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Abstract 
 
Följande arbete studerar kommunikationen mellan sändare och mottagare i 

underhållningsformen ståuppkomik som konst och vetenskap ur ett retoriskt perspektiv. 

Arbetets avgränsning och intresseområde är huvudsakligen ståuppkomik i Sverige.  

     Syftet är att undersöka vilka kvaliteter som utmärker en bra ståuppkomiker, och vilka 

likheter en sådan har med en bra retoriker.  

     Analysen utgår ifrån en enkätundersökning med öppna frågor om ståuppkomikers 

kvaliteter, som besvaras av fem rutinerade och professionella ståuppkomiker. Informanternas 

svar analyseras kvalitativt med retorikteori. 

      Av analysen framgår att både retoriker och ståuppkomiker kan göra kommunikationen 

mellan scen och salong tydlig genom att visa på medvetenhet om talaren, talet och 

talsituationen. Medvetenheten tillgodogör sig komikern med hjälp av retorikens ethos, logos 

och pathos, som komikern såväl som retorikern utvecklar kunskap om i den retoriska 

processen; intellectio, inventio, dispositio, elocutio, memoria och actio. 

 

Nyckelord: Retorik, Ståuppkomik, Medvetenhet, Ethos, Logos, Pathos, Intellectio, Inventio, 

Dispositio, Elocutio, Memoria, Actio 
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1. Inledning 
 
Humorist, javisst! 
 
Välkommen. Mitt namn är Ludvig Samuelsson och jag är ståuppkomiker. ”Wow! Det måste 

vara det svåraste yrket, det märks ju så lätt när det blir fel!” I det läget brukar jag citera en av 

mina favoritkollegor Lasse Karlsson: ”Jag hoppas att hjärnkirurg är svårare, det märks 

också om det blir fel.”  

         Precis som allting annat så är ståuppkomik svårt och krångligt på olika sätt. Ett sätt är att 

folk inte skrattar när man tänkt sig. Men det fina med ståuppkomik (och allting annat för den 

delen) är att det även har egenskaper som väldigt roligt, socialt och positivt engagerande samt 

att skratta är bra träning för magmusklerna. Det beror på med vilken infallsvinkel man tittar. 

Mitt perspektiv i detta arbete är hur och på vilka sätt retorik som konst och vetenskap kan 

berätta något om ståuppkomiken.  

         Jag har ägnat mig åt ståuppkomik sedan början av 2007 och gör jobb som 

ståuppkomiker, konferencier och jag har även lett ett flertal workshops i ståuppkomik och 

retorik. Ända sedan jag började studera retorik vid Lunds Universitet höstterminen 2008 har 

jag fått uppmuntrande kommentarer av familj, vänner och inte minst andra ståuppkollegor i 

stil med; ”Retorik, vad kul! Det kommer du ha nytta av som komiker!” Och på motsvarande 

sätt från retoriklärare och andra studenter; ”Standup? Wow, då är den här kursen perfekt!” 

(följt av ”Säg något kul!”).  

      Men det ligger faktiskt mycket i att man har väldigt mycket nytta av retorik som komiker 

(och inte mindre nytta av komik som retoriker!), och det är just det förstnämnda som jag vill 

ringa in i det här arbetet, nämligen att finna begrepp och uttryck inom retoriken för 

ståuppkomikerns professionella handlande. 

      Ståuppkomik är en ung konstform i Sverige (22 år), då den växte fram i samband med att 

Stand Up Comedy Klubben (SUCK) bildades 1988 samt när SVT började sända programmet 

”Släng dig i brunnen” från restaurangen Norra Brunn i Stockholm (Malmberg i Wickström 

2005, s 22).  

      Numera har ståuppkomik tid nått en stor allmän publik och alltfler små krogar som 

arrangerat ståupp varje onsdag kväll får konkurrens av stora teatrar och till och med 

konserthus. Vad det beror på vet jag inte exakt. Kanske en ökad individuell självständighet 

och strävan efter att få uttrycka sig? Kanske en ultimat chans att synas? Eller så hade vi 

kanske väldigt tråkigt i Sverige för 20 år sedan. 
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      Vad än det beror på tycker jag att det är fantastiskt att få följa med och utforska 

ståuppkomiken när den når ut till alltfler personer, själar och hjärtan. Tanken med det här 

arbetet är att titta på ståuppkomik genom den vetenskap och konstform som jag också ägnat 

mig en del åt, nämligen retoriken. Många frågar sig hur man skapar, framför och gör 

ståuppkomik, och jag kommer att undersöka med hjälp av en agenda med retoriska 

analysredskap, för att söka finna vilka beröringspunkter det finns mellan en bra retoriker och 

en bra ståuppkomiker och hur retoriken kan bidra till ökad förståelse för centrala kvaliteter 

inom ståuppprofessionen. 

 

Syfte och huvudsakliga frågeställningar 
 
Med detta arbete vill jag ge perspektiv och bekräfta att retorik kan bidra och hjälpa till att 

analysera och praktisera ståuppkomik. Jag kommer genom retorik- och komikanalys 

framställa och visa hur praktiska retoriska begrepp kan appliceras på arbetet som en 

ståuppkomiker gör både på och bakom scenen.  

      Genom att använda retorik som ståuppkomiker får vi en vidgad syn på konstarten och en 

helt nytt vokabulär till hands för att tala om vad det är vi faktiskt gör. Idag har ståuppen en 

form av terminologi, med många engelska uttryck, som mestadels härleds till teaterns och 

dramaturgins värld. Detta är ingen dålig infallsvinkel, men den är inte helt omfattande och 

rimmar inte helt med alla element inom ståuppkomiken, eftersom de två inte är en och samma 

konstform. Praktiskt har standup comedy mycket gemensamt med retorik, och jag tänker ta 

tillfället i akt och bredda kunskapen om praktisk ståuppkomik som konst. Ungefär som i 

andan av Roms stora talare, Cicero, föder inte vetenskapen konsten, utan det är konsten som 

föder vetenskapen.  

     Det finns inte något direkt något nedskrivet om ståuppkomik, utan dess vetenskap existerar 

med de komiker som finns, och genren utvecklas ständigt med nya typer av skämt, komiker 

och sammanhang. Men eftersom ståuppkomik, precis som retorik, bygger på de för stunden 

rådande omständigheterna och publikens premisser, så menar jag att varje rumtid är värd sin 

skildring, dels för de som lever i den och dels för kommande underhållare att betrakta och låta 

sig inspireras.  

     Huvudtanken med föreliggande arbete är alltså att jämföra en talares retoriska situation och 

en komikers retoriska situation. Därför bygger det här arbetet också på att undersöka hur en 

bra ståuppkomiker uppträder och handlar i dessa situationer, eftersom det som tidigare nämnt 

inte riktigt finns nedskrivet inom området, till skillnad från retoriken, som erbjuder en mängd 
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teorier om goda talare. Vidare utgår min analys ifrån ståuppkomiken, för att sedan landa i 

retoriken. Sammanfattande följer mer precist de frågor som jag söker svar på i uppsatsen:  

� Vem är en bra ståuppkomiker? Vilka kvaliteter besitter han eller hon? 

