det är 

kanske en omöjlighet att svara på med hjälp av retoriska analysmetoder. Det jag intresserar 

mig för är snarare de retoriska verktyg Wisti använder för att verka opinionsbildande.  

Att använda just humor för att opinionsbilda är intressant eftersom humor har en tendens att 

både ursäkta och tillåta det som sägs, även om samma sak hade ifrågasatts under andra 

omständigheter. Med tanke på den enormt positiva respons Wisti har fått i form av 

kommentarer, gilla-markeringar och delningar på sociala medier, kan vi utgå från att hans 

teckningar i viss grad upplevs som meningsfulla eller övertygande. Genom att finna vilka 

retoriska verktyg Wisti använder för att opinionsbilda om känsliga ämnen är min förhoppning 

med denna uppsats att kunna säga någonting om vad det är som gör att Wisti inte möts av en 

rungande kritik eller hatstorm, utan istället skapar mening hos läsaren. Genom att undersöka 

och resonera kring vad Wisti gör hoppas jag kunna säga något om hur man kan angripa 

känsliga ämnen i ett hårt debattklimat. Problemet idag är att debattklimatet är slutet och spänt. 

Det finns inte utrymme för att tala om känsliga ämnen utan att granskas och i många fall 

kritiseras. Eftersom jag tycker mig se att Wisti har hittat en väg som släpper in honom i 

debatten utan att ifrågasättas, utan bemött med igenkänning, skratt och ”aha-upplevelser" 

anser jag det finnas ett behov av att undersöka Wistis angreppssätt för att se hur han gör för 

att skapa mening hos läsaren. 

     Jag kommer ta stöd i de två teman som jag har sett är mest framträdande i Wistis 

teckningar. Dessa har jag valt ut då Wisti fick ett uppsving som opinionsbildare i samband 

med flyktingströmmen år 2015. Hans opinionsbildande kraft har därmed varit som störst 

under åren då flyktingpolitik och rasism varit stora ämnen i samhällsdebatten. Då mitt intresse 

ligger i att undersöka hur Wisti talar om dessa två känsliga ämnen och på vilket vis Wisti 

verkar opinionsbildande vill jag gå djupare in i att tala om opinionsbildning och hur opinion 

skapas. För att exempelvis en argumentation ska kunna verka opinionsbildande krävs att 

argumentationen grundas i någonting som mottagaren anser har ett värde eller på något sätt är 
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meningsfullt. För att undersöka hur någonting blir meningsskapande i opinionsbildande 

sammanhang tar jag stöd i och utgår från det retoriska begreppet topos. Termen topos är 

grekiska och betyder plats eller ställe (Wolrath Söderberg 2012, s. 14). Topos kan ses som 

retoriska verktyg som kan skapa förutsättningar att kunna se olika perspektiv och 

utgångspunkter i diskussioner (Wolrath Söderberg 2012, s. 113). Exempelvis kan två personer 

som studerar samma fråga/ämne göra det utifrån olika förståelseredskap som ger de två 

personerna olika angreppssätt (Wolrath Söderberg 2012, s. 113). Jag utgår från retorikern 

Maria Wolrath Söderbergs definition att topos fungerar som meningsskapare, och att det 

retoriska begrepp vi har för att beskriva när meningsskapande sker är enthymem (Wolrath 

Söderberg 2010, s. 38). Enthymem ser jag därför inte som en ofullständig syllogism, utan tar 

stöd i Wolrath Söderbergs antagande om att enthymemets form även ger utrymme för 

meningsskapande och övertygelse genom att läsaren har möjlighet att vara delaktig. Därför 

vill jag undersöka följande fråga i denna uppsats: Hur skapas enthymem i Kent Wistis 

satirteckningar?   

     För att kunna urskilja och säga någonting om hur Wisti skapar mening är det av relevans 

att granska vilka topos som finns i Wistis satirteckningar. En närmre beskrivning av 

begreppen topos och enthymem avhandlas i teoriavsnitt 5.2 respektive 5.3 nedan. Genom att 

undersöka topos hoppas jag kunna upptäcka eventuella bakomliggande strukturer eller 

mönster i form av till exempel åsikter, värderingar, normer eller rent av argumentationer i 

Wistis satirteckningar som skulle kunna ligga till grund för den mening som skapas hos 

läsaren. Således vill jag även försöka säga någonting om sättet på vilket Wisti kringgår 

debattklimatets spänningar och skapar opinion inom känsliga ämnen. Jag kommer därför att 

granska vilka retoriska medel Wisti använder för att skapa opinion i sina teckningar för att 

kunna säga någonting om hur enthymem skapas i Wistis teckningar. Genom att undersöka 

min forskningsfråga hoppas jag kunna säga någonting om de retoriska strategier Wisti 

använder för att göra teckningarna meningsfulla för läsaren. Min förhoppning är även att detta 

ska leda mig fram till att kunna säga någonting om hur opinionsbildning av känsliga ämnen 

sker i det spända debattklimatet som finns idag. 

 

3.1 Forskningsbakgrund		
 
Språkteoretikern Michail Bachtin har forskat om den franske renässansförfattaren François 

Rabelais berättarkonst och den folkliga kulturen i det förmoderna Europa. Bachtin menar att 
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renässansens karnevalskultur är grunden till den folkliga kulturen som ger andrum från både 

den allvarliga kulturen och det dagliga slitet. Han skriver: ”Den skrattprincip som organiserar 

karnevalsritualerna befriar dem fullständigt från varje religiös och kyrklig dogmatism, från 

mystik och vördnad; de är dessutom fullständigt befriade från varje spår av magi och åkallan, 

de kräver ingenting och begär ingenting” (Bachtin 2007, s. 18).  

     Bachtins beskrivning av karnevalskulturen ligger nära den funktion som jag ser att satir 

kan fylla i opinionsbildande sammanhang, nämligen att satiren tillgängliggör en möjlighet att 

tala om ämnen som av olika anledningar är känsliga.  

     Jag har främst funnit relevant forskning om satir som verktyg för opinionsbildning inom 

ämnet medie- och kommunikationsvetenskap. Ett exempel är Anna Biverus och Tra Nguyen 

som har undersökt standupkonceptet RAW-comedyclub. RAW klassas förstås som 

underhållning, men konceptet har även en opinionsbildande effekt. Biverus och Nguyen 

skriver att RAW bör betraktas som en del i en process som handlar om tolkningsföreträde och 

vem som har makt att tolka (Biverus & Nguyen 2009, s. 36). I sin undersökning har Biverus 

och Nguyen sett hur skämten i RAW speglar samhälleliga diskurser. Deras studie visar att de 

ämnen som behandlas speglar och utmanar existerande samhällsdiskurser. Komikerna 

verkar vilja belysa känsliga ämnen och föra fram en alternativ syn på samhället och den 

sociala ordningen och på så vis bryta mot rådande normer (Biverus & Nguyen 2009, s. 

36). Därigenom blir RAW ett forum för opinionsbildning och komikern tillskrivs makt. Syftet 

med min studie är, som tidigare nämnt, att undersöka vilka medel Wisti använder för att 

opinionsbilda och hur han skapar enthymem. Biverus och Nguyen fann i sin studie att 

komikerna opinionsbildar med hjälp av fördomar, oförenlighet och koder knutna till en viss 

kultur (Biverus & Nguyen 2009, s. 20-22). Oförenlighet, fördomar och koder knutna till en 

viss kultur kommer jag att ta stöd i då jag ser på Wistis teckningar för att se om det mönster 

som upptäckts inom stand up-comedy även återkommer i Wistis teckningar trots att humorns 

uttrycksform skiljer sig.  

     Då satirteckningar är det material som denna studie avser studera är det av intresse att ta 

stöd i liknande studier som genomförts ur ett retoriskt perspektiv. Retorikern Simon Oja 

undersöker i sin avhandling Sverigedemokraternas budskap 2005-2010 – En retorisk studie 

av ett annorlunda parti bland annat Sverigedemokraternas interna kommunikation i form av 

skämtteckningar som publicerats i SDs medlemstidning SD-kuriren (Oja 2015, s. 173). Oja 

undersöker skämtteckningarna och menar att skämtteckningar inte börjar sina 

argumentationer från noll, utan det finns alltid en kontext och en gemensam doxa att ta 
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utgångspunkt ifrån (Oja, 2015, s. 174). Oja menar att kommunikationen handlar om de åsikter 

läsaren förväntas hysa, samhällsanalyser som läsaren kan antas dela samt saker som uppfattas 

som sanna (Oja, 2015, s. 174).  

     Eftersom rasism är ett av de teman jag specifikt kommer att undersöka är det av intresse att 

se närmre på tidigare retorisk forskning som behandlar just ämnet rasism inom genren 

humor. Studien Developing a rhetorical analysis of racist humour: examining anti-black 

jokes on the Internet är skriven av retorikern Simon Weaver, och Weaver menar att skämt om 

rasism ofta är föremål för diskussion i media och debatter, men att det då främst är frågan om 

acceptans som diskuteras. (Weaver 2010, s. 537). I studien undersöker Weaver det han 

identifierar som ”rasistisk humor” från fyra amerikanska webbplatser med hjälp av retoriska 

analysmetoder. Metoderna Weaver använder är främst retorisk diskursanalys och semiotiska 

teorier om humor, och genom dessa metoder identifierar Weaver en viktig effekt av "rasistisk 

humor". Weaver identifierar nämligen att humor som grundar sig i ras eller etnicitet bygger på 

dikotoma stereotyper av vissa minoritetsgrupper, och att detta även medför att etniska 

minoritetsgrupper på så vis blir underordnade. Resultatet visar att återinförandet av 

stereotyper blir ett faktum då denna sorts ”rasistiska humor” används (Weaver 2010, s. 538). 

Det är just dessa stereotypiska föreställningar och fördomar om minoritetsgrupper som Wisti 

arbetar för att motverka med hjälp av sina teckningar, men kan angreppssättet istället resultera 

i motsatt effekt? Kan resultatet ha motsatt effekt och likna Weaver undersökning och alltså 

istället förankra och etablera rasistiska fördomar och stereotyper? Kan det vara så att Wisti, 

genom att skämta om rasism, i själva verket aktualiserar och befäster rasistiska tankemönster 

omedvetet? Avsikten med den rasistiska humor som Weaver undersöker är nämligen inte att 

etablera det rasistiska tankesättet, tvärtom snarare avdramatisera ämnet rasism med hjälp av 

humor. Kan det vara så att Wisti genom att påminna sina läsare om åsikter som florerar i 

samhället uppmärksammar och befäster stereotypiska åsikter/bilder av minoritetsgrupper? 

