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Abstract 
 

The subject of this paper is the philosophy of comedy. It is an orientation through history of laughter and 

its connection to the essence of comedy. This investigation tries to pinpoint some characteristics of the 

comedian and the task of the comedian today, focusing primarily on comedy in the public sphere. This 

paper concludes that comedy could be something physical and biological, but also something political. 

Humor is general and something very common but also culturally unique. The purpose of this thesis is 

to investigate comedy as something highly spiritual, absolute human and animalistic. It also aims to 

connect comedy to the philosophical discipline and strengthen its bond to the academic field. This paper 

includes some theories of humor, from both an evolutionary, scientific perspective to a more 

philosophical and theological view. It also includes a political discussion of how one can joke about 

everything and why comedy is important today. 
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Lewis Hyde skriver: 

In short, trickster is a boundary-crosser. Every group has its edge, its sense of in and out, 

and trickster is always there, at the gates of the city and the gates of life making sure 

there is commerce. He also attends the internal boundaries, by which groups articulate 

their social life. We constantly distinguish— right and wrong, sacred and profane, clean 

and dirty, male and female, young and old, living and dead— and in every case trickster 

will cross the line and confuse the distinction. Trickster is the creative idiot, therefore, 

the wise fool, the grey-haired baby, the crossdresser, the speaker of sacred profanities. 

Where someone's sense of honourable behaviour has left him unable to act, trickster 

will appear to suggest an amoral action, something right/wrong that will get life going 

again, Trickster is the mythic embodiment of ambiguity and ambivalence, doubleness 

and duplicity, contradiction and paradox. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

1 Lewis Hyde, Trickster makes this world, how disruptive imagination creates culture. (London: Edinburgh, 1998), s. 7. 
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1. Introduktion 

Jag vill börja med en historia från Kapstaden; jag är där för att jag har fått ett stipendium från Styrelsen 

för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) för att göra fältstudier inom ämnet humor och komik. Jag 

har valt att undersöka standupscenen i Sydafrika och i huvudsak humor och skämt och dess relation till 

demokratiseringen och avskaffandet av apartheid. Jag vill se om sättet att skämta skiljer sig från hur vi 

skämtar på standupscener runt om i Sverige. Jag vill även undersöka om sakerna vi skämtar om skiljer 

sig mellan de olika kulturerna.  

Jag sitter i publiken den här kvällen på Armchair Comedy Club, som drivs av komikern 

Gino Fernandez. Klubben ligger i utkanten av Kapstaden, i stadsdelen Observatory. Den här delen av 

staden har på senare år blivit gentrifierad och är numera känd för sina barer, pundare och sitt rika 

kulturliv. På scenen den här söndagskvällen står bland andra komikern Milo ”Hot Chocolate”, född 

Mpilo Mbatise. Han drar ett skämt, berättat som en historia, om hur galet det är att svarta föräldrar säger 

till sina barn att det är jultomten som kommer med alla julklappar. Jag skrattar högt när han kommer till 

skämtets punchline; för varför skulle pappan i den här svarta familjen ge all credd till en vit man med 

skägg som brutit sig in i familjens hus via skorstenen? Jag skrattar. Skämtet spelar på mina fördomar om 

att tomten är vit (huruvida tomten finns eller inte är en annan diskussion). Milo har gjort sin uppgift som 

komiker och bjudit in mig till sin värld, där komikerns regler är vad publiken har att förhålla sig till. 

Komikerns värld blir den gemensamma världen och den gemensamma sanningen. 

Jag brukar inte skratta högt, men åt det här skämtet skrattar jag högt. Jag skrattar och 

kollar mig runt i rummet och undrar om någon annan sett att jag skrattat. Jag skrattar först och främst för 

att jag blev överraskad. Skämtet utvecklades till någonting jag inte alls hade förväntat mig. Jag skrattar 

för att jag nyss fått syn på mig själv och min vithet som någonting jag inte kan fly. Jag kan inte fly min 

verklighetsbild. Jag skrattar för att jag inser att hela mitt historieskapande är en lögn. Jag är på andra 

sidan jordklotet. Jag skrattar för att jag nyss upptäckt någonting nytt om mig själv— inte det faktumet 

att jag är vit utan för att jag är naiv och trott på min egen sanning. Jag skrattar för att jag är dum, eller 

åtminstone för att jag tidigare var det. Jag skrattar åt mig själv, åt min egen dumhet. Jag skrattar för att 

jag nyss insett att jag inte hade tyckt att det varit lika konstigt om det var en svart man som brutit sig in 

hos en vit familj. Jag skrattar för att jag tycker att det är pinsamt att jag har fördomar jag inte vill ha. 

Men nu blev det en chock för min hjärna, den fick uppleva någonting nytt, någonting den inte tidigare 

hade föreställt sig.  

I och med att jag nyss fått höra det här skämtet har jag fått lära mig någonting nytt. Jag har 

fått syn på en annan kultur och jag har fått syn på min egen. Jag har lärt mig någonting om världen och 

om mig själv. Jag har vaknat. Den här upplevelsen av det här skämtet gjorde även lite ont i mig, 
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eftersom jag insåg att jag gjorde och trodde fel, att min verklighet inte var verklig och sann, och mitt 

enda läkemedel mot den här smärtan— var skrattet. 

Jag skrattar också för att jag vill att de andra människorna i rummet ska se att jag skrattar. 

Jag skrattar för att jag inte vill att de ska se att jag är dum. Jag vill att de ska se att jag ser min egen 

dumhet. Jag vill vara med dem. Jag vill bli ett med rummet. Jag vill inte vara en främling. Jag skrattar 

för att jag vill att de andra i rummet ska se att jag har förstått skämtet. Jag skrattar för att jag befinner 

mig i Kapstaden och jag vill höra hemma här. Jag skrattar för att jag vill att de ska se att jag förstått hur 

dum jag och min vithet är. Och jag skrattar åt skämtet för att Milo ”Hot Chocolate” är en konstnär som 

lyckats konstruera orden på rätt sätt så att skrattet hamnar precis där det ska hamna. Jag skrattar åt 

skämtets dumhet, åt det absurda i verkligheten som det nyss har presenterat för mig. Jag kan inte ta mig 

ur mig själv och min egen blindhet. Jag skrattar åt det, och jag skrattar inför min verklighet. Sedan går 

jag vidare. Det gör komikerna också, och publiken. Men den där upplevelsen, när jag såg mig själv, och 

när jag vaknade inombords, den minns jag än.  

”We often laugh because we are troubled by what we laugh at, because it somehow 

frightens us” skriver Simon Critchley i verket On Humour. 2 Det här kommer till att bli svaret på min 

fråga om varför jag skrattade åt det här skämtet. Det kommer också till att bli en ledstjärna i den här 

uppsatsen— skrattet som skrattar åt sig själv, det helande skrattet. Jag var tvungen att skratta, eftersom 

det faktiskt beklämde mig, det jag nyss fått reda på om mig själv i skämtet. Min historia var inte sann, 

min verklighet var uppdiktad, och jag hade blint litat på den, på hur den var beskaffad och hur den 

presenterat sig för mig. Jag hade trott på vad min kultur sagt till mig att jag är.  

 Jag är komiker. Mitt jobb är att få andra människor att skratta, men jag önskar också, att 

jag genom människornas skratt, fick dem att inse varför de skrattar. I den här uppsatsen vill jag diskutera 

olika sätt att se på skrattet, för det första, som biologisk och kroppslig funktion, för det andra, som 

politisk handling, och slutligen, som en övermänsklig och högst andlig kapacitet. När jag använder ordet 

andligt, spelar jag på dess känslomässiga och intuitiva betydelse. Andligt blir här en inre vetskap om att 

någonting är och finns, utan empiriska bevis. Med skrattets andlighet, menar jag ett slags existentiell 

samhörighet med världen och människorna som inte går att förklara med ord. Andligt är det vi vet finns, 

vi kan känna det, men inte ta på det. Jag tror att skrattet i sig är ett förbund mellan sinne och själ. Jag vill 

förklara vad jag menar när jag hävdar att skrattet också har metafysiska dimensioner och är av andlig 

natur. Kanske blir det lättare att här kalla denna andliga kvalitét för rent existentiell? 

Jag vill alltså försöka förklara skrattet och dess funktioner och se om det finns någon 

universell sanning bakom skrattets existens och en enda ren form av komisk essens. Jag vill framför allt 

  
2 Simon Critchley, On Humour, (New York: Routledge, 2002), s. 57. 
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utveckla tidigare teser och dyka djupare in i föregående sanningar som sagts om humorns funktioner. 

Jag vill också ta upp sådant som jag anser är halvt befängda idéer och svaga hypoteser och bemöta dem, 

alternativt också nyttja vissa fördelar med dessa diffusa eller enligt mig oklara teorier. 