� Vilka beröringspunkter finns det mellan en bra ståuppkomiker och en bra retoriker? 

 

 
2. Litteraturgenomgång 
 
Val av litteratur 
 
Sagt och skrivet om ståuppkomik 

Eftersom ståuppkomik är en otroligt ny form av underhållning på det skandinaviska området, 

har det praktiskt inte funnits tillräckligt med tid att kunna skapa en bred litteratur och ett eget 

kunskapsområde utav det. Till skillnad från exempelvis rock- och jazzmusik, som i sig ju inte 

heller är särskilt gamla genrer, har ståuppkomik inte en lika fastslagen grund, som ju rock och 

jazz har inom ämnet musik (man kan ju gå jazzlinjen på Musikhögskolan till exempel). 

Standup comedy har mer svårlokaliserade rötter, en rot härmstammar från teater, men en 

annan lite mer anonymt från retorik, ett ämne som inte alls har haft samma stigande 

popularitetskurva som musik. 

      Med åren (de få som har gått sedan 1988 då ståuppkomik importerades till Sverige) har 

istället komikerskrået upprättat förhållandet med mästare och lärling. De svenska 

humoraspiranter som intresserade sig för ståuppkomik för ungefär tjugo år sedan fick studera 

hur de som kunde vara roliga ensamma på scen med en mikrofon och en publik agerade, och 

sedan fick de själva försöka efterbilda detta på sitt eget sätt.  

      En retoriker känner igen detta som copia och imitatio. Niklas Håkansson, som skrivit 

magisteruppsatsen Färdigheten att efterbilda eller oskicket att härma? framställer imitatio 

som efterbildning ”i bemärkelsen aktivt, reflekterat och medvetet tillgodogörande och 

memorerande av valda förebilder och exempel” (2008, s 7). Bara detta är intresseväckande 

likt ståuppkomikens lärande i praktiken, och därför kommer jag använda den synen på 

begreppet.  

      Men för att komma tillbaka till den litteratur som finns inom nordisk ståuppkomik, 

kommer jag huvudsakligen att använda mig av Das Humoristische Manifest (Söderströms, 

2005). Det är en bok om ståuppkomik författad av den finlandssvenske ståuppkomikern 

André Wickström, som är baserad på och en utvecklad version en skoluppsats som skrevs av 
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Wickström som student på teaterhögskolan i Helsingfors. Boken behandlar ståuppkomik både 

i Finland och i Sverige, och jag tycker att den mycket väl representerar och lyfter fram de 

områden som jag undersöker, som relationen till teater och den direkta kontakten med 

publiken, ståuppens unika attribut. I boken finns inte enbart Wickströms egna teorier, utan 

även inslag av andra komiker, däribland Adde Malmberg.  

     Således letar jag överallt där jag kan hitta värdiga representanter för svensk 

”ståuppvetenskap”, vilket många gånger leder mig till videoklipp från ståuppföreställningar 

som finns tillgängliga på Internet. Nackdelen med att studera inspelad ståuppkomik är just att 

det sker här och nu, och följaktligen för den som ser filmen, där och då. Detta leder till att 

vissa interna premisser skapas som den som tittar på klippet som utomstående inte helt kan 

förstå. 

     Vidare så använder jag mig också väldigt mycket mig av levande källor, i form av andra 

komiker, eftersom det är på det sättet som svensk ståuppkomik som konst och vetenskap 

existerar, nämligen i komikerna själva. Och med tanke på hur stor utbredning och popularitet 

som underhållningsformen har nått på sistone, tycker jag det är värt att skriva ned och bevara 

dess insikter om scenkonst. På senare tid tror och hoppas jag att alltfler texter och litteratur 

inom ämnet ståuppkomik kommer att produceras och publiceras, som sällskap till denna 

kandidatuppsats. 

 

Val av retoriklitteratur 

Eftersom mitt arbete bara är som ett första steg mot ett nytt bruk av retoriska begrepp inom 

ståuppkomik som praktisk scenkonst, så vill jag också gå tillbaka till retorikens första steg på 

vägen mot en nedtecknad vetenskap. Börja från början helt enkelt.  

     Majoriteten av de retoriska begrepp och teorier som myntades och fastslogs av bland andra 

Aristoteles och Cicero har levt kvar och har idag en självklar plats i modern retorikanalys. 

Därför har jag letat i antika verk som Aristoteles Retoriken och Om diktkonsten, som handlar 

om ståuppkomikens andra kusin, nämligen dramatiken. För en stor del av utläggningen av 

retorikhistoriska begrepp, använder jag mig av tredje upplagan av James A. Herricks bok The 

History and Theory of Rhetoric (2005), då den sammanfattar och förmedlar viktiga teorier 

med hjälp av en lång källförteckning.  

      Men man ska inte glömma att min analys inte sker runt år noll, och som vi känner 

retoriken är den alltid beroende av tid och rum, och därför behövs en applicering av dess 

teorier och tekniker på våra breddgrader och i en mer modern tappning. Det som jag vänder 
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mig till här är alltså samtida litteratur på en mer lokal nivå, som Bo Renbergs Retorikanalys 

(2007), Anders Sigrells Retorik för lärare- Konsten att välja språk konstruktivt (2009), 

Lennart Hellspongs Konsten att tala – Handbok i praktisk retorik (2004) och Kurt 

Johannessons Retorik- eller konsten att övertyga (1998). Dessa är mer eller mindre praktiskt 

inriktade böcker som förmedlar retorikens grunder och byggstenar, eftersom analysen ser på 

en ståuppakt som en praktisk retorisk handling och därför att det är lättast att börja på 

bottenvåningen när man bygger ett hus.  

       

Teorier och tidigare forskning 

 
Ståuppkomik: Allmänt 

Nästan varje dag stöter vi på humor, ibland i form av ett internskämt i ett kompisgäng om 

någons misslyckade raggningsförsök, ibland när nyhetsuppläsaren uttalar ett ord fel, och 

ibland när konduktören drivs av en oförankrad vilja av att påminna dig om att avstigningen 

sker på vänster sida i färdriktningen, även om du ska gå av i Älmhult där det kvittar då det 

ändå bara är skog på båda sidor.  

     Det perspektiv jag tänker ha på begreppet humor i detta arbete, ser humor som logiska 

krockar mellan mänskliga erfarenheter, som jag beskriver närmare i kapitlet Ståuppkomik: 

Skämten (se s 12). 

     Vidare har det alltid funnits personer som tagit till vara på dessa små komiska kollisioner i 

samhället och återberättat och skojat om dem för att underhålla för sitt levebröd. Idag kallas 

personer som försörjer sig på humorkonst för komiker, och de komiker som genom direkt 

kontakt med publik och verklighet återskapar dessa komiska bilder i huvudet, är 

ståuppkomiker. 