Med stöd i Weavers forskning kommer jag att diskutera Wistis angreppssätt närmre i 

uppsatsens diskussionsdel för att kunna säga något om hur Wistis angreppssätt verkar.  

4. Material	
 
Uppsatsens analysmaterial består av tio satirteckningar framtagna av Kent Wisti. De utvalda 

teckningarna har fått positiva reaktioner på sociala medier genom att de är mycket delade, 

kommenterade och fått många gilla-markeringar. Materialet är avgränsat till två ämnen, 

nämligen rasism och invandringspolitik. Dessa två ämnen är överrepresenterade i Wistis 
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satirteckningar och jag kan därför dra slutsatsen att de haft inverkan på hur Wistis teckningar 

har mottagits. För att ytterligare säkerställa att så är fallet har jag valt ut tio teckningar 

framtagna av Kent Wisti som har ca 1000 gilla-markeringar på Instagram och ca 500 

delningar på Twitter. Detta urvalskriterium är av relevans då jag kan se att de utvalda 

teckningarna väcker reaktioner hos Wistis läsare. Eftersom jag kan se att de tio teckningarna 

har gett gensvar i form av spridning och positiv respons kan de således räknas som 

satirteckningar som i viss mån har påverkat läsaren genom att de är meningsfulla. 

Teckningarnas antal har dels avgränsats genom uppsatsens omfång, och dels på grund av att 

uppsatsens syfte är att finna mönster i Wistis angreppssätt. Syftet medför därför att materialet 

jag undersöker bör bestå av flera teckningar för att ge uppsatsen en bredd. Att istället välja att 

djupgående undersöka en specifik teckning hade varken gett mig möjligheten att jämföra 

ämnen/teckningar med varandra eller upptäcka mönster i Wistis uttrycks- och angreppssätt, 

mönster som i sin tur kan hjälpa mig att se hur mening skapas i satirteckningarna. 

5. Teori	
 

Jag kommer här beskriva de teorier som ligger till grund för mina analyser av teckningarna. 

Då Wisti klassas som en satirtecknare är det relevant att ta upp skillnaden mellan de nära 

besläktade begreppen humor, satir och ironi för att klargöra definitionen av begreppet satir. 

Jag kommer specifikt att ta upp politisk satir då detta ligger nära området opinionsbildning. 

Därefter kommer jag att redogöra för min syn på begreppet enthymem där jag tar stöd i 

Wolrath Söderbergs definition av begreppet. Jag utgår från Wolrath Söderbergs definition då 

jag avser undersöka vilka möjligheter Wistis angreppssätt skapar för att läsaren ska kunna 

delta i meningsskapandet. Jag kommer därför undersöka vilka budskap Wisti lämnar implicita 

i teckningarna. Vidare presenterar jag begreppet topos som används för att jag ska kunna se 

vad det talas om i teckningen och ur vilka perspektiv det talas om detta. Därefter presenterar 

jag begreppet doxa då det är i doxan som vi kan upptäcka topos (Wolrath Söderberg 2012, s. 

71). Dessa begrepp hänger tätt samman och bildar tillsammans ett ramverk för min 

undersökning.  

 

5.1 Humor,	ironi	eller	satir?	
 
Teorier om humor är centrala för min undersökning. Wisti använder främst satir som 

kommunikationsverktyg. Satir är en humorform som kan uppfattas som antingen elak eller 



	
	
	

	 11	

rolig beroende av förkunskaper och åsikter hos läsaren. Som inledningsvis nämndes har Wisti 

ett mycket lågmält angreppssätt, på så vis sticker han ut i en tid då satiren stundtals anklagas 

för att ha blivit grov och hård, men trots det, eller möjligen kanske tack vare det, har han fått 

stor spridning och skapar opinion på sociala medier. 

   I Konsten att tala skriver retorikern Lennart Hellspong att ironi och satir har en underbyggd 

mening som ofta står i kontrast till det som explicit sägs (Hellspong 2011, s. 142). Med ironin 

som verktyg kan man få lyssnare att ompröva sina invanda föreställningar (Hellspong 2011, s. 

142). Att det som uttrycks står i kontrast med det som menas kan ses som allmängiltigt, men 

att det kan få lyssnaren att ompröva invanda föreställningar är intressant då jag vill tala om 

hur humor kan fungera som opinionsbildande verktyg.  

     För att vidare reda ut humorbegreppen tar jag hjälp av historikern Martin Åberg och 

författaren och journalisten Ludvig Rasmussen. I Humor – Hundra år av skämtsamhet gör 

Ludvig Rasmusson skillnad mellan de tre begreppen humor, ironi och satir. Rasmussen 

menar att en humorist ofta har en självironisk ton, kan se och skämta om sina egna fel och 

brister och således kan framstå osäkra (Rasmussen 2002, s. 61). Detta skiljer sig markant från 

satiriker som inte under några omständigheter är självironiska (Rasmussen 2002, s. 61). 

Satiriker måste ha en tydligare riktlinje än en humorist och får aldrig tveka på ondskan eller 

dumheten hos dem de angriper. Detta, menar Rasmussen, gör att satiriker ofta är effektivare i 

strid än humorister. Ironi å andra sidan skriver han är ett medel som både satiriker och 

humorister använder sig av (Rasmusson 2002, s. 62).  

     Martin Åberg har i Politikern i svensk satir 1950-2000 skrivit om satir i förhållande till 

politik, satir som makt och satir i medielandskapets förändringsfaser. Hans syfte var att 

studera sambanden mellan satirens konstruktion av politikerrollen ur historiskt perspektiv 

med det kulturella normsystemet inom politiken (Åberg 2006, s. 19). Åberg menar att den 

politiska satiren i många fall fungerar som en samhällsspegel genom att utgöra en viktig arena 

för mötet mellan makten och medborgarna (Åberg 2006, s. 22). Däremot behöver inte en 

satiriker nödvändigtvis se sig själv som en samhällsförbättrare eller opinionsbildare (Åberg 

2006, s. 22, 23). Åberg skriver det satiriska angreppssättet grundar sig i historiskt rotade 

föreställningar och vanan om vad som rent normativt brukar anses vara träffsäker satir och gå 

hem hos lyssnaren (Åberg 2006, s. 23).  
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     Även retorikern Simon Oja har undersökt humor i politiskt sammanhang. I sin avhandling 

Sverigedemokraternas budskap 2005-2010 – En retorisk studie av ett annorlunda parti 

skriver han att det inte är ovanligt att höra frasen ”det var ju bara på skämt” i direkt 

anknytning till någonting som kan uppfattas som stötande eller inte helt rumsrent, och att 

humor på så vis blir en retorisk strategi för att ursäkta och minimera det som sagts (Oja 2015, 

s. 119). I formuleringen ”det var ju bara på skämt” ligger då en slags underförstådd bild av att 

skämt är harmlösa, men Oja skriver att skämt kan vara allt annat än harmlösa, utan rentav 

inflytelserika över åsikter (Oja 2015, s. 119). Då jag vill ta avstamp i debattklimatets 

spänningar är formuleringen ”det var ju bara på skämt” intressant då det innebär att skämt kan 

ursäktas och avfärdas med att de är harmlösa. Dock finns det uppenbart en gräns för vad du 

tillåts skämta om/hur du skämtar utan att möta kritik. Om humor nu är harmlöst, vilket 

ursäkten hävdar, borde väl rimligtvis inte en sådan gräns finnas? Enligt Oja kan humor ha 

agendan att få publiken att tänka (Oja 2015, s. 119). Humor kan därför definitivt vara politik, 

men politik är däremot sällan är humoristisk (Oja 2015, s. 119). 

     Eftersom Wistis teckningar innehåller en i hög grad implicit argumentation behöver jag 

undersöka hur någonting som förmedlas med hjälp av underförstådda tecken blir 

meningsskapande. Därför vill jag ta stöd i retorikern Anders Sigrells forskning om ironi som 

humorform. I Att övertyga mellan raderna skriver Sigrell att ett bekvämt sätt att se på ironi är 

som ett överordnat paraplybegrepp som inbegriper både satir, parodi och sarkasm. Ironi kan 

ses på detta sätt eftersom den utnyttjar andra figurer i sitt uttryck. (Sigrell 2001, s. 228)  

Sigrell har även undersökt implicita argumentationers effektivitet, och huruvida det är möjligt 

att explicitgöra underförstådda budskap (Sigrell 2001, s. 256). Sigrell skriver att det kan vara 

svårt för läsaren att urskilja underförstådda budskap som inte visar sig explicit (Sigrell 2001, 

s. 257). Kontextkännedom är därmed direkt avgörande för att läsaren ska kunna rekonstruera 

ett underförstått innehåll (Sigrell 2001, s. 259). Det kan således även vara svårt att förenkla 

ironier eftersom ironin har en kommunikativ betydelse som i många fall då kan gå förlorad 

(Sigrell 2001, s. 258). Vikten av kontextkännedom som Sigrell beskriver bekräftas även av 

Oja då han skriver att humor är en kommunikationsform som både förutsätter och förlitar sig 

på att läsaren har förmågan att applicera kontextkännedom och omvärldskunskap för att förstå 

det budskap som förmedlas (Oja 2015, s. 77). För att opinionsbilda kan sändaren därför 

använda sig av underförstådda premisser som skapar förutsättningar för att läsaren ska dela 

sändarens åsikt (Oja 2015, s. 77). De premisser sändaren tillhandahåller, vilka framstår som 

logiska, kopplas samman av läsaren trots att de nödvändigtvis inte har ett rimligt samband. 
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Oja tar upp ett exempel från Sverigedemokraternas valkampanj år 2010, där pensionärer ställs 

mot invandrare i ett svartvitt tänk där Sverigedemokraterna inte tar hänsyn till komplexiteten i 

frågan (Oja 2015, s. 78). Detta är alltså en lömsk möjlighet att få läsaren att fylla i det 

sändaren insinuerar på ett sätt som framställs som simpel logik för läsaren (Oja 2015, s. 77).  

     Opinionsbildning kan alltså ske på flera sätt, men då opinionsbildning sker med hjälp av 

ironi eller satir är den gemensamma nämnaren att det krävs någonting av läsaren då det som 

sägs, inte nödvändigtvis stämmer överens med det som menas. Själva poängen med implicita 

budskap är att publiken fyller i, eller medskapar betydelsen, utifrån sin egen förförståelse eller 

värdehorisont. I denna uppsats används begreppet enthymem för att beskriva hur detta sker. 

5.2 Enthymem	
 
Wisti använder i hög grad implicit argumentation som strategi. Denna strategi kräver att 

läsaren måste tolka teckningen för att räkna ut kontentan. I det här avsnittet kommer jag 

därför att avhandla enthymem utifrån flera perspektiv för att redogöra för hur jag ser på 

begreppet. För att göra detta kommer jag bland annat att ta stöd i Aristoteles och Maria 

Wolrath Söderbergs definitioner av enthymem. 