 Jag vill i denna uppsats försöka förklara vad jag menar med allt detta, och visa på humorns 

dubbelhet och mänsklighet. Vi skrattar med både våra hjärtan och våra hjärnor; skrattet finns i både våra 

kroppar och i våra medvetanden. Den här uppsatsen vill öppna upp frågan om humor och skrattets 

egentliga funktion; den vill undersöka dess fysiska aktivitet men också söka förstå meningen med den 

mentala rörelse som skapas av humorns berörande närvaro. Skrattet drabbar oss. Jag vill presentera 

skrattet som någonting renande och förenande.  

 Jag vill också belysa ett problem som jag tycker finns, nämligen detta att komik och skratt 

tidigare har setts som något slags kontrast till filosofin. Att filosofi skulle vara någonting seriöst, och att 

skrattet inte skulle vara det. Att skrattet endast skulle vara förknippat med njutning och glädje. Men jag 

ser det inte så; för mig är skrattet högst allvarligt. Komikern är den som kan säga sanningen när ingen 

annan kan. Med den här uppsatsen vill jag påstå att skrattet inte bara är en fysisk aktivitet, utan också en 

källa till andlig utveckling och intellektuell progression. Komik är viktigt för världen. Komikern, är den 

moderna tidens Sokrates. Critchley skriver: 

A real comedian— that's a daring man. He dares to see what his listeners shy away from, fear 

to express. And what he sees is a sort of truth about people, about their situation, about what 

hurts or terrifies them, about what's hard, above all, about what they want. A joke releases the 

tension, says the unsayable, any joke pretty well. But a true joke, a comedian's joke, has to do 

more than release tension, it has to liberate the will and the desire, it has to change the 

situation.3 

 Den här uppsatsen är en orientering i humorns historia, en utredning av komikens vara och 

en ontologisk analys av skrattets uppgift. Min slutsats kommer att lyda, att skratta är att fly verkligheten, 

men samtidigt att se den för vad den är, och, i bästa fall, ett försök till att förändra den. 

2. Forskningsbakgrund 

Utgångspunkten för mitt arbete är Simon Critchleys bok On Humour, vilken jag tycker visar på humor 

som ett brett filosofiskt ämne. Det är med Critchley som jag vill förklara vad jag menar med att skrattet 

kan ifrågasätta sig själv. Critchley menar att sann humor, skrattar inte åt någon, utan innebär, att den som 

skrattar på något vis hånar sig själv: ”The object of laughter is the subject who laughs.” 4 När jag 

skrattar, skrattar jag egentligen åt mig själv.  Critchley säger även att skrattet har en terapeutisk och 

  
3 Critchley, s. 20, Citat av Trevor Griffith. 

4 Critchley, s. 14. 
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kritisk funktion, vilket jag vill hålla med om och lyfta. I inledningen ger jag mitt eget exempel på detta. 

Critchley fortsätter: ”Humour has the same formal structure as depression, but it is an anti-depressant 

that works by the ego finding itself ridiculous.”5 Dessa visar på den självterapeutiska funktionen av 

komik som jag är intresserad av att formulera. För att utveckla Critchleys resonemang kommer jag att ta 

hjälp av Freud och hans uttryck ego från verket Vitsen och dess förhållande till det omedvetna.  

Skrattet i sig självt är en mänsklig paradox, en blandning av vår andlighet och vår 

djuriskhet. Ty när vi öppnar våra munnar och skrattar med våra kroppar, blir vi djuriska; rörelsen som 

överväldigande och pulserande uttrycker dock någonting djupt själsligt. Om detta skriver Ingvild Sӕlid 

Gilhus som är en stor förebild inom detta fält och med henne och hennes verk Laughing gods, weeping 

virgins- laughter in the history of religion kommer jag att undersöka denna sida av tematiken. 

I Inside Jokes sav Matthew Hurley, Daniel C Dennett och Reginald B Adams nämns 

komik som masturbation of the mind. Boken är ett verk som behandlar den evolutionära aspekten av 

humor. Jag vill använda mig av dessa teorier för att lyfta fram att det finns ny forskning på humor, dock 

kommer jag att ifrågasätta den då jag anser att humorfrågan ej går att devalvera och att lösningen på 

frågan inte är deterministisk och materialistisk utan snarare kulturell och hermeneutisk. I kritisk dialog 

med dessa tidigare bidrag, kommer jag sedan att försöka diskutera mig fram till ett filosofiskt 

förhållningssätt till skrattet och dess uppkomst. Den vedertagna teorin om att någonting så simpelt som 

att känslan av glädje skulle vara skrattets ursprung har motbevisats redan här. Däremot skulle glädjen 

inför att upptäcka någonting nytt, den där känslan av Aha, kunna vara drivande, ett slags Aha inför sin 

egen existens. ”When you 'get' a joke, there is enjoyment including a kind of satisfaction in having 

figured it out” skriver Hurley et.al. och syftar till att känslan av lycka är samma känsla som den inför 

vinsten över att ha löst ett problem. 6 Den här teorin kommer jag att hålla med om.  

 I diskussionen om humorns sociala funktion går det inte att undvika Mikhail Bakhtins 

Rabelais och hans värld, vilken har haft en stor betydelse och visar på komikens historia och dess 

relation till den medeltida festivalen, där skrattet främst var en rebellisk akt mot religionen. Här kommer 

mitt favoritcitat, som också visar på mycket av det jag vill förmedla med denna uppsats, det vad Bakhtin 

här refererar till som den essentiella formen av sanningen, 

Laughter has a deep philosophical meaning, it is one of the essential forms of the truth 

concerning the world as a whole, concerning history and man; it is a peculiar point of view 

relative to the world; the world is seen anew, no less (and perhaps more) profoundly than when 

  
5 Critchley, s. 101. 

6 Reginald B Jr Adams, Daniel C Dennett, Matthew M Hurley, Inside Jokes: using humor to reverse-engineer the mind. 

(Massachusetts: The MIT Press, 2013), s. 25. 
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seen from the serious standpoint. Therefore, laughter is just as admissible in great literature, 

posing universal problems, as seriousness. Certain essential aspects of the world are accessible 

only to laughter.7 

Med detta vill jag påvisa hur humor kan behandla kultur och lära oss om mänsklighet likt inget annat 

medium, jag vill göra en både metafysisk, social och estetisk undersökning. Vidare kommer jag att 

använda mig av Kant, Burke och Bergson som genom en filosofisk disciplin undersöker skrattet. Här 

kommer jag att använda mig främst av Bergson då han skrivit en mycket utförlig analys. Dessutom är en 

av grunderna till den här filosofiska undersökningen Kants mycket kända påstående om skrattets 

existens, vilket så ofta dyker upp hos senare tänkare, som ett första antagande till skrattets filosofi, 

I allt som ska frambringa ett livligt och kraftigt skratt måste det finnas något absurt (inför 

vilket alltså förståndet i sig inte kan finna något välbehag.) Skratt är en affekt som beror på att 

en spänd förväntan plötsligt förvandlas till intet.8 

 Här har jag på något sätt funnit källan— det absurda och ett förvirrat tillstånd. Och vad är 

då det absurda och hur kan vi som människor förstå någonting som inte går att förstå? Människan 

behöver här en lösning, ett sätt att hantera det oförståeliga i sitt möte med den obegripliga intigheten. 

Människan som logisk varelse måste acceptera någonting irrationellt. Går det? Eller är skrattet 

fullkomligt galet? Det var kanske det jag gjorde i Kapstaden när jag skrattade åt det där skämtet? Eller 

var det på grund av känslan av lycka över att jag förstått skämtet som jag skrattade? 

 Jag kommer också att påvisa hur skratt, komik och humor kan ligga till grund för kunskap 

kring människors kultur och politiska liv. Det finns någonting mer subjektivt i humor än känslan av 

skrattet och upplevelsen av skämtet. Anledningen till att jag här tar in Kants kritik av omdömeskraften 

och Burkes undersökning av det sublima är för att kunna förklara just detta. Burke skriver,  

We are satisfied that what appears light to one eye, appears light to another; that what seems 

sweet to one palate, is sweet to another; that what is dark and bitter to this man, is likewise 

dark and bitter to that; and we conclude in the same manner of great and little, hard and soft, 

hot and cold, rough and smooth; and indeed of all the natural qualities and affections of 

bodies. 9 

Jag tror mig komma att finna god grund till att i framtiden fortsätta min forskning om 

skrattet som någonting som pågår i rummet mellan kropp och själv, medvetande och hjärna, själ och 

hjärta. Jag har även använt mig av interdisciplinära författare inom religion och psykologi för att finna 

  
7 Mikhail Bakhtin, Rabelais and his World, (Bloomington: Indiana University Press, 1984), s. 66.  

8 Immanuel Kant, Kritik av omdömeskraften [1790], övers. Sven-Olov Wallenstein (Stockholm: Thales 2003), s 192. 

9 Edmund Burke, On the Sublime, (London: Penguin Books, 1988 1757: 2 uppl, 1759) s. 65. 
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en så bred och nyanserad bild som möjligt. Jag vill lyckas förklara skrattet som filosofiskt ämne för en 

bred publik. Jag vill också finna nya vinklar och lyfta särskilda teser som jag inte tycker ska förkastas 

utan snarare måste upp i dagens vetenskapliga ljus. För att kunna göra detta, har jag tvingats söka 

skrattets rötter och se vad för uppgift skrattet haft i samhället genom historien och även reflektera över 

hur dess position ser ut idag.  