      Även om ståuppkomik är en relativt ung underhållningsgenre så har det alltid funnits plats 

för skratt. Under medeltiden skrattade man åt gycklare och narrar. En intressant artikel i 

Sydsvenskan (2009-11-13) skriven av litteraturvetaren Torbjörn Forslid går under titeln 

Hovnarren är tillbaka.  

     Vad Forslid menar är att ett antal författare och poeter (några av dem ledamöter i Svenska 

Akademien) kommer att inta samma roll som en medeltida narrar när dessa på beställning ska 

skriva kärleksdikter till kronprinsessan Victorias bröllop. Forslid beskriver för det första hur 

några av författarna tackat nej och inte varit intresserade av så kallad ”uppdragslitteratur”, 

men menar att ”utanför finkulturen pågår emellertid fursteslickandet för fullt”. Forslid 
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refererar till Socialdemokraternas partikongress i slutet av oktober 2009 då man anlitat 

komikern Henrik Schyffert som underhållning (på Youtube kan man se framträdandet). 

Schyffert skojar om partiledningen och partiets ståndpunkter i vissa frågor, det vill säga saker 

och ting som angår publiken, något som är en ståuppkomikers kodifierade praxis.  

      Vidare är Nationalencyklopedin inne på samma spår; enligt NE uppträder narrar i ”tal och 

åtbörder i syfte att roa åskådarna.” Detta är inte helt olikt en ståuppkomiker, men narrar 

definieras även i NE som personer med egendomlig klädsel, vilket gör att vi får backa ett steg 

på vägen mot standup comedy, där man inte klär ut sig, men mer om detta senare.  

      Det som sammankopplar narrar med ståuppkomiker, är just ”tal och åtbörder”, man skapar 

komik genom sin röst och sitt kroppsspråk. En ståuppkomiker använder sig av en särskild 

form av berättande när denne skämtar och ”kör sitt material”, och även om NE menar att narr 

är ”ett ord av oklart ursprung” tror jag knappast att det är en slump att ordet efter narr i listan 

är narratio, den latinska benämningen varifrån narration och berättelse härstammar, och det 

som i retoriken används som sakframställan och redogörelse för bakgrundsfakta (Ad 

Herenium s 21 och s 26).  

     Mycket inom ståuppkomik kretsar kring hur man skriver skämt, men det som folk 

glömmer bort, menar ståuppveteranen Thomas Oredsson (vid en workshop för yrkeskomiker), 

är komikern, rummet och framför allt substansen. Enligt Oredsson håller skämten på att ”ta 

död på branschen”, och pekar på att många som börjar göra ståuppkomik nuförtiden letar 

ständigt efter de ultimata och bästa skämten. I längden blir det ohållbart i och med att skämten 

alltid berättas i ett sammanhang och av en viss person. Skämten blir inte trovärdiga om de inte 

på något sätt hör ihop med komikern på scenen. Med substans menas nödvändigtvis inte 

någon moralisk poäng, men att det som sägs och uttrycks åtminstone har ett samband med 

personen som står på scenen i det aktuella sammanhanget.  

      Till exempel så kan jag bygga mycket material på att publiken ser att jag är väldigt ung 

och har ett tonårsförhållande till mina föräldrar (i jämförelse med andra komiker) och 

använder skämt med den unga infallsvinkeln. ”Jag är imponerad av tävlingsseglare, för det 

är effektivt samarbete. Sådant samarbete finns det inte när min familj är ute på sjön. Jag är 

jättetrött på ”kapten” pappa som tror att vi är med i Volvo Ocean Race, han sitter där bak 

och vrålar:  

- Lätta ankar, skota focken, gå upp i vind! Jag tycker det är pinsamt så jag vänder mig om: 

 - Seriöst pappa, det är en kajak. Paddla nu.” 
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Ståuppkomik: Komikern 

Vem är då ståuppkomiker? Vem är denne sprallige och humoristiska retoriker (han/hon står ju 

trots allt bara och talar!) som kan fånga publik i konserthusmängder genom att berätta vad 

han/hon läste i tidningen i morse eller hur svårt det är med självscanningsapparaterna på ICA? 

Den finlandssvenske ståuppkomikern André Wickström skriver i sin bok Das Humoristische 

Manifest (2005 s 125) att ” en ståuppkomiker är en person som roar andra med sitt eget 

material, är till synes sig själv, uppträder ensam på scenen under eget namn utan rollkläder, 

men talar om saker som berör honom/henne”. En bra parentes som finns i Svenska Akademins 

Ordbok är ”(utan nämndvärd rekvisita)”. Detta kombinerade utgångsläge tänker jag ha när jag 

talar om ståuppkomik. 

    Vidare menar Nationalencyklopedin att en ståuppkomiker är en ”komiker som talar direkt 

till publiken utan att spela en roll”. Detta är en mycket intressant aspekt som även Wickström 

utreder i kapitlet Ståuppkomik versus teater (2005, s 29 och framåt). En teatermonolog, som 

är den konstform som av många ofta förväxlas med ståuppkomik, bygger på till skillnad från 

standup comedy på att en skådespelare föreställer en annan person, en rollfigur och en 

karaktär.  

     Monologen har också en dramaturgisk uppbyggnad med vändpunkter och en genomgående 

handling. Vi förväntar oss i en pjäs att rollfigurernas handlingar får konsekvenser senare i 

föreställningen. Detta gäller inte en ståuppakt. För det första spelar man inte rollen som 

ståuppkomiker, utan man är ståuppkomiker. En ståuppkomiker är en person som uppträder 

som sig själv, och det man framför är sina egna tankar och funderingar (Wickström 2005, s 

30).  

      Insikten blir att man ser till att det man talar om hänger ihop med personen som står på 

scenen, det krävs att man kan ta ett steg åt sidan eller uppåt (jag antar att det är därför som det 

jag beskriver kallas självdistans) och få ett metaperspektiv och se hela situationen utifrån. En 

av Sveriges mest erfarna och meriterade komiker Lena Frisk, exemplifierar genom uttalandet: 

”Det gäller att skämta om det som publiken ser. Till exempel kan publiken tänka: - Oj, han 

ser nervös och ut, men vad skönt att han vet om det!”  

      Fortsättningsvis har ståuppakten inte heller kravet att det ska finnas en röd tråd som följer 

genom hela akten (den enda röda tråd i standup comedy är den som finns i själva skämten, 

men mer om det i nästa avsnitt), utan ståuppshowen ska bara fyllas av (ofta väldigt 

slumpmässiga) skämt från höger och vänster som får publiken att skratta. 
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      Det är här, för det andra, som Wickström menar att vägarna ordentligt skiljs åt för 

ståuppkomikern och skådespelaren. De har olika målsättningar och uppgifter. En 

ståuppkomikers uppgift är att till varje pris se till att publiken skrattar. Publiken bestämmer 

om komikern är bra, eftersom det efter varje del i showen förväntas ett skratt, som avgör hur 

showen ska fortsätta.  