     För att förklara Aristoteles definition av begreppet enthymem vill jag först kortfattat 

förklara begreppet syllogism. Aristoteles skriver att en syllogism ses som en nödvändig 

slutledning utifrån två premisser (Aristoteles, 1356b). Ett klassiskt exempel på en syllogism 

är följande argumentation bestående av tre led: ”Alla människor är dödliga. Sokrates är en 

människa. Alltså är Sokrates dödlig.” Aristoteles skriver att enthymem är en syllogism där 

minst ett av påståendena har utelämnats (Aristoteles, 1355a). Jag vill konkretisera detta med 

hjälp av exemplet ovan. Frasen ”Sokrates är dödlig” verkar som ett enthymem om de övriga 

påståendena lämnas implicita. Det faktum att alla människor är dödliga, eller att Sokrates är 

människa lämnas därmed underförstått i resonemanget och är slutsatser som läsaren själv 

måste dra. Wolrath Söderberg som skriver att Aristoteles gör skillnad på syllogismen och 

enthymemet genom att de används i olika sammanhang (Wolrath Söderberg 2010, s. 38). 

Syllogismen är en resonemangsform som används för den epistemiska kunskapens säkra 

vetande, medan enthymemet grundas i doxa, den problematiska kunskapen samt ”frågor som 

kan vara på ett annat sätt” som retoriken behandlar (Wolrath Söderberg 2010, s. 38). Jag 

återkommer till begreppet doxa i avsnitt 5.4 nedan. 

     Många filosofer och logiker har sett enthymemet som en sämre eller bristande form av 

syllogism då flera led i enthymemet fylls i genom antaganden. Maria Wolrath Söderberg 
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skriver istället att ”bristen” fyller en funktion just på grund av att enthymemet är någonting 

som blir till och får mening när publiken, utefter egen förförståelse, själva fyller i det som 

saknas (Wolrath Söderberg 2010, s. 40). Wolrath Söderberg skriver att enthymemet 

förutsätter långt mer komplexa och gemensamma förståelser än en syllogism (Wolrath 

Söderberg 2010 s. 37). Wolrath Söderberg skriver att enthymemet även uppmanar till dialog 

och fordrar ett samspel mellan talaren och lyssnaren på annat sätt än vad syllogismen gör 

(Wolrath Söderberg 2010, s. 37, 40). Detta är intressant för uppsatsens syfte då avsikten är att 

granska hur Wistis angreppssätt skapar mening hos läsaren och således verkar 

opinionsbildande. Uppfattningen att enthymemet skapas när publiken projicerar egna 

värderingar och förförståelse på det som saknas är någonting jag ansluter mig till i denna 

uppsats. Därigenom utgår jag från att enthymemet inte är någonting som redan finns och som 

upptäcks av läsaren, utan att enthymem skapas av läsare och att olika läsare (beroende av 

olika förkunskaper och värderingar) därför även skapar olika enthymem. 

     Filosoferna Antoine Arnald och Pierre Nicole påpekade redan på 1600-talet i Logic or the 

art of thinking den psykologiska effekten i att ett utelämnande av en premiss kan få 

läsaren/åhöraren att känna sig intelligent och smickrad. Även retorikern Anders Sigrell skriver 

i Att övertyga mellan raderna om att se enthymemet ur mottagarperspektiv och att en stor del 

av påverkanseffekten bygger på att lyssnaren är aktiv och inte passiv (Sigrell 2001, s. 270).  

     Ett villkor som kan spela in för läsarens uppfattning och tolkning av Wistis satirteckningar 

är kairos. Retorikern Jens Elmelund Kjeldsen skriver att kairos står för ”det rätta ögonblicket” 

att säga något (Kjeldsen 2008, s. 73). Kairos har alltså att göra med både anpassning till 

tidpunkten och förmågan att avläsa situationer. På så sätt kan sändaren medvetet skapa effekt 

genom att en handling eller ett yttrande sker i med rätt tajming (Kjeldsen 2008, s. 73, 74). 

Nära besläktat med begreppet kairos är aptum, ett begrepp som Kjeldsen översätter till ”det 

som passar sig” (Kjeldsen 2008, s. 75). Aptum kan bland annat handla om villkor för vad som 

är anständigt och respektabelt att uttrycka i en viss situation (Kjeldsen 2008, s. 75). Aptum 

kan därför vara ett villkor när vi uppfattar att någon ”går över gränsen” i situationer där vi 

talar om ämnen som är känsliga.  

    Enthymem byggs av topos på så sätt att till exempel diskussionspunkter, 

diskussionsgrunder eller diskussionsoperationer (dessa begrepp förklaras nedan), vi använder 

oss av i en kommunikation anropar konnotationer hos läsaren som grundar sig i tidigare 

erfarenheter kopplade till de topos som används. Det är genom dessa erfarenheter som läsaren 

bildar sig en uppfattning av talarens tes (Wolrath Söderberg 2012, s. 124). 
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5.3 Topos	
 
Jag tar stöd i begreppet topos med anledningen att topos skapar möjligheten för mig att se 

olika perspektiv och utgångspunkter i Wistis teckningar. För att kunna säga någonting om hur 

Wisti kringgår debattklimatets spänningar och skapar opinion inom ämnena rasism och 

invandringspolitik anser jag därför att topos ger mig en bra utgångspunkt för att kunna se vad 

det talas om och ur vilka perspektiv det talas om något. Sändaren kan utnyttja läsarens 

tidigare erfarenheter genom att använda topos, det vill säga språkliga verktyg som läsaren 

känner igen och som relaterar till läsarens egna antaganden och värden. Med hjälp av topos 

kan sändaren därigenom skapa förutsättningar för att budskapet ska ses som meningsfullt av 

läsaren. Genom att fylla i budskapet med egen erfarenhet kan sändaren på så vis skapa 

förutsättningar för att läsaren skapar det enthymem som sändaren har i åtanke. Jag ser därför 

toposbegreppet som ett viktigt hjälpmedel för mig att kunna urskilja hur enthymem skapas i 

Wistis teckningar. 

     Termen topos är grekiska och betyder plats eller ställe. I sin avhandling Topos som 

meningsskapare: Retorikens topiska perspektiv på tänkande och lärande genom 

argumentation konkretiserar Wolrath-Söderberg toposläran med hjälp av ett exempel där hon 

skriver att vi kan se ett landskap från ett perspektiv om vi befinner oss på en utsiktspunkt, 

men att en annan utsiktspunkt kan göra att landskapet ter sig annorlunda och således ge oss ett 

nytt perspektiv (Wolrath Söderberg 2012, s. 15). Wolrath Söderberg beskriver i sin 

avhandling topos som diskursiva verktyg som strukturerar vår förståelse i form av 

diskussionspunkter, diskussionsgrunder och diskussionsoperationer som används för att skapa 

mening inom argumentativa praktiker (Wolrath Söderberg, 2012 s. 111). Topos är 

argumentativa vanor som utgörs av konnotativa system (Wolrath Söderberg 2012, s. 124). Det 

innebär att om det uppstår ett problem som jag inte tidigare har stött på så kommer jag per 

automatik att ta stöd i andra områden där jag har tidigare erfarenheter och vanor. Genom att 

gamla vanor appliceras på områden som jag inte tidigare känner till kan jag på så vis få 

erfarenheter inom nya områden. (Wolrath Söderberg 2012, s. 122). Wolrath Söderberg 

skriver: ”Topos fungerar alltså som mötesplatser för meningsskapande därför att de kopplar 

en ny situation med erfarenheten av att ha agerat argumentativt på ett visst sätt i en eller flera 

andra praktiker.” (Wolrath Söderberg 2012, s. 123).  

    Wolrath Söderberg skriver att diskussionspunkterna är redskap för fokusering och 

prioritering, och när vi resonerar så gör vi det om någonting som inte är självklart, men som 

vi anser vara viktigt för oss (Wolrath Söderberg 2012, s. 117). Det ämne vi utgår ifrån och 
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talar om är alltså diskussionspunkten. Det vi tar spjärn mot för att tala om diskussionspunkten 

benämner Wolrath Söderberg som diskussionsgrunder. Hon skriver att diskussionsgrunderna 

primärt fungerar som verktyg för urskiljning och perspektivering (Wolrath Söderberg 2012, s. 

117). Diskussionsgrunderna utgör alltså de olika perspektiv vi talar om diskussionspunkten 

på. Diskussionsoperationer definierar Wolrath Söderberg som verktyg som hjälper oss att dra 

slutsatser och skapa samband (Wolrath Söderberg 2012, s. 118). Diskussonsoperationerna 

binder således samman diskussionspunkter med diskussionsgrunder och hjälper oss att skapa 

mening utifrån den diskussionspunkt som diskuteras. När vi har funnit dessa diskursiva 

verktyg och genom dem kunnat utläsa en argumentation kan vi fråga oss hur det kommer sig 

att vissa argument har en viss kraft eller övertygande effekt. På samma sätt menar Wolrath 

Söderberg att toposläran är ett redskap som kan hjälpa oss att se en fråga från olika synvinklar 

(Wolrath Söderberg 2012, s. 15). Genom att undersöka vilka topos som används är min 

förhoppning att jag ska kunna se vilka perspektiv Wisti antar i teckningarna och hur han 

skapar samband och mening genom de diskussionsoperationer han använder.  

     Argument som bygger på logik är ofta argument som är övertygande och accepteras 

snabbt. Logiska argument har begränsad räckvidd när flera värden står i konflikt med 

varandra som det ofta gör i rättsliga frågor. Nyretorikerna Chaim Perelman och Lucie 

Olbrechts-Tyteca sökte skapa en rättsargumentationens logik, men konstaterade snart att det 

var ett omöjligt projekt eftersom rätt och moral är situationsberoende. I Perelemans och 

Olbrecht-Tytecas studie av hur rättslig argumentation ser ut i verkligheten visade det sig 

emellertid att ett vanligt förekommande sätt att argumentera var att göra det på sätt som liknar 

logisk argumentation, men inte är det. Perelman och Olbrechts-Tyteca kallade detta 

kvasilogiska argumentationstekniker (2013). Här behöver tydliggöras att det inte är fråga om 

ologisk argumentation (begreppet är inte negativt laddat), utan om argumentation som får sin 

kraft genom likheten med logisk argumentation. Sådana topos (även kallat loci) kallade 

Perelman och Olbrechts-Tyteca för kvasilogiska. Till skillnad mot logiska argument som med 

nödvändighet gäller, så kan dessa argument utmanas av andra och dessutom ofta tvärvändas.  