Skrattet är inte enbart en biologisk funktion, utan också en kulturell aktivitet. Jag vill 

presentera humor som en apparat för att lära känna sanningen. Skrattet är ett slags verktyg för att 

komma nära det metafysiska intet vilket kan ses som grunden till allt. I skrattet blir vi till ett med 

världen. Skrattet neutraliserar. Det framkallar någonting som skapas i våra hjärnor, och levererar det 

genom kroppen och ut i världen. Jag vill mena att skrattet är ett djuriskt uttryck— någonting vi gör med 

främst våra kroppar, men tillslut blir ett uttryck i sinnet. Den konstnärliga processen, hur sinnen rörs och 

huruvida ståuppkomik är konst är en diskussion som jag tyvärr tvingas lägga åt sidan i den här 

undersökningen. Kort och gott får Burke förklara och stipulera det, 

If words have all their possible extent of power, three effects arise in the mind of the hearer. 

The first is, the sound; the second, the picture, or representation of the thing signified by the 

sound; the third is, the affection of the soul produced by one or both of the foregoing.10 

Humor berör, punkt slut. Men på vilket sätt och varför? Det är just denna, skrattets funktion som jag nu 

ska undersöka. 

3. Analys 

Att intellekt och logik har en stor del i skrattet är tydligt, eller snarare är det så att det är en avsaknad av 

dessa funktioner, att när dessa inte fungerar, och hjärnan så att säga kortsluts, som humor uppstår. Att det 

är ett slags bortvändande från det mänskliga förnuftet som är komikens grund kan även visas på hur 

skrattet har behandlats genom historien, detta främst genom att titta på skrattets relation till det religiösa. 

Genom denna undersökning görs ett försök till att visa på humorns beröringspunkt för 

högre medvetande och mystisk upplevelse, samtidigt som det är ett fulländande av mänskliga behov och 

viljor. Här kommer skrattet först att förklaras som ett kroppsligt uttryck, men senare bevisas vara en 

produkt av vårt kulturella och politiska varande i världen. 

För att kort introducera en lösning på skrattets problem väljer jag att genom Critchley som 

citerar Nietzsche ur Viljan till makt hävda: ”Perhaps I know best why man alone laughs: he alone suffers 

so deeply that he had to invent laughter. The unhappiest and most melancholy animal is, as is fitting, the 

  
10 Burke, s. 191. 



 

11 

 

most cheerful.”11 Människan måste skratta för att överleva. Det var också precis det jag gjorde åt det där 

skämtet i Kapstaden. Jag helade min egen dumhet, med vibrationer av skratt. Och så var allt förlåtet. Jag 

såg min litenhet i världen. Jag såg existensens faktum. Jag kände mitt vara. 

Skrattet har på så vis en viss funktion— att ta mig bort från min egen misär. Skrattet innehar 

den evolutionära funktionen av att vara ett existentiellt förlåtande. Det är det här som jag nu ska 

undersöka och formulera. Den här analysen kommer att belysa skrattet från tre huvudsakliga aspekter. 

Först och främst, den kroppsliga aspekten, varvid dess fysiska aktivitet och materiella uttryck behandlas 

ur ett visuellt och symboliskt perspektiv. Sedan kommer den existentiella aspekten av skrattet att 

behandlas. Detta är ett mer metafysiskt och andligt perspektiv som jag tycker saknas i tidigare arbeten 

som behandlar humor och skratt. I den här delen är strävan att söka skrattets själsliga innebörd. Sedan 

följer det tredje förhållningssättet vilket greppar tag i humorn som ett politiskt och handlingskraftigt 

verktyg för att skapa och förändra världen och människan.  

Ingvild Sӕlid Gilhus skriver: ”Like religion, laughter is situated at the intersection between 

body and mind, individual and society, the rational and irrational.”12 Det är tydligt här, att skrattet har 

någonting att göra med vårt sinne, med våra tankar och vår moral, men att skrattet också är kroppsligt, 

ty vi rör oss när vi gör det. Det är den här rörelsen som jag är intresserad av att veta mer om, om skrattet 

som en brygga mellan kropp och själ. Gilhus skriver: 

Humans laugh when the body is tickled, and when hearing or experiencing funny things. Like 

crying, which can be brought about by harm to the body or by sad news, laughter is caused by 

stimulation of the body or by stimulation of the intellect, humorous or otherwise. 13 

Därför behöver jag undersöka distinktionen mellan det fysiska och det psykiska skrattet. Hör de ens 

ihop? Hur kan jag bli berörd utan att bli rörd? Kan det vara så att jag liksom blir kittlad i hjärnan?  

Innan jag börjar vill jag klargöra hur teorin kring humor tidigare har varit uppdelad i olika 

slags kategorier av skämt. Det finns enligt Critchley, tre fastställda sådana om humor. På engelska kallas 

de: superior theory, relief theory och incongruity theory.14 Freud kallar även den senare för displacement 

theory, vilken på svenska skulle översättas till teorin om oförenlig motsägelse eller som i Eva Backelins 

översättning av Freud, till dubbeltydighet. Jag tycker dock att dubbeltydighet saknar ett moment av 

orimlighet. En dubbeltydighet kan verka rimlig på ett annat sätt, men någonting som är oförenligt, är 

  
11 Critchley, s. 93 

12 Ingvild Sӕlid Gilhus, Laughing Gods, Weeping Virgins: Laughter in the History of Religion, (New York: Routledge, 2009) 

s. 2. 

13 Gilhus, s. 2. 

14 Critchley, s. 2.  
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enligt min egen förståelse orimligt. Det finns en absurditet i orimligheten som jag inte finner vara lika 

greppbar i en dubbeltydighet. De två andra väljer jag att översätta till överlägsenhetsteorin och 

lättnadsteorin. Helst av allt skulle jag vilja döpa den tidigare till maktteorin.  

I den oförenliga motsägelsen eller dubbeltydigheten, blir två ord, eller två världar, 

förväxlade, genom att förståelsen av dem båda, skulle kunna ha olika eller samma innebörd. Du hör ett 

ord, och får en förståelse, men sedan föreställer du dig den andra förståelsen och innebörden. Alltså, 

dina associationer blir ihopblandade och för hjärnan blir detta oförståeligt och absurt. Hurley et.al. 

förklarar i deras ovan nämnda bok Inside Jokes detta brott i logiken som att ”[w]e expect future events 

to fall in line with our experiences and with such inferential anticipations as we have had occasion to 

create now or during historical comprehension of events”.15 Vi vill att våra förväntningar på framtiden, 

ska stämma överens med våra erfarenheter av det förflutna. Teorin går ut på att den komiska effekten 

uppstår som ett resulterat av att logiken ersätter tanken, eftersom tanken är ej fulländad och vattentät. 

Intelligensen försöker med logik och förstånd att klura ut saker, Hurley et.al säger också att “[w]hether 

or not the world we inhabit is as saturated with purpose as we tend to assume, our brains are designed to 

input purpose whenever and wherever possible”.16 Tänkandet är alltså någonting vi tvingades lära oss 

för att överleva, för att undvika smärta och jaga njutningar. Kort och gott, hjärnan försöker förstå, men 

misslyckas. Hurley et.al. gör detta till en evolutionär och biologisk funktionell teori, alltså att skrattet 

som uppstår är ett resultat av att hjärnan gör allt som står i dess makt för att överleva, medan Freud, 

Critchley och även Bergson, syftar till att vad som sker är mer av ett mentalt felslut, en olyckshändelse 

av förståndet. Skrattet i Inside Jokes är inte humoristiskt, utan endast funktionellt, det betyder att humor 

och skratt kanske inte nödvändigtvis hör ihop.  

 Den andra teorin, överlägsenhetsteorin, innebär att vi helt enkelt skrattar för att vi känner 

oss bättre än andra, varpå den tredje teorin, lättnadsteorin, innebär att vi skrattar på grund av att vi 

känner oss lättade efter ett nervöst påtryck. Vi skrattar på grund av att energin som funnits inom oss nu 

släpps ut och ger en skön känsla. 