       En skådespelares jobb är mer att framföra ett genomgående budskap, och föra handlingen 

i pjäsen framåt. Wickström utmärker detta då han skriver att teater följer en rak linje medan 

ståuppkomik är cirkelformad och är ”rund till kompositionen”. Detta beror på att ståuppkomik 

anpassas efter hur åhörarna reagerar och har därför förutsättningen att man kan ”hoppa in var 

som helst i den och ändå berätta den till slut” (2005, s 32), vilket man inte skulle kunna med 

en teaterpjäs. 

 

Ståuppkomik: Skämten 

Som alla hantverkare behöver ståuppkomiker såklart verktyg och arbetssätt för att bygga upp 

sin ståuppakt. Dessa är skämten och rutinerna som vi säger för på humoristiskt fackspråk. 

Många frågar mig och andra komiker vad ett skämt är eller hur en ståupprutin rent språkligt är 

uppbyggd. André Wickström ger en bra definition av ett skämt på sidan 136. Skämt består av 

två element, en set-up som följs av en punchline, på svenska ett upplägg och en poäng. 

      Upplägget består i att göra publiken införstådd med situationen i berättelsen och dess 

förutsättningar. Punchline är den mening, mikroskopiskt sett till och med det ord, som 

överraskar publiken och får den att skratta. Jag tycker själv att engelska punchline är ett bättre 

begrepp än poäng, som har blivit den svenska översättningen, då en ”poäng” i mångas öron 

uppfattas som en underfundig och genomtänkt infallsvinkel. Så behöver det i ståuppkomik 

nödvändigtvis inte vara, utan ”punchen” kan vara precis vad som helst, till exempel en 

liknelse eller bara ett ord uttryckt med ironisk mimik. Ordningen ”upplägget före poängen” en 

del av komikens svar på retorikens dispositio, som är oerhört viktig för att skämtet ska bli 

roligt. Som sagt är det kopplingen mellan upplägget och poängen som får folk att skratta.  

      Humor definieras i Nationalencyklopedin (1992, Nionde bandet s. 155) som en kollision 

av två (eller flera) mänskliga regelsystem, något som retoriker skulle kalla empiri, doxa och 

praxis (Hellspong 2004 s 196 och framåt), betraktad utifrån ett tredje regelsystem. Den 

definitionen kan ju tyckas väldigt abstrakt (och framförallt väldigt rolig), så ett exempel från 

Kristoffer Appelquist berättelse om sin opedagogiske farfar, får kasta nytt ljus över teorin: 
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”Han försökte lära mig att busvissla också, men jag hade så jävla svårt att koppla bort hur 

äckligt hans fingrar smakade.” 

      Här finns det två regelsystem som krockar. Den ena som innefattar publikens förutfattade 

meningar att man busvisslar med fingrarna i munnen, sedan blir publiken överraskade av det 

andra regelsystemet att de själva inte var medvetna om att Kristoffer hade sin farfars fingrar i 

munnen. Först gör Appelquist publiken införstådd med det ena regelsystemet innan han 

avslöjar det andra, med andra ord svarar upplägget svarar för den grundläggande 

förutsättningen och poängen för den andra. Detta kallas med inom ståuppkretsar för ett ”lura-

publiken-skämt”, och med juristtermer för undanhållande av information.  

      Skämtet ovan också är ett exempel på en så kallad one-liner, ett uttryck som man lätt 

stöter på när man talar om standup comedy. Enligt Wikipedia är en one-liner ”en kort replik 

eller kommentar som är avsedd att göra en tydlig poäng”, vilket är rätt bra beskrivning på hur 

de används, just för att kort och koncist sammanfatta en företeelse, som en reklamslogan eller 

en slagkraftig avslutning. Det ska också sägas att en one-liner är också i många fall fristående 

till skillnad från en hel rutin, som är en serie skämt om samma ämne.  

     M er allmänt så är det så att publiken skrattar då den blir överraskad av nya tankesätt och 

infallsvinklar till en viss företeelse. Skämt som där vi som publik redan i förväg kan räkna ut 

hur de ska sluta tycker vi ju inte är roliga. Som den svenska ståuppkomikens urfader Adde 

Malmberg (Wickström 2005, s 53) uttrycker: ”En rolig komiker överraskar, en dålig komiker 

bekräftar och en bra komiker hittar nya vägar när en dålig komiker trampar i gamla spår.”   

     

Ståuppkomik: Publiken, tiden och rummet 

Således är skämten allt som publiken skrattar åt, eftersom ståupparens jobb är att roa dem. 

Precis som den belgiske filosofen och retorikern Chaïm Perelman menar i sin bok Retorikens 

Imperium (1977) är det auditoriet som bestämmer om ett retoriskt argument är giltigt eller 

inte. Retorikern måste använda sig av publikens allmänt accepterade premisser, för att 

överföra det som Perelman kallar gillande till de nya infallsvinklarna som talarens förslag 

argumenterar för. Precis likadant fungerar ståuppkomiken.  

     Om inte publiken förstår vad komikern pratar om i upplägget, och inte är med, varken 

bildmässigt, uppfattningsmässigt eller intelligensbaserat, på situationen som denne målar upp, 

kommer de inte göra den ”roliga” kopplingen och bli överraskade av poängen. Resultatet blir 

att de inte skrattar. Minns från Wickström att ståupparens uppgift och målsättning är att få 

publiken att skratta med hjälp av skämt, precis som retorikerns är att övertyga med argument. 
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Kontentan är alltså, att all ståuppkomik, precis som muntliga icke-teatrala anföranden, sker på 

publikens villkor.  

     Men som tidigare nämnt handlar inte ståuppkomik bara om de faktiska skrivna skämten 

eller tankelekarna med de finlurliga poängerna, utan komikern har ju faktiskt direkt kontakt 

med publiken som han eller hon uppträder för eftersom hela showen är på riktigt, och händer 

här och nu. Kom ihåg att man inte spelar någon roll som ståuppkomiker, utan man är och 

uppträder som sig själv fast man är en ”skruvad variant av sig själv” och sin egen ”karikatyr” 

som min komikerkollega Elin Nordén uttrycker. Detta visar sig i till exempel Johan Glans 

ståuppakter då han förstärker och överdriver sina faktiska egenskaper, som svenskhet och 

konflikträdsla, till skämt.  

     Publiken skrattar när de ser komikern i pinsamma och ”tokiga” situationer, eftersom de 

kan känna igen sig själva i den (Wickström 2005, s 82-83). Även om man själv inte har råkat 

ut för den komiska situationen (för att göra ståuppkomik skruvar komikern till händelsen till 

humor), skulle man kunnat göra det. Här kan ståuppkomiken kopplas till klassisk dramatik då 

komikern till synes anammar Aristoteles urgamla teorier om händelseförloppet i tragedier och 

komedier. I Jan Stoples översättning av Peri poiētikēs (Om Diktkonsten) från 1994, fastslår 

Aristoteles (1451a kap 9) att: ”[…] diktarens uppgift inte är att säga det som har hänt, utan 

det som skulle kunna hända […]” 

      Till skillnad från Aristoteles syn på drama ser inte publiken en ståuppföreställning ur ett 

metaperspektiv som på teater, utan de befinner sig mitt i showen, på samma nivå som 

komikern, eftersom ståuppakten handlar om det verkliga livet. André Wickström skriver på 

sidan 52 (2005): ”I teater är det konsten som härmar livet, men i ståuppkomik härmar livet 

konsten.”  