     I Retorikens imperium skriver Chaim Perelman följande: 

 

För att omforma en argumentation till en tvingande bevisning  

krävs att de termer man använder preciseras, att all tvetydighet  

elimineras och alla möjligheter till multipla tolkningar av  

resonemangen avlägsnas. (Perelman 2013, s. 75) 
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Perelman skriver att kvasilogiska argument har en brist gällande precisionen som nämns i 

citatet ovan och således skulle kunna uppfattas som en logisk brist, men att detta först blir en 

brist i argumentationen då den som argumenterar har för avsikt att bevisa någonting i strikt 

mening (Perelman 2013, s. 75). Kvasilogiska argument går enligt Perelman nästan alltid att 

invända mot då relationen mellan de olika slutsatserna alltid kan ifrågasattas. Ofta lyckas 

därför inte kvasilogiska argument att själva övertyga, utan kan behöva ta stöd i fler 

kvasilogiska argument eller kompletteras med argument som baseras på verklighetens 

struktur (Perelman 2013, s. 98).  

     En viktig utgångpunkt för förståelsen av toposbegreppet är att topos bygger på doxa. 

Topos är språkliga verktyg som hämtas från doxa. De är resonemangssätt och vanor som så 

att säga har en god meritlista från tidigare användning. Topos fungerar för att de knyter an till 

meningsnät, försanthållanden, erfarenheter och värden som vi redan omfattar. 

 

5.4 Doxa	
 
Det är publiken som avgör om ett skämt är roligt. Det är så att säga publikens doxa som spelar 

roll för hur det implicita uppfattas. De satirteckningar jag har för avsikt att analysera är 

synnerligen kontextbundna, och närmast dagsaktuella, någonting som aktualiserar och gör 

perspektivet doxa extra relevant i min undersökning. Som ovan nämnt byggs enthymem med 

hjälp av topos och topos är i sin tur beroende av doxa. För att kunna säga någonting om sättet 

på vilket Wisti kringgår de spänningar som finns i debattklimatet är det av intresse att se på 

begreppet doxa. Jag tycker mig dessutom se att Wistis typ av humor spelar på att ifrågasätta 

olika doxor och uppmärksamma sprickorna mellan doxor. 

     Mats Rosengren, filosof och retoriker, definierar doxa som de försanthållanden, 

förgivettaganden och trosföreställningar som råder inom en stor eller liten grupp människor 

(Rosengren 2008, s. 71). Det kan innebära att en verklighet inte alltid är enhetlig och 

motsägelsefri, utan är en föränderlig produkt skapad av oss själva (Rosengren 2008, s. 71). En 

doxa råder alltså inom ett socialt och historiskt sammanhang och doxa utgörs av ett slags 

socialt konsensus (Rosengren 2008, s. 72.)  

     Sociologen Pierre Bourdieu ser doxa som olika vanor och regler som innehas i ett fält som 

aldrig ifrågasätts, helt enkelt på grund av att ingen inom gruppen kommer på tanken att 

ifrågasätta dem. De mönster och principer som vi rent naturligt följer blir självklara och 

osynliga för oss (Bourdieu 1992, s. 45). 
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     Wolrath Söderberg skriver att en grupps doxa utgörs av små instanser av doxa som 

Aristoteles kallade endoxa och som han likställde med topos (Wolrath Söderberg 2012, s. 82). 

Wolrath Söderberg skriver att om man talar om doxa som en samlingsbenämning för olika 

tankar och synsätt som är sammanlänkade hos en grupp människor, så utgör endoxa olika 

enskilda synsätt inom ramen för doxan (Wolrath Söderberg 2012, s. 82). För att en talare ska 

kunna nå eller övertyga en mottagare, måste det göras med ett perspektiv som läsaren är 

överens om är viktigt, bekant, angeläget eller sant. Det kan finnas olika nivåer av doxor: 

Sådant vi hävdar, öppet ansluter oss till eller hyllar, men också sådant vi tar förgivet eller 

lever efter men som vi inte är riktigt medvetna om (eller kanske inte vill se eller erkänna). 

Doxa är av relevans att undersöka då det är någonting som har stor inverkan på mottagarens 

övertygelse och således även för att kunna skapa opinion. Ämnena rasism och 

invandringspolitik är, som ovan nämnt, två känsliga ämnen där det råder både spänningar och 

villkor gällande vad som får sägas och hur det får skämtas. Då mitt syfte är att söka säga 

någonting om hur Wisti skapar opinion och kringgår dessa spänningar är det intressant att se 

på teckningarnas doxa. 

6. Metod	
 

	

Jag har valt att bland annat använda mig av begreppen i Maria Wolrath Söderbergs förslag på 

toposmodell. Modellen beskrivs i teoriavsnittet och nyttjar begreppen diskussionspunkter, 

diskussionsgrunder och diskussionsoperationer. Att använda topos som metod skapar tydliga 

riktlinjer för mitt analysarbete samtidigt som modellen är tillåtande att inkludera mina 

teoretiska perspektiv. Därför anser jag att topos skapar förutsättningar för att inte begränsa 

mitt arbete, utan genom att verka som en tydlig mall. För att urskilja hur enthymem skapas 

söker jag de topos som är används eller är verksamma i teckningarna. På så vis kan jag 

synliggöra teckningarnas olika perspektiv och de gemensamma värden och antaganden som 

de vilar på, och på så vis se hur det kan tänkas att enthymemen produceras. Genom att 

använda topisk analys som metod är min avsikt att kunna säga någonting om hur teckningarna 

blir meningsskapande och verkar opinionsbildande. Jag anammar synsättet på topos som 

diskursiva verktyg, alltså verktyg som fungerar språkligt, symboliskt eller på något annat sätt 

skapar struktur i skrift, tal, kommunikation eller debatt (Wolrath Söderberg 2012, s. 111). 

Topisk analys innefattar oundvikligen ett visst mått av tolkning och är således beroende av 

mig som skribent, vilka tecken jag uppfattar och hur jag förhåller mig till och tolkar dessa 

genom mina förkunskaper. Topisk analys är därför oundvikligen hermeneutisk. Jag hanterar 
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detta genom att försöka att tydligt artikulera mina tolkningsraster och att diskutera mina fynd 

på att sådant sätt att läsaren kan följa med. 

6.1 Analysens	två	moment	
 
Min analys består av två olika moment som går till på följande vis: 

 
1. Jag	situerar	teckningen	för	att	se	vad	den	anspelar	på	och	således	ser	om	jag	kan	

utläsa	någonting	utifrån	det. 

 
2. Jag	ser	på	vilka	topos	som	finns	i	teckningen,	hur	dessa	topos	används	och	vad	

toposen	kan	tänkas	skapa	för	enthymem.	Här	kommer	jag	att	ta	stöd	i	Wolrath	

Söderbergs	toposteori	och	begreppen	diskussionspunkter,	diskussionsgrunder	

och	diskussionsoperationer. 
 

Med anledning av att det är svårt att analysera enthymem utan att diskutera dem kommer 

analysen att ha en diskuterande form. Därefter kommer jag att söka mönster och göra 

jämförelser av mina fynd för att förhoppningsvis kunna säga någonting om de retoriska 

strategier Wisti använder för att göra teckningarna meningsfulla för läsaren samt hur Wisti 

kringgår debattklimatets spänningar. 

7. Analys	
Bild	1.		

 
Publicerades på Instagram 2016-11-17 
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Bilden tar stöd i en händelse där en högt uppsatt chef inom Moderaterna har gjort ett uttalande 

som har uppmärksammats som stötande. I denna teckning använder Wisti en 

diskussionsoperation som jämför Moderaterna med Sverigedemokraterna. Detta är en 

jämförelse som skapar samband mellan partierna. Teckningen anspelar på att Moderaterna har 

tagit ett kliv närmare Sverigedemokraternas åsikter i invandringspolitiska frågor. Tidigare 

tappade Moderaterna många anhängare som istället valde att ansluta sig till 

Sverigedemokraterna (Aftonbladet 2016). Att Moderaterna väljer att ta ett steg närmre 

Sverigedemokraterna kan därför tolkas som att Moderaterna röstfiskar för att vinna tillbaka 

väljare. Teckningen belyser att Moderaterna och Sverigedemokraterna numera ligger nära 

varandra i politiska ställningstaganden, och detta ser jag därför vara den diskussionspunkt 

som teckningen kretsar kring.  

     Sverigedemokraterna har en skandalomsusad bakgrund och har exempelvis varit i 

blåsväder på grund av händelser som ”järnrörsskandalen”. Wisti tar fasta på att även 

Moderaternas kommunikationschef gör ett uttalande som kan klassas som en skandal och 

knyter samman händelserna genom en jämförelse av partierna. Wisti låter i detta fall 

individens uttalande representera hela partiet. Genom denna typ av diskussionsoperation låter 

Wisti en del av ett parti utgöra en helhet, och helheten får på så sätt ta ansvar för delen. Som 

alla diskussionsoperationer kan den också kritiseras – är delen verkligen representativ för 

helheten? 

     Hur rolig läsaren finner teckningen varierar troligen beroende på politisk åskådning. Är 

läsaren anhängare till antingen Sverigedemokraterna eller Moderaterna kommer denne 

troligtvis inte finna teckningen lika rolig som om läsaren är anhängare till något av de övriga 

partierna. Teckningens humor grundas även på antagandet att det är negativt att vara ett 

fullgott alternativ till Sverigedemokraterna. Läsarens inställning till skämtets antagande kan 

därför också spela en avgörande roll för hur rolig läsaren finner teckningen.  

   I bilden finns det alltså delar av skämtet som lämnas kvar för läsaren att fylla i. Att kunna 

fylla i det som lämnats implicit förutsätter att läsaren delar Wistis doxa och har liknande 

tankemönster. Om så inte är fallet finns risken att läsaren antingen inte kan fylla i det som 

saknas, alternativt fyller i det implicita på ”fel” sätt. Wisti är på så vis beroende av läsarens 

förkunskaper, i detta fall gällande det politiska läget, partiernas utveckling och inställning till 

invandringspolitiska frågor. Ansvaret gällande att dra rätt slutsatser av skämtet har Wisti 

alltså lämnat över till läsaren. 
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Bild	2.		

 
Publicerades på Instagram 2016-11-29 
 

Teckningen kretsar kring ett antal topos som likt teckningen ovan kräver förförståelse hos 

läsaren. Förförståelsen krävs för att läsaren ska kunna förstå hur Wisti förhåller sig till 

toposen och således hur han vill att läsaren ska förhålla sig till dem. De topos jag har funnit är 

”den vita”, Aladdinasken, halal, Avpixlat och Forsmark. Genom att använda ”den vita” för 

identifikation förutsätter Wisti att läsaren vet att ”aladdinasken” är en chokladask och att ”den 

vita” syftar på den vita chokladbiten i askens centrum som det endast finns ett exemplar av. 