Jag ska nu undersöka hur dessa tre teorier tar sig uttryck rent kroppsligt, intellektuellt och 

socialt och försöka mig på ett sätt att omdefiniera och kategorisera humor då jag tycker att dessa tre 

teorier saknar rum för filosofisk tolkning och är för platta för att visa på humorns komplexa struktur. 

  
15 Adams, Dennett, Hurley, s. 102. 

16 Adams, Dennett, Hurley, s. 94. 
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3.1 Det kroppsliga skrattet.  

I den här delen av undersökningen behandlas skrattet i dess relation till kroppen och det rent fysiska 

uttryck som det framkallar. Till att börja med, är skrattet kroppsligt och en del av vårt språk, att ha 

humor är fysiskt, i och med det att det uttrycks av kroppen, som leende och skratt. Ett skratt kan vibrera 

i hela kroppen och ett skratt kan höras och kännas. Gilhus skriver: “The material body is the human 

vehicle for being in the world. The body is what human beings have in common, the basic vehicle of 

communication in all types of interaction.”17 Det är via kroppen som vi kommunicerar, och skrattet är en 

del av vårt språk.  

Det finns en tydlig kroppslighet i humor också genom att ett skämt alltid sker i en kontext. 

En komiker befinner sig alltid i en kultur och verkar i ett visst rum, som i första hand är rent fysiskt men 

också mentalt, vilket innebär att det kan ha en stämning, men också en kulturell, historisk miljöbunden 

och kroppslig kontext. Nuet är existentiellt, och nuet är utgångspunkten för skämtet. Kroppen är 

humorns medium. Kroppen är placerad i ett nu, utifrån vilket den skämtar. Därför är det viktigt att förstå 

kroppens tidsbestämdhet och livsskapande betydelse.  

Denna kroppsliga syn på skrattet anser jag inte har fått plats i tidigare diskussioner kring 

humor och komik. Särskilt inte inom de tre humorteorierna som nämndes i början. Och om Hurleys et. 

al. teori om skratt som överlevnadsstrategi ska infrias, tycker jag att den här kroppsliga undersökningen 

också hör hemma i debatten. För att kunna skämta behöver människan finnas i en kultur, kroppen måste 

vara placerad i en miljö som den kan utgå ifrån, den måste ha en historia. Som komiker, måste jag göra 

mig förstådd i rummet jag befinner mig i. Denna självmedvetenhet måste komikern kunna ha, men om 

komikern inte har det blir situationen komiskt på ett annat och ofrivilligt sätt. Vi är tillbaka i det absurda, 

Bergson skriver om just detta— att komikern kan ses som en förlorad själ fången i en kropp, det är 

återigen teorin om den oförenliga motsägelsen (här ser vi hur dubbeltydighet som översättning inte alls 

fångar dess visuella betydelse).  

Ingvild Sӕlid Gilhus— det heliga skrattet och den sakrala kroppen 

Det går att se en viss vital symbolism i skrattet, genom öppnandet av kroppen. Gilhus skriver att 

”[l]aughter is a voluntary and extreme opening of the human body: when one laughs uproariously, the 

mouth is fully opened, much more so than when speaking or eating”.18 Gilhus diskuterar sedan vidare 

huruvida skrattet är en rebellisk akt gentemot det gudomliga och påvisar detta med bevis om kropp och 

sexualitet. Hon drar paralleller till kroppen som njutningsverktyg och som helig plats. Att kroppen är 

stängd mot det yttre, för att helga det inre, men då vi skrattar, öppnas gränsen mellan det privata och 

  
17 Gilhus, s. 83. 

18 Gilhus, s. 28. 
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heliga till det offentliga.19 Detta okontrollerade skratt är livsskapande, då den vibrerande kroppen skapar 

ett flöde i världen och gör att den smälter samman. Skrattet blir här någonting som bryter upp men också 

förenar. Skrattet antas vara ett slags kroppsligt agerande mot ett spirituellt och heligt liv. Gilhus 

fortsätter: 

Then laughter was only permitted when it reflected the superior state of incorruptibility. 

However, the processual character of laughter, its eruptivity and its connection with sexuality, 

made it in general too firmly linked to the biological organism of fertility and decay to be 

compatible with the holy life.20 

Det ansågs vara motsättningar, detta att vara helig och att skratta. Inte undra på att humor 

fortfarande anses vara en av de lågt stående konstformerna, med denna relation till vårt samhälleliga 

kristna arv. Det var även på grund av denna helighet, som skrattet ansågs först och främst vara 

tillgängligt för män, eftersom kvinnokroppen skulle hållas ren till barnafödandet. Jag ser dock en 

motsägelse i detta, att skrattet endast var till för männen som ansåg sig mer intellektuella, men också att 

det är en form av djurisk aktivitet och därför icke intellektuell. Det ansågs fult att skratta på grund av 

dess nära relation till det kroppsliga och dess bortvändande från det mänskliga förnuftet.  

Kvinnans roll har alltid varit tvetydig. På alla scener jag uppträtt i världen, från Tokyo, 

New York, Stockholm till Johannesburg och Kapstaden, så har de flesta komiker som uppträtt varit män. 

Kanske har det också att göra med att kvinnor ofta är sedda som mer fridfulla, och komik i sin essens är 

en rebellisk och ifrågasättande akt. Det krävs mer för en kvinna att bryta sig ut denna tillskrivna könsroll 

än vad det gör för en man att befästa den. 

Skrattet är också biologiskt kulturellt. Vi söker gemenskap i flocken. Vi förenar oss med de 

andra som också skrattar. Vi härmar andra. Vi skrattar för att inte känna oss ensamma; för att inte vara 

den som blir skrattad åt. Gilhus skriver: “Theories of humour in the twentieth century are almost 

uniformly positive in their evaluation of laughter, regarding it as a means to make human beings whole 

and in harmony with their bodies and with society.”21 I skrattet, då vi är mitt uppe i vår djuriska aktivitet 

glömmer vi bort allt vad moral, anständighet och politiskt anseende innebär. Skrattet är därför både 

bortommänskligt, irrationellt och djuriskt, men det får oss också att känslomässigt, andligt och 

intellektuellt förstå varandra. Detta är den övermänskliga aspekten. Skrattet förenar. Det är som att det 

fanns ett faktiskt fysiskt hål inom oss som enbart kunde läkas av skrattet. Gilhus fortsätter: 

  
19 Gilhus, s. 12. 

20 Gilhus, s. 98. 

21 Gilhus, s. 101. 



 

15 

 

Laughter was regarded as a crack through which earthly matter could touch the human soul. 

When the body was regarded as a vehicle for salvation, that sort of crack was no small 

matter.22  

Vi har nu passerat det kroppsliga lagret, och ska nu vidare in i det mentala och se vilken 

helande kraft skrattet har på vårt inre liv. Likaså har jag tidigare påpekat skrattets funktion som rebellisk 

akt, att genom öppnandet och vibrationen av kroppen, är skrattet en styrka och innehar en kraft. Eller 

som Gilhus skriver: “Because of its violent, eruptive character, laughter tends to be perceived as 

powerful, either destructive or life-giving.”23 Men vad innebär denna livgivande kraft utifrån ett istället 

för religiöst perspektiv, ett mer modernt, vetenskapligt och socialt accepterat perspektiv? 

Inside Jokes— skrattet som evolutionär överlevare eller här för att skapa social 
gemenskap? 

Skrattet är någonting som bör ses ur ett evolutionärt perspektiv och till för vår överlevnads skull. Så 

lyder Hurleys et al. huvudtes, att skrattet finns kvar hos mänskligheten, på grund av att det fyller en 

funktion, annars skulle detta drag inte ha överlevt evolutionen. Detta innebär att skrattet är betydande 

för människans existens. För all del, människan skrattar, liksom hon äter och andas, men vad är det i 

själva skrattet som gör dess uppkomst så vital?  

På ytterligare ett plan är den biologiska aspekten betydelsefull i humorskapandet, vilket 

visas genom den fundamentala existensen av hierarkier, eftersom det måste finnas skillnader för att 

kunna skämta. Critchley menar att ”[t]here is something charming about an animal become human, but 

when the human becomes animal, then the effect is disgusting.”24 Det är därför inte roligt med politiker 

som förlöjligar sina medborgare, men helt okej för medborgare att göra narr av sina politiker. 

Stereotyper är nödvändiga för att skapa skratt, men det är roligare att skratta med någon åt sig själv, än 

att skratta med någon åt någon annan. Det viktigaste i detta är, att skrattet är någonting som vi delar. 