      Den direkta kontakten och dialogen med publiken i ståuppkomik gör det möjligt att skapa 

humor kring det som sker i lokalen i det aktuella ögonblicket. I det läget behöver inte det som 

publiken skrattar åt inte alls vara särskilt underfundigt eller innehålla en riktig vändning med 

en stark poäng, utan det blir roligt för att det händer här och nu och ingen annanstans. Om 

man använder sig av eller svarar på tilltal från publiken, blir det roligt och underhållande 

eftersom komikern inte kan veta i förväg vilka människor som sitter i publiken, hur de 

reagerar eller vilka kläder de har på sig.  

      Jag vill också ta upp vikten av att komikern visar att han eller hon ser publiken och vet 

vilka de är, eftersom showen är till för dem. I Das Humoristische Manifest på sidan 86 och 

framåt (i kapitlet Bekräftaren) uttrycker Wickström att komikern skall skapa ”en slags vi-

känsla” och ”svetsa samman” publiken. Retoriskt sett bjuder komikern in åhörarna att dela 
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åsikter och visa infallsvinklar, vilket gör att de verkligen förstår att de är en del av showen. 

Den amerikanska ståupp- och tevekomikern Jerry Seinfeldt (i Wickström 2005, s 96) slår fast: 

”Ståuppkomik är en dialog, inte en monolog.” 

      Fortsättningsvis är det vanligt att ståuppkomikern skämtar om aktuella händelser, nyheter 

som står i dagens tidning och liknande. Det är ett utmärkt sätt att visa att man är intresserad av 

just den aktuella kvällens publik. Skämt om aktuella händelser går ju inte att berätta hur länge 

som helst, man kan säga att de har ett visst utgångsdatum.  

      Wickström har en tanke om skämt rörande aktuella händelser, som innebär att skämt om 

nyheter ”nuddar” vid publikens eget liv, och får dem att känna sig ordentligt bekräftade 

(2005, s 91). Även om all ståuppkomik är väldigt nära verkligheten så kan ju till exempel 

komikerns historier om sina egna egenskaper och upplevelser vara påhittade och inte utgår 

från något som hänt i verkligheten. Men det kan inte skämten som handlar om dagens 

löpsedel vara, eftersom komikern och publiken har läst samma löpsedel och fått samma 

bakgrundsinformation om utgångsläget för skämtet. I det fallet utgår inte skämtet ifrån 

komikern, utan ifrån ”vi-känslan” rummet, det vill säga ifrån komikerns och publikens 

erfarenheter och premisser som en sluten grupp. Detta visar att komikern är ”vem som helst 

av oss” (Wickström 2005, s 83) och metanivåerna mellan scen och salong jämnas ut. 

Sammanfattningsvis kan man säga att komikerns uppgift är att dela erfarenheter och göra sina 

skämt till publikens skämt, tillsammans med publiken.  

 

Retorik: Några definitioner 

Nu ska vi titta närmare på de begrepp inom området retorik som blir centrala och viktiga för 

den antika konsten och vetenskapens bidrag till dess i sammanhanget nyfödde humoristiske 

släkting ståuppkomik. I det här kapitlet finns en genomgång av de mest spridda fundamenten 

inom retorikteori, med en vinkling åt det ståuppkomiska hållet, för att lättare kunna koppla 

ihop dem. 

     För det första gäller det att bestämma sig, mer eller mindre exakt, för vad som menas med 

det mångdefinierade ämnet retorik. Aristoteles avgränsar retorikens område i sitt verk 

Retoriken (bok II: 11-19, översatt 1983 av Thure Hastrup), till ”sådanne ting, som mennesker 

drøfter og overvejer deres stillning til, fordi ”kan være anderledes.” Retorik behandlar alltså 

de saker och ting som människor diskuterar och överväger deras ställning till, eftersom de kan 

vara annorlunda eller på ett annat sätt.  
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      Här är det viktigt att observera att de saker och ting som är annorlunda förändras 

kontinuerligt med tid och rum, med den retoriska termen doxa, till exempel att vissa frågor 

som vi diskuterar och tar ställning till idag, kunde i antikens Grekland inte vara på något att 

sätt. 

      James A Herrick formulerar i sitt verk The History and Theory of Rhetoric (2005, s 75) 

Aristoteles mest välkända definition av retorik:  

”Rhetoric, is the faculty (dunamis: also capacity, power) of observing in any given case the 

available means of persuation.”  

     Vidare skriver Andres Sigrell, professor i retorik vid Lunds Universitet, om samma 

avgränsning om retorik på svenska som ”konsten att vad än det gäller finna det som är bäst 

ägnat att övertyga” (2009, Retorik för lärare- Konsten att välja språk konstruktivt, s 17). 

Denna avgränsning kompletteras av Lennart Hellspong boken Konsten att tala (2004, s 24) 

genom att mena på att man som retoriker ”i varje enskilt tillfälle” hitta det som kan övertyga.  

      Den definitionen lämpar sig för detta uppsatstillfälle, nämligen länkarna mellan retorik 

och konstformen ståuppkomik, där det i princip gäller att vid varje enskilt tillfälle finna de 

medel som är bäst ägnade att roa och underhålla.  

      Dock pekar många i tid och otid på retoriken som omoralisk och bara en grym och kall 

manipulationsteknik. Detta förklarar den romerske talaren Quintilianus genom att en retoriker 

inte bara finner bra argument och är övertygande, utan är även en ”rättrådig och karaktärsfast” 

(Hellspong 2004, s 27). Herrick skriver i The History and Theory of Rhetoric på sidan 107 om 

Quintilianus definition av talekonsten retorik som ”the art of the good citizen speaking well”. 

Retoriker måste vara och är etiskt och moraliskt goda människor, som genom sitt 

konstutövande förbättrar tillvaron. Herrick återger att Quintilianus placerar retorikern ”in the 

role of a good citizen intent on employing rhetorical powers for the benefit of the society”. 

     Vidare komprimerar Anders Sigrell och formulerar retorik som konsten att välja språk 

konstruktivt (Sigrell 2009, s 48-51). Det man kan utläsa är att den infallsvinkeln ju är en 

sammansatt variant av Aristoteles inriktning på att finna bra argumentationsmedel för ett visst 

syfte och Quintilianus tanke om retorik och etik. 

       Konsten att välja språk, det vill säga ta ett beslut om vilka ord, gester eller andra 

kommunikationsmedel som ska användas. Sigrell menar att när vi väljer, får våra val en etisk 

konsekvens och lägger därför ansvaret på retorikerns moral. Även om det är svårt att sätta 

fingret på innebörden av ordet ”språk”, framställs det som de medel vi använder för att 

samtala, med andra medmänniskor, men också med oss själva, det vill säga tänka och 

överväga.  