Toposet ”den vita” fungerar som en diskussionsgrund i teckningen, och med detta topos förs 

ett helt nätverk av sammanhängande endoxor och meningsfält in i tolkningen. 

     Jag kopplar även att teckningen anspelar på att det finns en pågående debatt om svenska 

traditioner där man vidtagit vissa åtgärder för att undvika att diskriminera eller kränka 

personer. Till detta hör exemplet att man i Kalle anka på julafton, som definitivt tillhör 

den svenska doxan, klippt bort den mörkhyade stereotypa dockan. Andra exempel är att Pippi 

inte längre leker kines i böckerna och att hennes pappa inte längre kallas ”negerkung”. 

Ingrepp som dessa ser vissa som en rimlig anpassning till en förändrad värld och en växande 

medvetenhet, medan andra ser ingreppen som censur eller hot mot traditioner. Detta är en 

debatt som har varit både hätsk och infekterad. När ”den vita” ställs i kontrast till ”halal” 

skapar Wisti en motsättning mellan ”oss” och ”dem” där dessa chokladbitar plötsligt 

representerar en grupp människor. På så vis sätts också en diskussionsoperation igång. Det 

blir en slags implicit analogi som är tvärvänd genom att den inte används för att hävda något 

utan för att förlöjliga något genom att visa det absurda. Detta förutsätter även att läsaren vet 

att halal är någonting som är kopplat till muslimska traditioner, kultur och religion. 

Användningen av toposet halal aktualiserar därmed ytterligare en debatt i teckningen, 

nämligen de våldsamma debatter kring halalslakt och djurplågeri som har ägt rum. 
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     Genom toposet ”avpixlat” skapar Wisti ytterligare ett ”vi och dem”-tänk. I teckningen 

agerar ”vi” genom att på skoj byta ut den vita chokladbiten för att sedan iaktta ”de andras” 

ilska. ”Vi” symboliserar ”oss vanliga” som ställs mot ”dem” som symboliserar ”rasisterna”. 

Avpixlat blir även en symbol för en överdrift, en diskussionsoperation som vi kan kalla 

hyperbol. Det hat som läsaren förväntas förknippa med Avpixlat kommer till uttryck genom 

frenetiskt skrivande där ilskan omvandlas till en energikälla så stark att den hade kunnat 

användas för att kunna stänga kärnkraftverket Forsmark.  

     För den insatta läsaren skapar teckningen ett ”haha”, men teckningen kräver att läsaren gör 

många kopplingar. Detta gör att den inte är självklar vid första anblick, utan kräver eftertanke 

samt förförståelse av toposen för att den ska bli begriplig. Genom att Wisti lämnar många 

faktorer implicita, och själv låter läsaren lägga ett plus ett, är det även en teckning som 

resulterar i ett ”aha” när läsaren har knäckt koden, vilket i sin tur får läsaren att känna sig 

smart (eller bara road). Teckningen är således helt beroende av läsaren som medskapare. 

Bild	3.	

 
Publicerad på Twitter 2016-10-11 
 

Teckningen riktar kritik mot den ursäkt som användes av en SD-politiker för att förklara sin 

närvaro vid en nazistkonsert. Wistis användning av ordet ”förut” skapar en bild för läsaren av 

att SD är ett parti med återkommande nazistiska kopplingar. Det är möjligt att Wisti vill att 

läsaren ska dra paralleller till tidigare skandalomsusade händelser som kopplats till partiet 

som exempelvis den omtalade ”järnrörsskandalen”. Detta skulle kunna vara ett exempel på en 

sådan, för att använda Wistis uttryck, ”nazistisk sak” som förklarats med att ”de var lite 

fulla”. Wisti jämför ursäkten kopplad till alkohol med en ursäkt som kopplas till SD-

politikerns sexuella drift, och gemensamt för de båda ursäkterna är att de arbetar för att fria 

inblandade från ansvar istället för att ta ansvar. Jag finner därför att ”giltighet” är en 
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diskussionsgrund, och alltså sättet det talas om diskussionspunkten ”ursäkt”. Jag vill därför 

mena att driften skymmer agerandet på så vis att driften gör att SD-politikern undgår att ta 

ansvar för sitt agerande.  

     Jag finner ”ansvar” som en diskussionspunkt i teckningen då jag utläser att Wisti anser att 

Sverigedemokraterna inte tar ansvar i situationer där partimedlemmar har agerat ”felaktigt”, 

vilket Wisti påtalar genom att ifrågasätta ursäktens legitimitet. Diskussionspunkten diskuteras 

utifrån perspektivet huruvida ursäkten kan anses legitim i sammanhanget i förhållande till 

politikerns politiska position. Legitimitet blir därför diskussionsgrund för toposet ”ansvar”. 

     Det underliggande budskapet är att varken alkohol eller ”kåthet” som drift är en giltig 

ursäkt för ett ansvarslöst beteende. Wisti sammanför de två ursäkterna i en 

diskussionsoperation och visar sedan läsaren att ansvarslöshet är ett återkommande mönster. 

Just denna typ av diskussionsoperation att förutsätta, kräva eller problematisera konsistens 

(det vill säga att handlingar/utsagor i olika situationer ska bedömas lika) tycks ofta 

förekomma i Wistis teckningar. Det är en av de former av kvasilogiska 

argumentationstekniker som Perelman och Olbrechts-Tyteca kallar för motsägelse och 

inkompabilitet (Perelman 2013, s. 76). 

     Om Wistis avsikt är att få läsaren att agera eller bara få oss att bli uppmärksamma kan jag 

inte avgöra. Om jag för ett ögonblick blir subjektiv och granskar mitt eget tankemönster 

märker jag snabbt att jag skrattar till vid första anblick av teckningen, men att jag sedan får 

mig en tankeställare och ser tillbaka på tidigare händelser där SD-politiker varit inblandade 

aktörer. Detta får mig i sin tur att vilja granska tidigare händelser för att se om Wistis bild 

verkligen stämmer, eller om Wisti överdriver för att väcka läsarens reaktion. 

Bild	4.	

 
Publicerad på Instagram 2016-03-15 
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Denna bild anspelar på en händelse där en SD-politiker ifrågasatte om bilden på den 

drunknade treårige syriska pojken Alan Kurdi som hittades på en strand i Bodrum, Turkiet, 

verkligen var riktig. (SVT Nyheter 2016). Alan Kurdi, hans bror och mamma dog när 

familjen flydde från Syrien i en gummibåt som välte mitt på medelhavet, en livsfarlig resväg 

som många flyktingar tvingas ta för att undkomma kriget. Bilderna på den livlöse Alan Kurdi 

gjorde att han kom att bli en symbol för flyktingkatastrofen. Trots att krisen pågått i över fyra 

års tid fick bilderna som publicerades opinionen att svänga, och hjälporganisationernas 

insamlingar slog nya rekord (1. Expressen 2016). SD-politikerns ifrågasättande av Alans död 

möttes av en enorm hatstorm och politikern fick därför omgående lämna sin post. Att SD-

politikern ifrågasatte både bilden och händelsen gjorde att det skapades ett brott mot decorum, 

alltså stilbrott gällande vad som passar sig att säga i situationen. Detta brott mot decorum bröt 

mot samhällets förväntningar av hur en politiker ska förhålla sig till en händelse som denna, 

vilket tvingade politikern att lämna sin post. Bilden kom att bli en mycket viktig symbol där 

vi fick ”lära känna” den lilla pojken genom pappans berättelser om familjens flykt. 

Berättelserna om Alan gjorde att han inte bara förblev ett barn i mängden, utan en individ som 

genom retorisk närhet uppfattades som en vanlig treåring som hade kunnat gå på ditt eget 

barns förskola.  

     Wisti sätter ord på en känsla av förakt mot politikerns uttalande, ett uttalande som får 

henne att framstå som omänsklig i en tid när Alan Kurdi har blivit en symbol för humanism 

och människovärde. Wisti använder en diskussionsoperation som liknar kiasmen när han på 

ett sarkastiskt vis vänder på händelsen och för fram det budskap och den besvikelse som 

många i samhället kan förlika sig med i samband med händelsen. I diskussionsoperationen 

bollar Wisti tillbaka med samma mynt och ifrågasätter politikerns agerande. Det ironiska 

skapas i meningen ”så jädra märkligt, jag satt precis och undrade...” där Wisti framställer 

händelsen till att verka som att han själv satt och undrade över ungefär samma sak, fast med 

twisten att istället ifrågasätta om politikern är på riktigt (då det verkar overkligt att ifrågasätta 

ett dödsfall). Genom att vända på situationen påtalar och visar Wisti uttalandets absurditet för 

läsaren.  
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Bild	5.	

 
Publicerad på Twitter 2016-09-29 

Den här teckningen skiljer sig från övriga av Wistis teckningar på så sätt att den egentligen 

inte är kopplad till en specifik händelse och inte heller är ironisk. Snarare anspelar teckningen 

på ett argumentationssätt som är vanligt förekommande i exempelvis debatter. Ett sådant 

argumentationssätt kan vara att man hävdar att det inte är sårande att säga negerboll eftersom 

”neger” betyder svart, och att bollen faktiskt är svart. 

     Språkanvändning och rasism är två topos som jag ser att teckningen kretsar kring, och 

teckningen verkar på ett pedagogiskt plan där Wisti utmanar personer som vill ta kommandot 

över användandet av rasistiska ord. Wisti avkodar beteendet och skapar en slags struktur, en 

sorts reductio ad absurdum, där han visar att strategin ”att säga rasistiska saker för att man 

själv inte anser det vara rasistiskt” helt enkelt inte fungerar. 

     Teckningen blir meningsskapande på så vis att den gör läsaren medveten om konflikten 

som pågår mellan olika perspektiv att resonera kring användandet av rasistiska ord. Vem har 

egentligen tolkningsföreträde att bestämma vad som är rasism? För vissa är det viktigare med 

principen att kunna kalla en chokladboll för ”negerboll” på bekostnad av att andra människor 

kan bli sårade. På grund av att aktören själv inte anser sig ha en rasistisk agenda med uttrycket 

är ordet ”negerboll” enligt denne inte rasistiskt laddat. Därmed förflyttas ansvaret från aktören 

som utför handlingen till personen som blir sårad, och aktören anser det vara upp till läsaren 

att inte ta åt sig av aktörens handling. En annan person kanske har för avsikt att avdramatisera 

rasistiska ord genom att använda dem och har för avsikt att bidra till inklusion genom att 

ladda om ett rasistiskt konnoterat ord. Dessa två är förhållningssätt som utgår från en doxa där 

aktören inte ser det andra sidan av myntet utan sätter sig själv främst och således låter 

situationen kretsa kring egna principer och rättigheter.  
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     Det är tydligt att detta sätt att resonera är något som Wisti arbetar för att motverka. Wisti 

ingår i en annan doxa där han utgår från de som drabbas. I teckningen beskriver Wisti en ond 

cirkel där någon anser sig ha tolkningsföreträde för andra i en situation där någon annan 

egentligen borde vara aktör.  