Även Critchley hävdar detta och syftar till skämtandets intersubjektivitet och ”the surprising thing about 

jokes is that they always presume an intersubjective appeal, they have social reach”.25  

Hurley et. al förklarar att människan har en reflekterande attityd. Det vill säga att den 

ifrågasätter sina upplevelser och sig själv. 26 Detta påstående om huruvida det enbart är människan som 

skulle vara det enda självreflekterande djuret är dock högt ifrågasatt, av bland annat Critchley. Att 

humor och skratt kan ses som en rent kroppslig och djurisk mekanism och att dess funktion inte skulle 

  
22 Gilhus, s. 28. 

23 Gilhus, s. 4. 

24 Critchley, s. 33.  

25 Critchley, s. 80.  

26 Adams, Dennett, Hurley, s. 20. 
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stå i relation till människans existentiella medvetenhet, motbevisas i och med detta. Skämtet jag 

skrattade åt, är det vad Hurley et.al. menar, en överlevnadsstrategi?  

You may, without knowing it, acquire a habit of laughing when others laugh, just to make 

them believe that you understand what is going on, even when you have not received the 

stimulus that evoked their laughter.27  

Här lyfts frågan kring det sociala i skrattet, och dess politiska kraft som uttrycks hos individen. Detta 

innebär att komik kan ge upphov till skratt utan att vara roligt. Detta kan tolkas som vad Hurley et.al. 

menade är själva upptäckarglädjen, att vi människor är så simpla att vi uppskattar ett gott skämt enbart 

för dess konst, och för att vi är fåfänga och vill upplevas som smarta.  

Hurley et.al skriver: “Being funny is not just for fun; humor has been exapted as a tool in 

mate selection and sexual competition, allegiance probing, belief extraction, and the building of social 

capital, for instance.”28 Detta betyder, att vem vi allierar oss med, också har med humor att göra. Hurley 

et. al. menar, att skrattet är en överlevnadsmekanik, och där håller jag med. Det är stor skillnad på att 

skratta med eller åt någon— i skrattet tar jag ställning. I skrattet kan en vän bli till fiende och tvärtom. 

Skrattet är avväpnade i politiska diskussioner men kan även användas som ett vapen. Kunskapen om 

skrattets evolutionära funktion skulle på ett sätt kunna vara en viktig tillgång i opinionsbildning och 

fredssamtal. I förlängningen skulle detta innebära att om humor censureras och regleras, försvinner 

denna socialt accepterade ventil och att skratta skulle kunna bli förbjudet och straffbart. Om skrattet 

skulle försvinna i något slags evolutionär process, antar jag att människan som intellektuellt djur snart 

skulle vara utdöd, detta eftersom skrattet är en indikation på vår mänsklighet och på vår förmåga att 

tänka. Hurley et.al fortsätter: 

Humor, we will argue, depends on thought— it is not just a reflexive response to a stimulus that 

is inherently funny; it requires a certain category of information processing involving most of 

the faculties of thought, including memory recall, inference, and semantic integration. 29 

Hurley et.al. menar att humor är kulturellt och språkligt. Ett skämt är inte roligt bara för att det är det. 

Ett skämt har en historia och ett kulturellt sammanhang. Även Critchley skriver att skrattet finns i alla 

kulturer. 30 Att säga att humor skulle vara någonting universellt är således sant, men också att humor är 

någonting unikt, specifikt och kontextbundet. Hurley et.al. komplicerar det hela, genom materialism, 

medan jag tycker att svaren finns närmare än så, inom kulturen snarare än inom den biologiska 

  
27 Adams, Dennett, Hurley, s. 268. 

28 Adams, Dennett, Hurley, s. 6. 

29 Adams, Dennett, Hurley, s. 5. 

30 Critchley, s. 67. 
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determinismen. Hurley et. al påpekar att ”[h]umor is heavily dependent on shared background 

assumptions, moods and attitudes” och i det tycker jag att de har rätt. 31 Men sedan fortsätter de och 

hävdar att ”[h]umour cannot be just a happy accident of our biology” och tar tillbaka den biologiska 

determinismen och återgår till verkets huvudtes, nämligen det att ”the problem it is designed— by 

evolution— to solve must be a problem that is unique to our species (though we may see primitive or 

proto-versions of humor in other species)”.32 Jag vill mena, att de i denna ståndpunkt ställer sig mot att 

humor är en produkt av människans kultur och historieskapande. Jag tycker att det är problematiskt att 

Hurley.et.al först erkänner humorns hermeneutiska och existentiella ursprung för att sedan dekonstruera 

och omtolka denna teori till en evolutionär och allmängiltig vetenskaplig modell. Även Gilhus, trots sin 

religiösa inriktning, menar att “[l]ike other human expressions, laughter is a part of culture, and its place 

and functions are culturally determined”.33 Det tycks som att alla är överens om humorskapandets 

nödvändighet, men vill uttrycka det på olika sätt och vinna egna slag med egna teorier och teser. 

Sammanfattningsvis kan vi säga om skrattets kroppsliga funktion, att det finns här för att symboliskt 

öppna upp oss människor för varandra. Skrattets vibrationer gör att vi smälter samman och är ett sätt för 

oss, att i vårt oförstånd också förstå varandra. Låt oss nu undersöka hur detta går till. 

3.2 Det existentiella och absurda skrattet 

I den här delen av undersökningen diskuteras skrattets andliga princip. Här framhävs humorns själsliga 

läkningsfunktion och dess intima process att få människan att komma till självinsikt. Critchley menar att 

skämt berättar någonting som vi redan vet, fast på ett nytt sätt.34 Ett skämt belyser världen som vi delar. 

Critchley säger också att han inte motsätter sig faktumet att skrattet skulle kunna ha en religiös funktion. 

Det kan fungera som en bön eller ett sista rop på hjälp. Det kan vara ett resultat av en oundviklig insikt 

om människans egen litenhet i världen och istället för att drömma sig bort till en värld bortom denna, 

kan hon inse och förändra sin egen situation. Critchley menar dock att religion ser bort från världen som 

den är, medan humor ser världen som den är. Critchley kritiserar också Kirkegaard som menade att 

humor skulle vara det sista existentiella medvetna stadiet före tron. Humor är ett fenomen, ett 

antropologiskt sådant som upplyser, inte ett spirituellt teologiskt noumenon.  

En komikers uppgift är att berätta en historia, en sanning, för sin publik, och få den att 

förstå det gemensamma nuet utifrån ett gemensamt perspektiv. Också Bergson skriver om detta, att en 

komiker måste förena sin publik, detta genom att bjuda in sin publik till sitt egna huvud och sina egna 

  
31 Adams, Dennett, Hurley, s. 7. 

32 Adams, Dennett, Hurley, s. xii. 

33 Gilhus, s. 3. 

34 Critchley, s. 83.  
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resonemang och sin egen verklighet. Critchley menar att ”[t]he comedian is psychotic, whereas his 

audience are simply healthy neurotics”.35 Det är alltså upp till komikern att locka in sin publik i sin egen 

historia.  

Skrattet som insiktens sanningsbärare— Sigmund Freud 

Critchley menar att humor är någonting som vi delar— att humor är som något slags sensus 

communis, ett gemensamt samvete ”jokes are the expression of sociality and possess an implicit 

reasonableness.”36 Detta innebär att inom rummet och verkligheten vi skapar, finns våra gemensamma 

förutsättningar och sanningar. Inom skämtets ramar kan komikern bolla med verkligheten. 

Enligt både Gilhus och Freud så behövs skrattet för att lätta på trauman. Skrattet kanske då här är 

livsnödvändigt för att ens kunna få uttrycka tankar och erfarenheter som annars inte kan ta plats annat än 

i terapirummet? Betyder detta att vi måste få skämta om allt? En ständig och alltid högt aktuell fråga. 

Gilhus läser Freud och menar att: 

According to his relief theory, jokes are seen as safety valves for forbidden thoughts and 

feelings, especially of sexuality and violence; they are keys to secrets hidden in the depths of 

human existence. The body is made to speak through its laughter and laughter its turn invites 

interpretation.37 

Här menar Gilhus med Freud att någonting som inte får ta plats i finrummen och som kan vara mer 

djuriskt än intellektuellt, får ta plats i skrattet. Att undertryckta känslor, förknippade med våld och 

sexualitet får tas i uttryck, och detta genom ett annat kroppsligt uttrycksmedel. Denna lättnadsteori visar 

på att kroppen i sig, bär på minnen och tankar, som endast genom skrattet som ventil, kan ta form i 

världen. 

Frågan är då bara varför det är så, att vi måste uttrycka oss genom skratt på detta vis? Kanske 

finns det ingen annan väg? Kanske är det så som Bakhtin menade, att det inte finns något annat sätt att 

uttrycka det på? Kanske är humor den enda lösningen? Kanske måste vi skratta för att inte spricka?  