 17 

      Vidare väljer retoriker språk på ett visst sätt, nämligen konstruktivt, i Aristoteles anda för 

ett visst syfte. Sigrell menar att även om retorik är en språkvetenskap i sig, ”ligger dess fokus 

utanför språket, på resultatet av våra språkhandlingar”. Detta är ett av de främsta skälen till 

varför jag kommer att använda mig av ovanstående definition av retorik i mitt arbete, 

eftersom det man koncentrerar sig på inom ståuppkomik, också är resultatet (skratten) av 

”språkhandlingarna”. Minns från Wickström (2005, s 38) att en ståuppkomikers arbetsuppgift 

är att underhålla och få publiken att skratta. 

 

Retorik: Aristoteles bevismedel 

Hur än man undersöker retorik, eller om man, som undertecknad, undersöker andra områden 

med hjälp av retorik, så finns vissa bitar av denna antika talekonst som man oavsett vad man 

studerar kommer att stöta på. Dessa är främst Aristoteles tre bevismedel (det som Herrick på 

engelska kallar ”artistic proofs” (2005, s 82), nämligen ethos, logos och pathos.  

    Ethos syftar på själva talaren och dennes karaktär och värderingar, såsom publiken 

uppfattar dem. Precis som Kurt Johannesson skriver i Retorik – eller konsten att övertyga 

(1998, s 18) vinner talaren med hjälp av ethos åhörarnas välvilja och förtroende, med andra 

ord tillit. Enligt Aristoteles måste talaren visa på bland annat ”dygd” och ”godhet” (min 

övers.) (Herrick 2005, s 85) och Anders Sigrell formulerar ethos mer praktiskt: ”Ethos är 

förmågan att skapa förtroende. Man försöker visa att man är en sympatisk figur man kan lita 

på.”  

      Bo Renberg beskriver ethos med metafor i sin bok Retorikanalys (2007, s 27); ”Publiken 

tilltalas av känslan av att tillhöra samma lag som sändaren”. Dessa perspektiv 

överensstämmer med karaktären man försöker visa upp som ståuppkomiker; André 

Wickström skriver att publiken gärna ser att komikern inte är onåbar och att han eller hon är 

vem som helst av oss (2005, s 83).  

     Det grekiska ordet logos har en mycket omdiskuterad innebörd, och därför ingen exakt 

översättning, utan ordet refererar mer till människans logiska tänkande och övervägande, och 

enligt Herrick (2005, s 83) är logos ”the distinctly human characteristic that separate us from 

other animals”. I komikerns och språkvetaren Fredrik Lindströms bok Världens dåligaste 

språk (2000, s 27) finns antydningar till logos som en språktillvaro, där människan till 

skillnad från andra djur, med hjälp av språket och tanken, är medveten om sig själv. 

     Inom retorik förankras ofta logos i det som sägs och uttrycks, det vill säga i innehållet, 

tankarna och argumenten i talet, som gör att vi rationellt och intellektuellt förstår argumenten. 
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I praktisk argumentation är logos förmågan att få publiken att förstå vad man menar (Sigrell 

2009, s 41) genom samband som baseras på människors logiska tänkande. Logos utgör inom 

ståuppkomik det som gör att de olika regelsystemen, som beskrivs ovan, kolliderar i publikens 

huvuden, med andra ord det som gör att vi som publik kan göra den roliga kopplingen och 

förstå skämtet. 

     Pathos är det tredje retoriska bevismedlet, och utgör det som motiverar åhörarna till att lita 

på talaren och ta till sig argumenten. Med pathos kan den gode retorikern engagera publiken i 

ämnet och få dem att känna sig viktiga i den särskilda situationen. Hela tiden överösas vi av 

olika argument som vi överväger och tänker igenom, men de som man kommer ihåg är just de 

som väckt särskilda känslor inom oss, som till exempel hopp och lycka, men också rädsla och 

vrede (Renberg 2007, s 29).  

       Sigrell ringar in pathos i relation till de övriga två bevismedlen genom att tala om det som 

om övertygelse (som allt som oftast är retorikerns mål) är något som hör ihop med viljan. 

Praktiskt kan man som publik rent logiskt förstå innehållet i argumenten (logos), och ha 

fullständigt förtroende för personen som uttrycker dem (ethos), men om det inte finns något 

som kan väcka känsla och motivation, kommer inte publiken att bli övertygad (2009, s 42).  

        I ståupp ägnar man sig många gånger åt att skoja om sådant som vi känner igen, känslor 

som vi upplever i vardagen, vrede och ilska över att tågen kommer försent, men inte minst är 

pathos också ”vi-känslan” mellan komikern och publiken.  

 

Retorik: Partesmodellen 

Klassisk retorik innefattar också den så kallade partesmodellen. Den vägleder talaren från det 

att man vet om att man ska tala, till det att talet är slut. Den antika ”originalversionen” av 

partesmodellen har fem steg; inventio, dispositio, elocutio, memoria och actio/pronuntiatio 

(Ad Herenium Bok I:3, s 20), men i modern retorik har den kompletterats med intellectio.  

     Intellectio är således det första steget i den retoriska processen som Hellspong beskriver 

det i Konsten att tala (2004). Intellectio är den process där talaren analyserar den retoriska 

talsituation vederbörande står inför, samt avgränsar sig fram till ett syfte och en bestämd 

effekt talet ska ha på publiken. Här handlar det också om att reflektera över vilken publik man 

har, hur man själv som talare uppfattas på scen och i vilket sammanhang (tid och plats) man 

ska tala (Hellspong 2004, s 84-88).  

     Denna process går ständigt på högvarv i huvudet på en ståuppkomiker, eftersom man 

måste se till att publiken förstår kopplingarna och att de stämmer överens med personen som 
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står på scenen (se tidigare kapitel Ståuppkomik: Publiken, tiden och rummet). Även om det är 

viktigt att veta förutsättningarna innan talet, så vill jag också ta upp en viktig infallsvinkel 

som jag reflekterat över, nämligen den att intellectio verkar hela tiden, under den 

partesmodellens alla steg.  

     Tanken presenterar Cecilia Olsson Jers i artikeln Talaren lyssnar och lyssnaren talar 

(2007) med en figur hon kallar retorisk responsmodell, som är partesmodellen, men 

skillnaden är att den är omgiven av intellectio istället för att den kommer först i hierarkin. 

Applicerar man modellen på praktisk retorik blir slutsatsen att man under förberedelsearbetet 

såväl som under talet tänker på förutsättningarna, eftersom de väldigt snabbt kan förändras. 

     Inventio är den klassiskretoriska termen som rör den del av arbetet som går ut på att finna 

vilka argument och infallsvinklar som ska vara med i talet. Här gäller det dels att se till 

publikens och sammanhangets olika premisser, men också till egna referenser. Anders Sigrell 

(2009 s. 57) menar att ”i detta läge finns inga onyttiga kunskaper”. Inom ståuppkomik handlar 

det om att hitta nya och överraskande infallsvinklar samt att man skojar om ämnen som angår 

och som är intressanta för publiken. 