Bild	6.	

 
Publicerades på Instagram 2016-12-16 
 
Teckningen syftar på att det har funnits svårigheter att åldersbedöma flyktingar gällande vilka 

som ska klassas som ensamkommande flyktingbarn i asylprocessen och vilka som är över 18 

år och därför ska klassas som vuxna. Skillnaden mellan barn och vuxna som söker asyl är att 

barn skyddas av lagar och omständigheter som gör det lättare att få asyl (Unicef 2014). 

Svårigheterna med åldersbedömning har resulterat i att Moderaterna vill göra det straffbart att 

ljuga om sin ålder. Förutsättningen för att läsaren ska kunna förstå teckningens budskap är att 

läsaren vet att Tinder är en dejtingapp och även har hängt med i debatten om 

åldersbestämning i asylprocesser. Genom att dra paralleller mellan de två situationerna påstår 

Wisti implicit att det faktiskt ljugs om ålder i båda sammanhangen. Teckningens 

diskussionspunkt handlar om att just ljuga om sin ålder. I teckningen skapar Wisti ett ”vi och 

de-tänk” som han sedan för samman i en diskussionsoperation som blir en jämförelse. ”Vi” 

står för de svenskar som använder Tinder och ljuger om sin ålder i syfte att verka attraktiv. 

”De” står för en lögn som kan komma att handla om liv och död. När Wisti jämför 

flyktingmottagande med dejtingappen Tinder jämför han två vitt skilda saker vars enda 

gemensamma nämnare är att ljuga om ålder. Trots att flyktingmottagande och Tinder inte är 

två ämnen som är komparativa skapar Wisti en analogi i sättet han argumenterar. Det som 

skapar intresse är den absurda jämförelsen, vilket blir ett sätt att uppmärksamma läsaren på att 

det ligger nära till hands för ”oss” att ljuga om ålder trots att det gäller situationer som inte är 
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jämförbara med flyktingmottagandet. Vi tycker knappast att det borde vara straffbart att ljuga 

om vår ålder i en situation där det är mindre befogat som i Tinder-appen, något som krockar 

med en mer befogad situation. Med den här typen av topos som visar sprickor i andras (och 

kanske vår egen) argumentation skapar Wisti förutsättningar för läsaren att upptäcka egna 

sprickor i sitt resonemang i ett sammanhang där läsaren kanske trodde att denne hängde 

samman.   

Bild	7.	

 
Publicerad 2015-11-08 
 
Precis som Wisti beskriver så anspelar händelsen på de informationsblad som SD delat ut till 

flyktingar som har tagit sig i land på den grekiska ön Lesbos. I flygbladen informeras 

flyktingarna om att det varken finns boende, jobb, eller pengar i Sverige samt att halalslakt 

och niqab kommer att förbjudas inom kort (2. Expressen 2015). Citatet i teckningen kan 

snabbt kopplas till de uttalanden som har gjorts av Sverigedemokraterna tidigare, där de säger 

att de vill att flyktinghjälpen i första hand ska ske på plats och inte i Sverige 

(Sverigedemokraterna 2016). Man kan skönja en underliggande diskussionsgrund som 

handlar om anständighet, och att det är oanständigt att ljuga. I detta fall lägger Wisti beslag 

på Sverigedemokraternas egna citat och vänder det mot dem. En diskussionsoperation som 

används är att budskapet ändras genom ett enkelt rim vilket skapar en förlöjligande effekt. 

Ordet ”hjälpa” har istället ersatts av ordet ”stjälpa”. Rimmet speglar ett motsatt budskap av 

Sverigedemokraternas originalcitat ”Vi vill hjälpa på plats”, ett citat som idag är etablerat hos 

folket. Wistis angreppssätt påminner om Aristoteles enthymemtopos 26 som går ut på att 

påvisa att något leder till motsatt effekt mot det som var tänkt. 

     Även i denna teckning spelar läsaren en stor roll för teckningens effekt och uppfattning. 

Beroende av doxa kan läsaren anse att det är Wisti som har överträtt en anständighetsgräns 

som anklagar Sverigedemokraterna för att återigen kliva över en anständighetsgräns. 
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Sverigedemokraternas väljare anser troligen att det är ett bättre alternativ att hjälpa på plats, 

och att den sortens flyktingpolitik inte alls stjälper. I teckningen beskyller Wisti 

Sverigedemokraterna för att återigen inte agera anständigt vilket syftar på att han anser att de 

har agerat oanständigt tidigare. Detta är ett påstående som skulle kunna tolkas som en lögn av 

Sverigedemokraterna själva eller deras väljare, i och med att Wisti inte förankrar detta 

påstående i fakta eller en händelse. Men bland Sverigedemokraternas kritiker finns nog 

många som delar diskussionsgrunden att Sverigedemokraterna upprepat kliver över 

anständighetsgränser. 

     Wisti använder en intressant metaforik. Begreppet ”stjälpt” får en slags dubbel betydelse. 

Även om du som flykting har lyckats ta dig över medelhavet utan att båten stjälper, så blir du 

istället stjälpt på land. Detta är troligen inte Wistis avsikt med begreppet, men jag anser ändå 

att det är av intresse att belysa.  

Bild	8.	

 
Publicerad på Twitter 2016-08-16 

 

Här skapar Wisti en slags cirkel där han utgår från diskussionsgrunden att fördomar är något 

negativt. I fokus står en person som säger sig vara ”allergisk” mot fördomsfulla människor, 

men trots detta själv ger uttryck för egna fördomar.  

     Wisti laborerar här återigen med kvasilogiken och skapar en spricka mellan personens 

beteende, resonemang och självbild. En diskussionsoperation i teckningen blir därför att visa 

dessa motsättningar. Wisti visar upp en person som inte stämmer överens med sina 

värderingar och således inte de motsvarar vad som förväntas av personen baserat på de åsikter 

som denne uttryckt. Vi tillmäter logiken stort förtroende och förväntar att människor handlar i 

enlighet med en sorts inre logik – det vill säga i överensstämmelse med sig själva. Att inte 
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agera i enighet med sina egna värderingar skapar en spricka i tilliten. Uttalandet blir roligt 

eftersom läsaren förstår att aktören handlar i strid med sitt eget påstående och egentligen 

dömer ut sitt eget agerande. På så vis görs läsaren uppmärksam på argumentationens brister. 

Det motsägelsefulla sättet att argumentera får mig osökt att relatera till det uttalande som en 

SD-politiker gjorde på sociala medier år 2013 som följer ”Jag vill flytta till ett land som inte 

tar emot invandrare”. Denna argumentation är ungefär lika motsägelsefull och ogenomtänkt 

som den argumentation som Wisti visar läsaren.  

Bild	9.	

 
Publicerades på Instagram 2016-10-24 
 

Teckningen syftar på det krig som pågår i Irak, i synnerhet i staden Mosul som sedan år 2014 

ockuperats av terrorgruppen Islamiska staten (IS). Många civila har dött, skadats och på andra 

sätt fallit offer för IS barbariska framtåg. I oktober 2016 inleddes slaget om Mosul, en i 

dagsläget pågående militär offensiv som leds av irakiska regeringsstyrkor samt internationella 

styrkor och drivs i syfte att återta staden Mosul från IS. Uppemot en miljon civila människor 

beräknas vara på flykt i samband med attacken. Samtidigt har gränskontrollerna mellan 

Sverige och Danmark har skärpts med hänvisning till att många flyktingar tagit sig illegalt till 

Sverige vägen via Öresundsbron. I teckningen förs två ojämförbara perspektiv samman i ett 

förenklat orsak-verkans samband. Wisti skapar en perspektivkrock där stora världsproblem 

ställs mot lite vardagligt krångel.  

     I teckningen arbetar Wisti sålunda både med kontraster och jämförelser som 

diskussionsoperationer. Att framhäva krånglet för Öresundspendlarna som ett problem blir 

minst sagt löjligt i förhållande till vad som sker i Mosul. Beskrivningen ”omfattande 

humanitära katastrofer” förväntas följas av en händelse som står i proportion till ordvalen. 
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Här arbetar Wisti med en diskussionsoperation där beskrivningen av situationen blir central 

för läsarens förväntningar. Att beskriva öresundspendlingen som en humanitär katastrof 

motsvarar inte läsarens förväntningar. Genom att Wisti lyfter dessa två frågor parallellt blir 

det tydligt att de konsekvenser som drabbar vår vardag i Sverige inte står i paritet till 

konsekvenserna som drabbar civilbefolkningen i Mosul och att dessa konsekvenser därför 

egentligen inte kan lyftas parallellt med varandra. Wisti öppnar upp för frågan om 

närhetsperspektiv, alltså att en fråga blir betydelsefull först när den påverkar/drabbar oss. 

Således tar Wisti även fasta på prioriteringar. Nyheterna prioriterar att rapportera om de I-

landsproblem som ligger nära och drabbar det Svenska folket. Teckningen argumenterar 

också implicit genom att anspela på analogier med uttalanden som flyktingkritiker gjort som 

visar samma typ av tankestruktur.  

 Wistis formulering att FNs högkvarter skulle diskutera Sveriges pendlingsproblematik är 

även intressant. Det skulle alltså innebära att denna fråga skulle vara av så hög prioritet att det 

skulle diskuteras på internationell nivå. Detta skulle kanske vara möjligt i och med att det är 

en effekt av slaget om Mosul, men att dessa två frågor skulle diskuteras likställt på detta sätt 

belyser vilken absurd inställning vi har till hur viktiga våra frågor är, alltså att det skulle stå i 

proportion till krig och humanitära katastrofer.  

Bild	10.	

	
Publicerad på Twitter 2016-07-09 
 
Teckningen syftar på de uppmärksammade våldtäkter på kvinnor som har utförts av män med 

rötter i nordafrikanska länder. En kombination av de hemska handlingarna samt medias 

upptrappade rapportering av händelserna har medfört att det har skapats fördomar kring 

nordafrikanska män, deras kvinnosyn, samt att de till följd av detta har blivit anklagade för 

våldtäktsbrott. Misstankarna grundar sig många gånger i fördomar, och det är just dessa 



	
	
	

	 31	

fördomar som Wisti har tagit fasta på och laborerar med i form av en diskussionsoperation i 

teckningen.  