Freud pratar också om humorns makt och hur vi “[g]enom att göra vår fiende liten, låg, 

föraktlig och komisk skaffar vi oss på en omväg njutningen av att övervinna honom, vilket den tredje, 

som inte gjort någon ansträngning, intygar genom sitt skratt” vilket ju visar på varför karikatyrer och 

satir fungerar så bra i valkampanjer och propaganda.38 Vi kan tycka att skrattet och humorn är oskyldigt 
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och roligt, men det är också allvarligt och innehar en makt. Komik är en teknik som kan användas för att 

få människor att lyssna. 

Critchley menar att vi i humorn möter världens löjlighet och vi i mötet med den säger den åt 

oss att förändra den.39 Han skriver även att ”[h]umour is an exemplary practice because it is a universal 

human activity that invites us to become philosophical spectators upon our lives”. 40 Vi bejakar våra 

egna liv i humorn. Vi kan skratta åt oss själva. Vi får syn på sanningen vi annars skulle vända oss bort 

från och vara blinda inför. Vi ser den sanningen vi inte låtsats att vi sett. I humorn konfronteras vi med 

den. Det är komikern som har lurat med oss i sitt resonemang. Critchley använder sig av freudianska 

begrepp som ego och superego för att positionera jaget i relation till skrattet. Critchley förklarar att 

superegot är en hårdare typ, som är något dömande, medan superego 2 är mer helande, som en kompis, 

eller en mer vis version av en själv. Kort och gott, egot har att göra med vem jag vill vara, och superegot 

om vem jag borde vara. Och det är dessa som i humorn hjälper oss att få syn på oss själva, som ett slags 

högre vetande. Critchley skriver: 

What this means is that in humour, the superego observes the ego from an inflated position, 

which makes the ego itself look tiny and trivial. The core insight of the power is that in 

humour I find myself ridiculous and I acknowledge this in laughter or simply in a smile.41  

I humorn ser egot sin litenhet genom att lyssna till det senare superegots goda råd.42 Senare i sitt verk 

säger Critchley även att ”[t]he comedians is the anthropologist of our humdrum everyday lives” och 

menar att humorns kritiska funktion får oss att se på världen med andra ögon, eller som han uttrycker 

det: vi kan se världen som om vore vi från en annan planet.43 Humor är avbrottet i vardagen. Det är 

skrattet som får oss att vakna i vanligheten. Och det är just detta, som är komikerns uppgift, att leda oss 

in i denna fantastiska fantasivärld; denna konst är Bergsons filosofiska specialitet. 

Skrattets absurda faktum— Henri Bergson och Albert Camus 

Henri Bergson menar att komik är konst, men till skillnad från andra former av konst, till 

exempel poesi, som ju vill påverka sin läsare för att nå ett inre, och uttrycka någonting enskilt, vill 

komiken visa det allmänna, och få sin publik ut ur sina egna huvuden och verkligheter. Bergson är unik 

bland filosofer genom att vara den första som försökt skriva på ett mer systematiskt sätt om skratt och 

humor. Redan i introduktionen av sitt verk Skrattet gör Bergson det klart, vilket ju också Critchley 
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senare hävdar, att det är en gemensam upplevelse och en bestämd värld, som är grunden för att humor 

och skratt ska kunna uppstå.44 Det går inte att skratta om man känner sig som en främling. För att 

använda mig av Critchleys begrepp (vilket han förmodligen lånat av Kant), så behövs sensus communis 

för att skratt ska kunna skapas.  

Bergson undersöker varför saker och ting är roliga och varför de inte är det. Grunden för 

komiken, menar Bergson är nuet, ramarna och normerna i samhället, vilken publiken, sensus communis, 

statuerar.45 Bergson menar att det är upp till komikern att förvränga sin publiks uppfattningar om vad 

som är verkligheten, för att den bäst ska passa in i sina egna skämts behov. Det är, som Bergson 

uttrycker det, en fantasins logik som måste få ta plats.46  

Det är den här logiken som jag kan tycka är ett slags bortvändande från verkligheten, en flykt 

från det mänskliga förnuftet. Här blir allting absurt. Den här logiken blir, om den kan tvingas bli 

kopplad till någon av de tre humorteorierna, i så fall tillskriven teorin som en oförenlig motsägelse. I 

Bergsons arbete är skrattet förklarat som en omedelbar rättelse av verkligheten och en reparation av en 

absurd upplevelse. Bergson menar att komikerns uppgift är att lura in sin publik till en alternativ 

verklighet, eller åtminstone en fantiserad verklighet som publiken kan tro på. Det är denna verklighet 

som sedan ligger till grund för skämtet och senare skrattet. Precis som jag i mitt exempel från Kapstaden 

får lyssna till komikerns historia, och hur den genom sin historia, leder mig in i sin egen verklighet, för 

att sedan kasta mig tillbaka till min egen. Jag blev lurad in i ett resonemang som jag sedan antog för 

sant. Komikerns premisser blev till sanningen jag accepterade. Jag glömde bort mig själv. Jag hade 

samma förståelse som alla andra i rummet. Jag befann mig, tillsammans med de andra, i komikens rum. 

För att sedan kastas tillbaka till oss själva igen, och i skrattet inse vilka vi egentligen är. Skrattet kommer 

som ett straff.  

Människan måste således förstöra sin verklighet och förstå den som absurd. Bergson hävdar att 

en komiker måste tvinga sin publik att överge sina egna moraliska föreställningar, för att i skrattets 

ögonblick faktiskt möta det som ligger dolt, såsom fördomar och vår uppfattning om verkligheten.47 

Detta samstämmer med vad Freud skriver om det som låg dolt i djupet av människans existens.  

Detta att kunna föreställa sig saker, i sin egen fantasi, är någonting mentalt och andligt, knutet 

till människans frihet. Freud citerar Kuno Fisher: “Denna njutning, denna föreställningskonst är den rent 
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estetiska, som bara vilar i sig själv, bara har sig själv till syfte och inte fyller några andra syften i 

livet.”48 Vilket antyder att denna förmåga till fantasi inte har något syfte, annat än att vara rent mänsklig. 

Känslan av fantasin är euforisk, upplevelsen är andlig— existentiell. 

Bergson menar att skrattet är ett slags rättelse.49 Det är en gest, för att lätta upp livet och låta 

oss fortsätta i vår tidigare gemensamma verklighet. Skrattet kan då förstås som en lösning och ett slags 

återvändande till logiken och det verkliga, bort från det psykiska och mentala. Skrattet tar oss tillbaka 

från drömmarnas värld. Skrattet är en gottgörelse till en värld som kändes fel. I stunden då jag inser att 

min egen logik inte stämmer överens med komikerns, skrattar jag. Och jag antar att det är det absurda 

som Kant pratar om. Det är upplevelsen av det absurda som jag som människa inte klarar av. Känslan av 

den yttersta existensen, ingentinget, varandet självt. Albert Camus skriver: 

Det absurda framstår alltid som ett resultat av en jämförelse. Jag kan alltså på goda grunder 

säga mig att det absurda inte endast uppstår ur en enkel undersökning av ett faktum eller av ett 

intryck, utan att det springer fram ur jämförelsen mellan ett faktiskt tillstånd och en viss 

bestämd verklighet, mellan en handling och en övermäktig omvärld. Det absurda finns 

egentligen i klyftan, i och för sig varken i den ena eller den andra av de jämförda enheterna. 

Det uppstår ur deras inbördes konfrontation.50 

Det är inte det absurda i sig som är det roliga. Det är erfarenheten av den som är den magiska kraften. 

Skrattet helar någonting som var trasigt. Skrattet fyller det där hålet.  

Det verkar alltså finnas en koppling mellan skrattet som öppnandet av hålen i kroppen, 

samt upplevelsen av absurditetens glapp i sinnet. Camus menar att absurditeten kommer från 

motsägelsen av ett aktuellt tillstånd och en bestämd definierad verklighet. Det är mellan de två, ej i 

någon särskild, men i mötet mellan dem.51 Det är en mental rörelse i själen mellan psykiska bilder och 

en empirisk verklighet som är receptet för en komisk upplevelse, med ett förstånd som slits mellan dem 

och ett intellekt som inte kan förstå sin värld. Det är oförenligt. Sammanfattningsvis, om det absurda 

skrattet: Bergson menar att komiken är skapad av det absurda och en öppning.52 Ett hål har skapats 
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mellan oss och verkligheten, känslan av det där hålet är absurd. Det är overkligt. Det är vad Kant menar 

med att något är över vårt förstånd.  