     Vidare skriver Hellspong (2004 s. 94-98) om vanliga sätt att finna argument, nämligen de 

logiska topikerna definition, generalisering, specificering och jämförelse. Med hjälp av dessa 

fyra kan man att göra sig förstådd med vad man egentligen talar om, inom vilket större 

område det ligger, vilka speciella infallsvinklar man kan hitta inom just det ämnet och hur 

man kan jämföra det med något annat för att vidga bilden av företeelsen.  

     Den klassiska retorikens inventio innehåller den så kallade topikläran, som använder olika 

”platser” som metafor för olika uppslag och stoff. I topikläran finns vidare sju standardtopiker 

och infallsvinklar för att betrakta en företeelse (Johannesson 1998 s. 17): ”Vem, vad, varför, 

var, när, hur och med hjälp av vad?”  

      En parafras av retorikens råd att söka sig till de rätta platserna gör Nalle Puh om poesi och 

musik, även om han menar att det är infallsvinklarna som kommer till talaren (ordspråk.se): 

”Poesi och visor är inte saker man hittar, utan det är saker som hittar en, och det enda man 

kan göra är att gå där de kan få tag på en.” 

     Dispositio hjälper talaren att strukturera innehållet i sitt anförande i en viss ordning, så att 

det passar publiken. Ett vanligt argumenterande tal delas upp i inledning (exordium), 

sakframställan (narratio), ståndpunktsprecisering eller tes (propositio), argumentation 

(argumentatio) och avslutning (conclusio) (Johannesson 1998, s 65-68 och Ad Herenium Bok 

I: 4 s 21).  
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      På en ståuppscen fokuserar man inte på att till exempel berätta vad man ska skämta om 

och varför (motsvarande narratio) utan istället skämta. Detta menar komikern Özz Nûjen 

under en nybörjarkurs i ståuppkomik i Örnsköldsvik (publicerat på SVT Play Mittnytt 

28.10.2008): ”Du ska inte säga att du ska skämta, du ska skämta!” 

      Dispositionen som av erfarenhet används flitigt bland komiker riktar snarare sitt fokus på 

publikens humör, då man exempelvis ofta börjar ofta med starka skämt som förklarar vem 

som står på scenen och ska underhålla. En ståuppkomiker måste precis som en retoriker vinna 

välvilja (captatio benevolentiae Johannesson 1998, s 66), för att som tidigare nämnt ”få 

publiken på sin sida” så att de förstår att han eller hon skojar (Wickström 2005, s 96-99). 

Framåt mitten av akten kan man tona ned i energi och tempo, för att mot slutet accelerera upp 

i ett ”crescendo” och avsluta ”på topp”. 

       Vidare är elocutio nästa uppgift som retorikern ställs inför. Elocutio översätts som uttryck 

(”expression”) i kapitel fem i The History and Theory of Rhetoric och att det går ut på ”the 

fitting of the proper language to the invented material”.  

        Elocutio syftar till att ge sina funna synsätt en språklig utformning för att ge själva texten 

liv och göra den intressant för just det rätta talsammanhanget. Det handlar bland annat om att 

välja talarstil, så att anförandet blir anpassat efter publikens förväntningar. Det handlar också 

om att välja tonfall, såväl som att bestämma vilka gester som ska användas när och så vidare. 

Valet av stilnivå ger talet en särskild ton och nyans, och de retoriska figurer som talaren 

använder är viktiga för ethos, logos och pathos (Hellspong 2004 kap 8). Dock är den mest 

praktiskt inriktade delen av elocutio alla stilfigurer och olika sätt att bygga upp språket med.  

      För att ens tal inte ska låta onyanserat och linjärt, så har retorikläran utvecklat ordfigurer 

som anaforer, alliterationer, pleonasmer, assonanser och så vidare (Johannesson 1998 s 168). 

Dessa ger talet en rytm och hjälper talaren att som en musiker kunna utveckla ”crescendon” 

och ”diminuendon” på utvalda ställen i dispositionen. Formuleringarna blir också lättare att 

komma ihåg, på grund av deras rytmiska och ljudande funktion. Ta till exempel det dubbla 

antika exemplet från Julius Ceasar: ”Jag kom, jag såg, jag segrade!” och ”Veni, vidi, vici!”, 

som på svenska blir en anafor och på latin en alliteration.  

    Den andra typen av stilfigurer som Johannesson talar om är troperna (1998 s 151). Deras 

uppgift är att få åhörarna att se innehållet med hjälp av olika bilder och jämförelser. Det är 

hos den här typen av stilfigurer som man kan se många likheter med ståuppkomikens elocutio. 

     En mycket frekvent stilfigur inom ståuppkomiken är till exempel analogin, där man 

förenar två skilda begrepp på vissa plan, som Babben Larsson exemplifierar: ”Karlar är som 

blandfärs - hälften nöt och hälften svin.” 
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     Här säger erfarenheten att ju mer skilda de två begreppen är, desto roligare blir det. Till 

skillnad från en ”vanlig” analogi som syftar till att förstå ett begrepp genom att likna det vid 

något annat, är ståuppkomikerns mål att få publiken att skratta, här genom att få dem att se 

kopplingen mellan två begrepp, då det är kopplingen som får publiken att skratta.  

    Andra vanliga troper är metaforer, metonymier och allegorier. En påtaglig retorisk stilfigur, 

inte bara inom standup comedy, är ironin. Här kan talaren, komikern, eller vem du än är skapa 

oerhört starka kopplingar till publiken eftersom man förstår ironi om man delar 

underförstådda premisser. Lennart Hellspong (2004 s 156) skriver om en bekräftande ironi, 

som ”understryker vad ni båda redan tycker” och en ”upplösande ironi” som får publiken att 

ändra sin uppfattning. Inom ståuppkomik är det väldigt vanligt med inslag av över- och 

underdrifter (hyperboler och litoteser) för att förstärka ironin.  

     Fler vanliga figurer inom ståuppkomik är de som Anders Sigrell kallar för talade eller 

frågande figurer (2009 s. 70), som retoriska frågor och apostrofer. Lennie Norman har ett 

illustrativt exempel på en sådan figur. Lennie pratar under en ståuppshow om hur det är att bli 

gammal och ålder i största allmänhet, varpå han utbrister: ”Keith Richards! Varför lever 

han?!” 

     Memoria är retorikerns förmåga att minnas sitt anförande så väl så att han eller hon sedan 

välanpassat kan leverera sitt stoff och sina argument med övertygelse. I antik retorik åberopar 

memoreringen platsmetaforen, som i inventio (Ad Herenium bok III: 29-30).  

      Vi minns platser och bilder som vi har reagerat lite extra på en längre tid. Annie Östlund, 

magister i retorik från Södertörns Högskola skriver, i en artikel i Retorikmagasinet (nr 34 juni 

2007), om Carl von Linnés metaforer som klassificeringssystemet bygger på. von Linné får 

till exempel oss att minnas att blåsippan hör till klassen polyandria (blommor med tjugo 

ståndare och en pistill), eftersom namnet härstammar från metaforen ”tjugo män i samma 

säng med en kvinna”.  