     För att som läsare förstå teckningens helhet och ironiska segment bör läsaren ha 

förförståelse för att det även finns vissa fördomar om raggarkulturen och vilka som ingår i 

den, åker på tillställningar som Power meet etc. Fördomarna utgörs av att det exempelvis 

främst är vita män från mindre städer som utgör majoriteten av de så kallade raggarna. Genom 

förförståelsen av de två grupperna Wisti talar om kan vi nu se att Wisti har en ironisk grund 

till sammansättningen av begreppet ”nordafrikansk raggare”. Genom att projicera rasistiska 

fördomar på ett evenemang och i en situation som anses vara typiskt ”svensk” visar Wisti 

prov på ett fördomsfullt beteende där vi tydligt kan se avsaknaden av substans i 

resonemanget. Då Wisti grundar sina misstankar i fördomsfulla resonemang och antaganden 

bemöter han på så sätt fördomsfulla argument med just fördomar. Att argumentera med 

fördomar mot fördomar blir således Wistis diskussionsoperation. Wisti laborerar även här 

med ett ”vi och de-tänk” där ”vi” dömer ”dem” för handlingar som utförts av ett par individer. 

Att klumpa ihop ”dem” och mena på att det är en hel folkgrupp som våldtar grundar sig 

(enligt min mening) i okunskap, och motsättningen ”nordafrikansk raggare” blir därför en 

väldigt spännande sammansättning som inte motsvarar förväntningarna, som vi aldrig har hört 

talas om, och därför underförstått får ett ironiskt budskap.  

8. Diskussion	
 
Mitt övergripande syfte är alltså att ur ett retoriskt perspektiv belysa, förklara och undersöka 

Kent Wistis angreppssätt, hur han lyckas skapa opinion, och därigenom skapar mening hos 

sina läsare med hjälp av humor. Så vad kan vi då säga om hur enthymem skapas i Wistis 

teckningar?  

     I sitt angreppssätt speglar Kent Wisti fördomar och inskränkta resonemang som redan är 

etablerade i samhället. I teckningarna tar Wisti fasta på sådant som skapar igenkänning hos 

läsaren och agerar genom kvicka och tankeväckande humorinslag. I många fall angriper Wisti 

ett resonemang/fördomar med en ton som är förlöjligande. Han sätter exempelvis medvetet en 

fördom i ”fel” kontext för att demonstrera och något för läsaren. I andra fall argumenterar 

Wisti mot sig själv för att visa läsaren hur löjlig eller ohållbar argumentationen är. Humorn 

fungerar som ett vapen som hjälper Wisti att öppna upp för att opinionsbilda och tala om 

sådant som är både känsligt och aktuellt. En central del i Wistis angreppssätt visar även 

läsaren de sprickor som finns hos människor mellan vad vi exempelvis gör och säger. Att vara 
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enhetlig som människa och ha en röd tråd som genomsyrar både tanke och handling spelar en 

central roll för Wistis angreppssätt. Att inte hänga samman på detta vis är enligt Wisti ett 

felaktigt beteende. Att detta även är viktigt för läsaren är någonting som Wisti antar och som 

han därför tar fasta på. Således är även detta någonting som Wisti använder som ett 

meningsskapande verktyg för att övertyga och skapa mening hos läsaren. 

     Diskussionen nedan är uppdelad i tre delar. Doxa och läsarens funktion, ramverk och 

återkommande mönster samt övriga iakttagelser. Diskussionens disposition anser jag 

presenterar en överskådlig bild av resultatet för läsaren. 

 

8.1 Doxa	och	läsarens	funktion	
 
Wistis subjektiva åsikter lyser tydligt igenom teckningarna när han oförblommerat arbetar för 

att få läsaren att dela hans åsikt. I många fall skapas det roliga i teckningen först när läsaren 

håller med om Wistis påståenden och delar hans doxa. Detta kan vi exempelvis se i bild 

nummer ett, där det roliga först skapas när läsaren delar Wistis åsikt om att SD är ett rasistiskt 

parti och att rasism är någonting negativt att bli förknippad med. Genom att vissa premisser 

lämnas outtalade är teckningarna beroende av att läsaren tolkar Wistis värderingar och 

budskap, samt att läsaren har kunskap om dagsaktuella debatter. Det är först efter att läsaren 

har projicerat värderingar, tankar och förkunskaper på teckningen som den kan fungera 

meningsskapande. Förståelsen för kontexten spelar alltså en central roll för att teckningen ska 

bli meningsfull för läsaren, och man kan säga att Wisti helt enkelt utgår från en underförstådd 

åsiktsöverenskommelse där Wisti bildar ett ”vi” tillsammans med sin läsare.  

     Att Wisti använder fördomar och åsikter som redan är etablerade i samhället idag kan med 

stor sannolikhet ligga till grund för att Wistis teckningar inte bemöts av en hatstorm eller 

rungande kritik, utan snarare möts av det sociala konsensus som Rosengren beskriver då han 

definierar begreppet doxa.  

     Jag vill gå tillbaka till Bourdieus teori om att doxa är tankar och synsätt som ingår i ett fält 

och sällan ifrågasätts då det sällan är någon i gruppen som kommer på tanken att ifrågasätta 

dessa mönster. I takt med att det digitaliserade samhället breder ut sig växer det fria 

aktörsskapet och nya plattformar för kommunikation och interaktion skapas för 

privatpersoner. Aktörer i en sluten grupp kanske inte själva kommer på tanken att ifrågasätta 

mönster och vanor, men kan idag på grund av en utökad räckvidd istället nås och kritiseras av 

aktörer som befinner sig långt utanför det fält och doxa som innehas i gruppen. Detta har vi 

till exempel kunnat se under senare år då ämnet invandringspolitik debatterats flitigt av 
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privatpersoner i bland annat sociala medier och på övriga plattformar där privatpersoner har 

möjlighet att vara aktörer. Åsikterna kring invandringspolitik är många och Wisti använder 

sig av de redan etablerade åsikterna och fördomarna och bemöter de samtida situationer där 

fördomarna förekommer. Ett exempel på en sådan etablerad fördom syns i teckning nummer 

tio där Wisti använder fördomen att nordafrikaner skulle vara överrepresenterade i 

våldtäktsbrott i ”fel” kontext för att genom detta visa läsaren hur löjlig fördomen är. Vissa 

resonemang kanske läsaren känner igen från sin omgivning, och andra resonemang kanske 

läsaren är bärare av själv. Stämmer inte läsarens resonemang överens med Wistis, är det 

sannolikt att läsaren kan känna sig kritiserad. I bästa fall skulle Wistis angreppssätt kunna 

skapa en igenkänningseffekt som leder till vidgade perspektiv av inskränkta resonemang eller 

fördomar.  

     För att jämföra Wistis angreppssätt med Simon Ojas analys av hur Sverigedemokraterna 

för sin externkommunikation, i form av skämtteckningar, finner jag ironiskt nog att de har 

flera likheter. Trots att avsändarnas åsikter skiljer sig enormt använder de trots allt liknande 

angreppssätt i form av att lämna utrymme för läsaren att själv fylla i det underförstådda. Även 

den gemensamma doxan fyller en central funktion i såväl Sverigedemokraternas 

skämtteckningar som i Kent Wistis satirteckningar. Sverigedemokraternas skämtteckning av 

en väderpresentatör som säger ”Varning för Stenskurar i Södertäljeområdet” går ut på att 

läsaren ska fylla i fördomen om att det är invandrarna som kastar stenar (Oja 2015, s. 188). På 

liknande sätt verkar Wistis teckning nummer tio där ambitionen är att läsaren ska fylla i den 

fördomsfulla bilden av att ”nordafrikaner våldtar”. 

     Hela Wistis projekt och angreppssätt verkar ta avstamp i doxan att det är ett viktigt värde 

att ”hänga samman” som människa. I många teckningar jobbar Wisti med att visa just dessa 

sprickor. I till exempel bild åtta sätter Wisti fingret på en argumentation och ett resonemang 

som strider mot sig själv. Han kartlägger och upptäcker sådana spänningar både i och mellan 

doxor. Ibland sker spänningarna hos oss som ser teckningen (och som delar Wistis 

värderingar) och ibland hos dem som kritiseras i teckningen. Wisti tar fasta på sprickor 

mellan vad vi säger och vad vi gör, mellan vilka vi vill vara och vilka vi är (eller lyckas vara) 

eller mellan någonting vi säger i ett fall som inte stämmer överens med ett annat fall. Doxan 

är central i Wistis angreppssätt, och just doxan är det element som binder samman våra beslut 

och handlingar med vårt tänkande och resonerande. Om dessa element inte stämmer överens 

spricker helhetsbilden av människan, och det är i dessa sprickor Wisti lyckas ta fasta på olika 

möjligheter att verka opinionsbildande. 
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     Det är intressant i sammanhanget att jag har funnit att Wisti själv inte är fri från de 

sprickor som han pekar ut hos andra (och genom att jag påpekar detta använder jag en 

kvasilogisk argumentation). För att tydliggöra vad jag menar vill jag jämföra bild nummer ett 

(Moderaternas kommunikationschef kallade en minister för hora) med bild nummer tio 

(fördomar mot nordafrikanska män). I bild nummer tio arbetar Wisti för resonemanget att 

man inte bör låta en hel folkgruppgrupp representeras av enstaka människors handlingar. Med 

teckningen visar Wisti att det är okunskap som dömer ”alla nordafrikanska män”. Sprickan i 

Wistis resonemang finner jag när resonemanget i bild nummer tio ställs i kontrast med bild 

nummer ett. I bild nummer ett tillåter nämligen Wisti att individens handling får 

representera/drabba ett helt partis framtoning. Jag vill klargöra att detta självklart är två 

mycket skilda situationer (den ena situationen rör ett politiskt parti, och den andra rör 

fördomar om en folkgrupp), men jag anser det ändå vara intressant att påtala då resonemanget 

tydligt strider mot något som Wisti vill motverka. Samtidigt vore det underligt om Wistis 

argumentation så att säga var sprickfri. Kvasilogiska argument tycks vara grundläggande för 

vårt mänskliga sätt att resonera och nästa omöjliga att klara sig utan.   

 

8.2 Ramverk	och	återkommande	mönster	
 
Genomgående har jag upptäckt ett mönster att Wisti arbetar för uppmärksamma läsaren på 

ohållbara resonemang. Detta sker bland annat i bild fem där Wisti pratar om rasism och lyfter 

problematiken med att motverka rasism genom att säga rasistiska saker, en ekvation som inte 

går ihop. Just denna teckning är mycket förenklad och genom förenkling verkar Wistis 

teckningar pedagogiskt och får läsaren att kritiskt granska och lägga märke till bland annat 

den rasism i vardagliga situationer som ofta passerar obemärkt. Här ser vi därför skillnad mot 

bild nummer åtta (där Wisti talar om fördomsfulla människor) där läsaren istället får räkna ut 

det underförstådda i resonemanget själv.  