Även Critchley talar om detta: “Humour functions by exploiting the gap between being a 

body and having a body, between – let us say – the physical and the metaphysical aspects of being 

human.“53 Det är i ingentinget som känslan sker, det där som Kant menade att förväntan upplöstes till. 

Vi har nu rört oss från en kroppslig förståelse, till en mental och existentiell snarare oförståelse och 

börjat filosofera kring en kraft att förändra, världar som är verkliga för vårt inre och känslor i själen, 

samt en absurditet som finns i varken det ena eller det andra och om hur vi kan föreställa oss själva som 

annorlunda. Det händer någonting inom oss. Det är den där helande kraften. I komikerns värld kan vi 

likt barn, testa nya tankar och leka i nya världar. Skrattet lockar oss till att förändras. 

3.3 Den politiska aspekten 

Gilhus skriver att “[t]he hero of the Greek comedy was the jester who for fun's sake played the role of 

the victim to amuse himself and others” vilket jag anser fångar en väsentlig poäng nämligen denna att 

komikern blir martyren som sätter sig själv i smärtans centrum. 54  

När jag var i Sydafrika deltog jag på en masterclass i poesi på University of Witwatersrand 

i Johannesburg under ledning av performance poeten och skådespelaren Lebo Mashile. Hon är 

framstående i sitt sätt att se på konst som en typ av aktivism och förespråkar ofta detta i offentliga 

sammanhang. I ett morgonradioprogram, Weekend Breakfast, 2018, förklarade hon att, “My role is to 

use language to give life and vision […] The reason why artists are marginalized, not just in South 

Africa but globally, is because of the power the arts have to be able to change people’s minds."55. Jag 

tycker att det hon säger, bevisar tydligt, varför komik är ett viktigt verktyg och varför yttrandefrihet 

behöver bevaras och skyddas.  

Humor blir till handling— Simon Critchley och Henk Driessen 

Nu vidare till frågan huruvida denna inre rörelse som skrattet är ett yttre bevis på kan påverka vår samtid 

och vad dess existens i samhället faktiskt innebär. Henk Driessen ger ett exempel på hur humorn använts 

som socialt smörjmedel, konversationsöppnare och politiskt verktyg: 

Yet, humor remains for the most part a spin-off of other research topics, despite a growing 

awareness among anthropologists that it provides clues to what really matters in groups and 

societies. A good example is the intensification of political humor just before and throughout 
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the so-called Arab Spring in 2011. The widespread use of humor in cartoons, comedy, graffiti, 

and raps expressed subversion and acted as a powerful vehicle for political activism.56 

Detta kan tolkas som att skämten i sig kanske inte kan förändra situationen, men de kan få oss att tänka 

annorlunda, och agera annorlunda. I humorn kan åsikter paketeras och handlingar berättas. Det går att 

leka med sanningen. Critchley skriver att:  

Jokes can therefore be read as symptoms of social repression and their study might be said to 

amount to a return of the repressed. In other words, humour can reveal us to be persons that, 

frankly, we would really not be.57 

Den där gången när jag skrattade för att jag skämdes hade jag blivit upplyst om mitt vita privilegium. 

Jag ville inte fortsätta vara den personen jag var.  

Ibland skrattar vi för att ta oss bort från oss själv. Critchley fortsätter: ”Humour is a form 

of cultural insider-knowledge, and might indeed, be said to function like a linguistic defence 

mechanism.”58 I mitt skratt neutraliserar jag spänningen. Jag tar bort det onda. Mitt skratt får mig att 

acceptera. Skämtet skapade för mig någonting nytt. Den har skapat för mig en sannare värld. Jag har 

tagit del av ett nytt sensus communis. Skämtet presenterade för mig, ett nytt sätt att se på verkligheten i 

vilken jag befann mig. Driessen skriver att “[h]umor creates a momentary world of make-believe. It is 

closely related to laughter, yet one can appreciate a joke without laughing, and not all events and actions 

that trigger laughter are humorous” vilket gör min reaktion mer begriplig.59  

Critchley introducerar även begreppet dissensus communis60, vilket innebär, att i skrattet 

skapas en reaktion på en viss typ av värld och att skrattet här har en helande kraft, dess messianic power. 

Vilket innebär, att när jag i upplevelsen av skämtet får hela min värld och mig själv upphävd, inte väljer 

att fly, utan stannar kvar och skrattar, då har jag hittat en lösning på mitt problem. Jag bekräftar och 

förlåter mig själv. Jag ser mitt misslyckande som människa. Skrattet är en reaktion, det blir ett 

reagerande och ett inre agerade. Skrattet har helat mig inombords, det har gett mig en känsla av 

förlåtelse. Då jag skrattar, läker jag och blir ett med den nya världen igen. Jag förlikas och ödmjukas 

inför världens faktum. 
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 Critchley fortsätter här med att ställa en mycket intressant retorisk fråga: eftersom skrattet 

uppkommer som en reaktion på sensus communis, innebär det då att all humor på något vis är reaktionär 

och konservativ? Jag kan hålla med i hans fråga, som ju faktiskt är ett påstående, vilket innebär att alla 

måste ha en gemensam bild av vår verklighet för att tycka någonting är roligt. Skrattet har en kritisk 

funktion. Skrattet ifrågasätter, men innebär det då också att skrattet är en förmåga att tänka nytt? Och i 

sin förlängning: är att ej kunna skratta ett tecken på dumhet, ett bevis på brist på fantasi, kreativitet och 

förändringsvilja?  

Om vi också har i åtanke den där upplevelsen och glädjen som Hurley et.al. syftade på som 

handlar om att upptäcka någonting nytt, så behöver visserligen inte all humor vara kritisk och 

konservativ, snarare kritisk och dekonstruktiv. Critchley skriver att ”[h]umour might well be a 

management tool but it is also a tool against the management”.61 Vi förstår, när vi skrattar åt makten, att 

den är konstituerad och uppdiktad, och liksom allt annat som är en konstitution, går den att dekonstruera 

och ifrågasätta. Critchley menar också att skämt finns där för att stärka den sociala sammanhållningen. 

Komiken fortsätter att spela på de sociala normer som finns, och vill ej kritisera, snarare använda sig av 

dem. 

4. Slutsats 

Det finns sedan tidigare tre etablerade humorteorier. Dessa är något begränsande men kan också läsas in 

i varje skämtanalys och ses som universella. De säger egentligen ingenting om innehållet i humorn och 

vad som är roligt rent ontologiskt. Med humor kan en komiker få sin publik att förstå och leva sig in i 

sin egen historia. Jag vill mena, att vi människor kan med humor som hjälp, förstå en annan människas 

verklighet och dessutom ifrågasätta vår egen.  

Jag tycker att jag i den här undersökningen, kunnat konstatera att, skrattet i sig ifrågasätter 

sanning och att det är därför som det är en så viktig mänsklig funktion idag. Vi behöver skrattet för att 

inse hinder. Skrattet är en indikation på ett felslut. Skrattet är beviset på att någonting inte stämmer. Det 

är genom skrattet vi förlåter och det är genom dess uppkomst som vi kan synliggöra missförhållanden 

och orättvisor. Skrattet är logiskt i sin irrationalitet. Det uppkommer då någonting inte stämmer. Med 

hjälp av Bergsons teorier om skrattet och teorin om den oförenliga motsägelsen har det blivit tydligt att 

skrattet är både beviset på brottet och dess helande läkning. Skrattet uppkommer ur det absurda, och 

verkar som en läkande kraft, som ett balsam för allt som egentligen är absurt och fel i verkligheten.  

Vi kan med hjälp av skrattet synliggöra maktförhållanden, orättvisor och politiska 

löjligheter. Vi kan lyssna till skämt berättade av komiker på standupscener runt om i världen. Komikerna 
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får oss att skratta, men vad de egentligen gör är att upplysa oss om den värld vi inte kan eller vill se. Det 

är genom komikerns arbete som dessa missförhållanden kan visas. Komikern är en visionär. Hen skapar 

nya världar för människor att leka i, förstå och bejaka. Vi kan se komikern som en drömmare. Komikern 

får sin publik att känna sig in i, och förstå en ny värld med sitt intellekt, sin fantasiförmåga, med sin 

kropp och med sin själ. Hurley et.al skriver: “It is amusing to realize that a comedian can be seen to be a 

sort of informal— but expert— scientist, leading the way, helping us explore and resolve heretofore 

unnoticed glitches in our common knowledge.”62 Komikerns uppgift är att få oss att få syn på oss själva 

som de tarvliga varelser vi faktiskt är. Det är genom brister i vår information och kortslutningar i vår 

världsbild som skratt kan skapas. Humor bygger på moralisk värdegrund och rubbandet av vårt varande 

i världen. Freuds teorier hjälper oss att förstå humorn som ett ont omen kring olika stigma och tabu i 

samhället. Det ifrågasätter varje mänskligt agerande som ett politiskt ställningstagande och ett resultat 

av erfarenhet och motiv.  