     Det har som sagt framgått att nästintill alla teckningar är både kontext- och tidsbundna. 

Exempel på dessa är bild nummer fyra (Bilden på Alan), bild nummer sex (Att ljuga om sin 

ålder) och bild nummer nio (Mosul och öresundspendlarna) som alla anspelar på aktuella 

politiska händelser som Wisti ifrågasätter. Flera av teckningarna skulle vara fullständigt 

obegripliga om vi inte kunde förstå i vilket sammanhang de förekommer. Detta gör i sin tur 

även att Wistis opinionsbildande kraft i teckningar producerade år 2016/2017 kommer att 

minska drastiskt i takt med att teckningarna blir äldre och aktualiteten minskar. Detta kräver 
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därför att Wisti ständigt uppdaterar flödet av teckningar och är dagsaktuell för att 

fortsättningsvis påverka opinionen. Förkunskaper om Wistis åsikter och ställningstaganden 

kommer däremot bidra till att kunna utläsa enthymem i Wistis äldre teckningar utifrån 

läsarens slutledningsförmåga. 

     Jag har funnit återkommande mönster i Wistis uppbyggnad av teckningarna. I flera 

teckningar som till exempel bild nummer tre (En SD politiker förklarar sin närvaro vid en 

nazistkonsert) och bild nummer sju (SD delar ut lögnaktig information till flyktingarna på 

Lesbos) har jag funnit att läsaren först förses med en situation som utgångspunkt som följs av 

ett påhittat ironiskt citat genom vilket Wisti till påtala någonting för läsaren. Vid flera 

tillfällen har jag även sett exempel där Wisti bemöter fördomar genom att just argumentera 

med hjälp av fördomar (se bild nummer åtta och tio). I andra fall har jag även sett att Wisti 

använder ett citat mot de som själva har skapat det för att påvisa någonting, som exempelvis i 

bild nummer sju (SD delar ut lögnaktig information till flyktingarna på Lesbos). Detta verkar 

på ett både förlöjligande men även pedagogiskt plan genom att han därigenom belyser 

ohållbara argumentationers brister. Endast vid ett enda tillfälle, i teckning nummer 5 (att säga 

rasistiska saker för att motverka rasism) har jag funnit att Wisti explicit har uttryckt sin åsikt 

utan att läsaren själv har behövt lista ut den. I teckningen har han dock fortfarande en lågmäld 

ton, men är tydlig med vad han anser om att använda rasism i språket. Teckningen verkar 

därför inte ironiskt i samma utsträckning som övriga teckningar, utan verkar snarare 

övervägande pedagogiskt. 

8.3 Övriga	iakttagelser	
 
Hur kan det då komma sig att Wisti trots sitt enorma handlingsutrymme, i bland annat sociala 

medier och i Dagens Nyheter, lämnar mycket implicit? En möjlig teori är att det är kraftfullt 

ur retorisk synpunkt. Just detta visar flera av mina analyser på, men kanske syns särskilt 

tydligt i teckning nummer två (Avpixlat, Halal, Forsmark) som utan förkunskap är totalt 

obegriplig, och med rätt läsare rentav genial. Läsaren blir på så vis i exceptionellt hög grad 

medskapare i sin egen övertygelse.  

     En annan möjlig teori är att det implicita skulle kunna hänga ihop med det samhällsklimat 

som råder i Sverige som inbegriper hårda krav på att agera politiskt korrekt i alla lägen. Med 

politisk korrekthet menar jag alltså att det läggs stor vikt vid att vara noggrann med uttryck i 

strävan efter att undvika att vara nedlåtande eller kränka någon. Detta har även i viss mån 

slagit över från att just ha avsikten att ta hänsyn till andra människor, till att 
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självmedvetenheten blir för stor och intresset plötsligt ligger i hur man själv uppfattas av 

andra. Ett exempel på detta är att börja en mening med ”Jag är ju inte rasist, men…” vilket 

ofta är en inledning till för att visa mottagaren att man är medveten om att det som komma 

skall troligen inte är politiskt korrekt, men att ens avsikter inte är rasistiska. Genom att 

medvetet ursäkta sig på detta sätt kommer personen ifråga undan med att yttra någonting som 

är just rasistiskt, under skydd och inom ramarna för att vara politiskt korrekt. För att 

återkoppla till Simon Ojas avhandling så är ”Jag är inte rasist men..” verksamt på liknande vis 

som ”det var ju bara ett skämt”, fast skillnaden är att det första förbereder läsaren på vad som 

komma skall medan det senare har för avsikt att rädda situationen. 

     På liknande sätt blir ironin en slags täckmantel för att komma runt hetsen om politisk 

korrekthet. Jag skulle därför säga att Wisti å ena sidan har hittat ett uttryckssätt som gör det 

möjligt att lyfta viktiga frågor i ett debattklimat som har förändrats och blivit mer spänt under 

senare år. Dessvärre bidrar å andra sidan även Wisti till att spä på det politiskt korrekta tänket 

genom att han visar oss vad som, i Wistis värld, är ”rätt” och ”fel”, hur man får och inte får 

bete sig. Wisti verkar på så vis därför också lite uppmanande mot läsaren, men ser vi till 

samhället vi lever i är det inte svårare att räkna ut än att även Wisti är en produkt av sin 

omvärld präglad av kultur, doxa och värderingar. Samtidigt aktualiserar Wisti ett tankesätt, 

och visar oss hur denna form av rasism och fördomar kan bemötas. Således kan Wistis 

teckningar även bana väg för eller kanske rent av öppna upp för dialog kring ämnena med 

utgångspunkt i teckningarna. Om jag hänvisar tillbaka till Weavers undersökning om just 

rasistiska skämt så kan resultatet av Wistis angreppssätt även ses som att han påminner sina 

läsare om de stereotypa bilderna som finns av minoritetsgrupper. I exempelvis bild tio ger 

Wisti fördomarna om nordafrikaner näring genom att bekräfta och befästa dem. Det kan även 

ses som att Wisti lyfter redan etablerade rasistiska fördomar och överbevisar läsaren.  

     Att inte öppet kunna prata och diskutera känsliga ämnen, utan att ständigt försvara sig och 

vara rädd att bli anklagad medför att det skapas en tryckt stämning. Att använda humor som 

uttrycksform blir därför ett sätt för Wisti att kunna uttrycka åsikter och opinionsbilda. Att 

Wisti klarar sig genom lagret av politisk korrekthet beror troligen till stor del på det 

lättsamma angreppssättet. I en jämförelse av Wistis angreppssätt med Biverus och Nguyens 

undersökning av RAW comedy club så ser jag tydligt att viljan att belysa känsliga ämnen och 

utmana samhällsdiskurser med hjälp av satir är någonting som går igen i Wistis teckningar. 

Likt resultatet av Biverus och Nguyens forskning kan jag se att Wistis humor som tar sig 

uttryck i skriftlig form även har förmågan att lyfta fram känsliga ämnen utan att de 
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nödvändigtvis skapas häftiga reaktioner eftersom det sker inom ramarna för underhållning. 

     Som ovan nämnt har debattklimatet förändrats, vilket jag härleder till att det är svårt att 

göra rätt. Å ena sidan finns rädslan av att bli klassad som en ”dålig människa”, i form av att 

bli kallad exempelvis rasist. Å andra sidan vill man inte bli kallad PK, alltså politiskt korrekt i 

negativ bemärkelse, vilket idag nästintill har blivit ett skällsord i vissa kretsar. Detta dilemma 

gör det svårt att uttala sig om både det ena och det andra. I det debattklimat som råder idag är 

det viktigt att finna alternativa vägar och möjligheter för att kunna uttrycka åsikter. Dels är det 

viktigt för medborgarens frihet att uttrycka åsikter, men även för att ha ett angreppssätt att 

bemöta och slå hål på exempelvis rasistiska fördomar, inte minst i dagens politiska läge där 

det blåser starka högervindar. Jag kan i min undersökning se att humor som genre är tillåtande 

genom att det som sägs i viss mån kringgår normerna för vad som får/bör uttryckas.  

     Begreppen oförenlighet, fördomar och koder knutna till en viss kultur, som nämndes i 

forskningsbakgrunden, är mönster som känns igen i Wistis teckningar. Ett exempel på 

oförenlighet kan vi se i bild åtta där oförenlighet sker i det motsägelsefulla resonemanget. 

Fördomar genomsyrar egentligen större delen av Wistis teckningar, och koder knutna till en 

viss kultur syns bland annat i bild nummer två där Aladdinasken symboliserar tradition och 

halal det främmande. Dessa verktyg fungerar alltså inte bara verbalt, utan alltså även 

genomgående för skriftlig opinionsbildning inom humor. 

     Så till några avslutade tankar om min egen studie. Som skribent är det nästintill en omöjlig 

uppgift att identifiera alla kritiska frågor. Analysarbetet har gjort att jag har kommit materialet 

nära, och denna djupdykning påverkar att vissa perspektiv kan falla bort eller helt enkelt 

missas. Vidare är inte heller alla perspektiv tillgängliggjorda då analysmetodens 

genomförande baseras på topos och därigenom grundas på mina referensramar och 

konnotationer som skribent. Andra metoder och teorier hade troligen kunnat bidra till andra 

slutsatser. Jag hade exempelvis kunnat låta begrepp såsom makt och ethos stå i fokus och låtit 

min studie kretsa kring det utrymme och den makt Wisti har som aktör. Alternativt hade jag 

kunnat göra en målgruppsanalys och således kunna säga någonting om hur Wistis teckningar 

upplevs. Båda dessa alternativ hade troligtvis varit intressanta att undersöka, men de hade 

eventuellt blivit spekulativa och resultatet svårt att mäta. Till exempel går det inte att nå hela 

Wistis målgrupp eller för den delen mäta Wistis makt. Med utgångspunkt i andra begrepp 

hade jag med säkerhet sett och lyft fram andra aspekter. 

     Slutligen skulle jag vilja påstå att Wistis angreppssätt har både fördelar och nackdelar. 

Hans angreppssätt mottags på ett sätt som gör att debatten inte sluts, men de fördomar han 
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uppmanar läsaren att självmant projicera på teckningarna kan även uppmana till att befästa 

just de strukturer Wisti i själva verket vill motverka. Det är således svårt för mig att avgöra 

om hans angreppssätt är "rätt eller fel". Det jag kan avgöra är att han har funnit ett 

angreppssätt där han lyckas föra fram sin åsikt.  
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