Skrattet, enligt Critchley, är och har en kraft att ifrågasätta sig självt. Med det förstår jag 

och vill mena att skrattet i sig, är ett yttre tecken på en inre rörelse och innebär en tvekan inför 

verkligheten. Skrattet är, i och med sin existens ett bevis på att sinnet har rörts och i vissa fall även 

rubbats och förändrats. Att ifrågasätta sig själv är att undra över varför en egentligen skrattar. Att 

ifrågasätta sitt skrattande är att i medvetandet om att ha ett medvetande, ta sig ur denna hermeneutiska 

cirkel och inse varför man är och hur man är det. Bergsons absurditet kallar på oss, vakna!  

Jag anser, att skrattet har makten att förändra, att skapa nytt, att göra skillnad— i skrattet 

kan vi inse vilka vi egentligen är. Skrattet är och har en kraft; det är och har en förmåga att kasta omkull 

och sätta stopp för det som är. Skrattet får en att fortsätta ifrågasättandet kring existensen. Skrattet är en 

lösning och en början på någonting nytt. Det är ett avbrott. Skrattet i sig är ett öppnande av kroppen och 

sinnet. Vi behöver humor i dagens samhälle, det släpper på spänningar och ger makt till dem som inte 

har någon. Eftersom skrattet är både intellektuellt och fysiskt, finns det tillgängligt för alla.  

Skrattet har överlevt evolutionen av en anledning. Jag tror att det är en komikers uppgift 

att fortsätta få oss att skratta, att utveckla vår förmåga och använda vad Bergson kallade för fantasins 

logik. Den upplyser oss om oss själva och om samhället.  

Att inte skratta är också ett sätt att visa sin makt, detta genom att stänga ute och exkludera 

människor. Att inte skratta åt någons skämt är att inte förstå den människan, att inte öppna upp sig för att 

använda sig av Gilhus begreppsvärld. Att inte skratta är att stänga ute och visa på skämtets ondska. Det 

kan också bero på okunskap eller vara ett tecken på en icke öppenhet hos individen eller på en mer 

strukturell, organisatorisk samhällsnivå eftersom det är sensus communis som bestämmer vad som är 

  
62 Adams, Dennett, Hurley, s. 112. 



 

26 

 

roligt. Men sensus communis innebär också att det är varje individs ansvar att upprätthålla och skapa 

sensus communis. 

Komedins universella essens är jag långt från att knäcka, men en fråga som dock dykt upp 

under tiden jag arbetat med denna undersökning, lyder, huruvida komik och humor är en del av något 

slags normaliseringsprocess av rasism och sexism. Jag reflekterar mycket över huruvida ett ämnes makt, 

försvinner, då det bearbetas på ett humoristiskt sätt. Det blir avdramatiserat, kanske tyvärr bagatelliserat.  

En del av mig säger att komik måste få finnas, och att humor måste få vara ocensurerad. 

Humorn kan inte totalitäriseras. Komikern måste få vara en skämtare utan politiskt ansvar, en 

demokratisk vilde. I nästa sekund, befinner hon sig i ett annat rum och skämtar utifrån nya principer. Jag 

vill mena att komikern bär detta högsta ansvar, att säga sanningen och få oss att förstå vilka vi är och 

vilka motiv vi egentligen har. Skrattet når djupt, till själen. Skrattet är en reaktion på det som finns inuti 

oss, på vår sanning. Skrattet kallar på oss och får oss att vakna ur vår sömn och blindhet för vår egen 

existens.  

En annan del av mig säger att humorn och skrattet ibland kan tyckas förminska 

verkligheten. Den tar bort spänningen och bagatelliserar verkligheten. Vissa saker kan inte skrattas bort. 

Och för att återigen ta upp skämtet i början av denna undersökning. Jag skrattar bort mitt ansvar i 

världen. Jag anser att då jag tycker mig ha förstått skämtet så bär jag ingen skuld. Skrattet kan också på 

detta vis vara självdestruktivt. Med detta menar jag att jag genom att skratta åt mig själv dekonstruerar 

mig själv och min världsbild.  

På frågan om huruvida skämt och humor skiljer sig någonting mellan Sydafrika och 

Sverige skulle jag säga nej. Vi vill alla bli överraskade, lättade eller känna oss överlägsna andra. 

Ämnena kan skilja sig, språket skiljer sig, sensus communis skiljer sig, men vi har alla gemensamma 

mänskliga faktorer som går att beröra. Jag skulle säga att det som ligger närmast hjärtat och är jobbigast 

att tala om, är det som folk skrattar hårdast åt, men är också svårast att skämta om. Men det är just i 

dessa tillfällen, som vi kan mötas och känna gemenskap. Burke uttrycker det väl, när han pratar om det 

sublima och dess uppkomst, att ju större separation, som den mellan mörker och ljus desto mer 

produktivt blir det. Vi känner med varandra och är närvarande i oss själva när vi skrattar. Vi möts i 

skillnaden. Vi möts i det som vi inte är.  Det är en andlig upplevelse. Vi inser vilka vi är, och känner det 

metafysiska varat eller intet, och inser att också allt är konstituerat. Skrattet är renande och ett sätt för 

oss att närma oss varandra och det heliga inom oss och runt oss. Det tar bort den där skammen kring 

trauman som Freud behandlar. 

Jag vill hävda att skrattet har en stor betydelse för kulturen och spridningen av den. Att 

skratta åt någonting är att erkänna dess existens på både ett fysiskt och mentalt plan. Skrattet är inte bara 

en burdus verksamhet och en kroppslig akt. Det är en intellektuell insikt. Det är vad Hurley et.al kallar 
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för en Aha-upplevelse. Det är människan som uppfinner och finner sig själv. Det är överlevnad och 

självförverkligande gång på gång. Ur ett evolutionärt perspektiv skulle en kunna se skrattet som en 

funktion för överlevnad genom anpassning. Det är en biologisk funktion på så vis. Det är också en 

mental verksamhet då det innebär att publiken, måste ge upp alla sina föreställningar om verkligheten 

för att kunna uppleva humorn. Det går heller inte att förbereda sig på den. Detta med 

överraskningsmoment och felslut kan alltså innebära, att om någon hade fullständig kunskap om allt, 

skulle hen inte kunna skratta. 

Gilhus fångar det när hon skriver att ”[s]ources of laughter were the incongruity between 

the sublime soul and the maternal body with its processes of growth and decay” att människan liksom 

mitt i sin utsatthet måste kunna iaktta sin inre menings och vilja mitt i den världsliga misären.63  

Vårt inre får komma till uttryck i skämten, även om det är fult, tabubelagd och skamligt. 

Det är genom skrattet som människan kort kan glömma bort moral och visioner. Att skämta är att agera, 

och starta en rörelse inifrån. Att skratta ett yttre tecken på en inre verksamhet. Att ha humor är att kunna 

föreställa sig världen annorlunda, vilket innebär en fantastisk förmåga som i folkmun kallas för livlig 

fantasi. Lebo Mashile får med sina ord här slutligen försöka förklara vad komik och humor kan vara och 

göra: 

You immediately understand that what you are beholding is something that is extraordinary, 

that a lot of care and time has gone into. And that should not be taken for granted. Its unusual. 

You have been moved. You have been taken over by a force that people have put time, effort, 

resources, skill into developing and harnessing and making into something beautiful to present 

to people. It is a service. You know that you cannot have an event without some kind of artistic 

contribution to it because the event won’t have any soul. That soul has a price tag. There is 

time and resources that go into making that thing, you know, come alive. 64 

Slutligen vill jag mena att komikern är den enda, som har som yrke, att i en censurerad 

värld, stå upp och uttrycka sig mot auktoriteter. Det är en kraft som inte får förminskas eller försvinna, 

speciellt inte i en värld med en växande tystnadskultur och ökad social kontroll. Kanske är humor och 

skratt den enda lösningen, ett avbrott i gränsen mellan oss själva och andra. Humor är en plats där vi kan 

mötas och förstå varandra, ett ställe att för en sekund glömma bort sig själv. Människor med humor 

lever längre; ett gott skratt förlänger livet sägs det ju. De människor som lyckas hela sig själva och 

varandra med humor är de som kan se sanningen för vad den egentligen är och var. Det är de som 

  
63 Gilhus, s. 60. 

64 Eye Witness News (2018). Weekend Breakfast [Radioprogram]. Radio 702, South Africa, 23 December. 
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förmår förlika sig med verkligheten och med varandra. De ser sig själva för de patetiska varelserna de 

faktiskt är. De inser vad de blint föreställt sig vara.  
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