      Vad jag vill poängtera är att memoria inte enbart handlar om särskilda minnestekniker för 

att lära sig tal utantill, utan har även ett stort inflytande på ens copia. Som bekant sparar talare 

retoriska redskap och tankesätt, som i vilket läge som helst kan komma till användning, precis 

som man som ståuppkomiker alltid har med sig sina skämt i huvudet, för att de när som helst 

kan komma till användning. André Wickström använder metaforen om komikern som en 

jazzmusiker, och skriver att ”jazzband spelar ju ofta samma låtar de tar sig olika uttryck varje 

kväll” (2005, s 50).  

      Det intressanta kommer när Kurt Johannesson på retoriksidan av saken använder 

metaforen om retorikern som en jazzmusiker. Precis som jazzpianisten har ”en stor repertoar 
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av ackord, rytmer och melodier i sitt musikaliska minne” (1998, s 185) så har retorikern och 

komikern en egen repertoar utav retoriska ackord och harmonier respektive skämt och 

överraskande tankevägar. 

    Actio eller pronuntiatio är den antika retorikerns sista och slutgiltiga prövning, att framföra 

själva talet. Herrick (2005, s 97-98) översätter Ciceros latinska pronuntiatio med leverans 

(”delivery”), vilket utläses som att retorikern ska ”bära fram” sitt budskap till åhörarna. 

Herrick fortsätter med att översätta från De Inventione genom att framhålla att ”delivery is the 

control of voice and body in a manner suitable to the dignity of the subject matter and the 

style” (Herrick 2005, s 98).  

      Det jag vill fokusera på i det här arbetet är kontroll över och medvetenhet om röst och 

kropp, för det leder oss in på vägen mot ståuppkomik och humor. Bo Renberg presenterar en 

tanke om humor i framförandet (2007, s 40-41), inte olik en väl spridd erfarenhet inom 

ståuppbranchen: ”Det handlar mycket om tajming: att säga en sak med det rätta tonfallet, den 

perfekta pauseringen, den väl avvägda åtbörden, den uttrycksfulla mimiken - i exakt rätt 

ögonblick.”  

      Anders Sigrell finner på praktiska råd för hur man känner sig säkrare när man står framför 

sina åhörare (2009, s 80-83), bland annat genom att i förväg träna kroppsspråk och gester, titta 

publiken i ögonen, variera tonfall och röstvolym samt pausera. Att man i förväg känner till sitt 

kroppsspråk och olika tonlägen, skaffar man sig successivt den kontroll som Cicero 

efterfrågar och den tajmingen för krävs för att säga rätt sak vid rätt tillfälle.  

     För att sammanfatta den här teoridelen, så vill jag vända mig till en erfarenhet som ständigt 

skymtar i periferin inom ståuppkomiken, på retorikföreläsningar och lektioner. Nämligen att 

man, i praktiken när man står i skarpt läge, ständigt är medveten om hur man uppfattas av 

publiken, hur ens mimik ser ut, hur ens formuleringar låter, genom att se situationen utifrån, 

ur ett metaperspektiv. Den erfarenheten om kommunikation och retorik handlar kort och gott 

om att tydligt visa för publiken att man vet vad man gör och vilket syfte språkhandlingen ska 

uppnå. 

 

3. Metod- och materialgenomgång 

 
Val av metod 

För så bra som möjligt hitta skärningspunkterna mellan en bra ståuppkomiker och en bra 

retoriker, tar reda på vad en bra ståuppkomiker är.  Mer exakt handlar det om vem han eller 
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hon är och vilka kvaliteter och egenskaper en sådan komiker besitter. På grund utav den 

begränsade tillgången på litteratur inom mitt forskningsområde, tillägnar jag som sagt en del 

av mitt arbete till att söka svaret på denna fråga på de ställen där kunskapen finns, nämligen 

ute bland komikerna. 

       Så för att komma underfund med hur en bra ståuppkomiker är, använder jag mig av en 

enkät med öppna frågor, som fem rutinerade ståuppkomiker svarar på. På svaren appliceras (i 

kapitlet Analys- och Resultatredovisning) retorikanalyser med stöd från bakgrundsfakta som 

jag introducerat i teorikapitlet ovan, för att lokalisera beröringspunkterna mellan en bra 

komiker och en bra retoriker, samt hur retorikens kan kasta nytt ljus över och utveckla 

ståuppkomiken.  

      Självklart finns det oändliga möjligheter och metoder för att utforska samband mellan 

retorik och komik, säkerligen lika många metoder som det finns människor. Föreliggande 

undersökning inriktar sig på att sammankoppla och identifiera vissa och utvalda komiska 

kvaliteter med retoriska begrepp. Som Lennart Hellspong i Att skriva uppsats i retorik (2000, 

s 37) antyder så utreder jag retorikens relation till en annan konst, och inte hela den andra 

konsten.  

      Och eftersom de färdigheter och konster som vi läser om i retorikböckerna alltid har 

framställts och generaliserats med hjälp av flera forskares synpunkter, kommer min analys 

följa ett liknande mönster. Jag kommer låta fem stycken ”humorforskare” ge sina synpunkter 

på färdigheter och kunskaper i scenkonsten ståuppkomik.  

     Även om detta blir en form av generalisering, något som man inte gärna pratar om inom 

retorik och ståuppkomik eftersom effekten av talet är så beroende av tid och rum, finns det 

ändå i praktiken sätt att utveckla och närma sig ett sannolikt vetande och förutsägande om 

talsituationer. Denna kunskap om ståuppkomik som en kodifierad praxis vandrar ständigt 

omkring ute i humorvärlden, och en del av mitt intresse ligger i att få en klarare bild av och 

tillämpa en begreppsapparat på den. 

 

Urval 

Eftersom mitt arbete baseras på retorikteorier och infallsvinklar alltifrån antika till samtida 

erfarna och professionella talare, vänder jag mig också till motsvarande kategori av personer 

inom ståuppkomik. Kunskapen inom detta område är så pass doxologisk, det vill säga att den 

besitter egenskapen av att kunna förändras med varje enskilt tillfälle, och med detta i åtanke 

behövs komiker med bred erfarenhet från en mängd olika situationer. Undersökningen utförs 
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därför med hjälp av fem stycken rutinerade och professionella ståuppkomiker som 

informanter. 

     De fem medverkande har länge ägnat sig åt både att framföra och göra egen ståuppkomik, 

men också till att mer eller mindre undervisa i humorkonsten. Informanterna är anonyma, dels 

av forskningsetiska skäl, men också av matematiska, då det inte finns så många professionella 

ståuppkomiker i Sverige.  

 

Material 

Som tidigare nämnt föreligger den praktiskt undersökande delen av arbetet en 

enkätundersökning med fem öppna frågor. Skälet för användningen av just den typen av 

frågor, och skälet emot flervalsfrågor med alternativ på till exempel kvaliteter som utmärker 

en bra komiker (som i fråga 1), är det att det skulle förvrida svaren och inte kunna 

tillgodoräknas som adekvat analysunderlag.   

      Frågorna i enkäten, som du finner bland bilagorna, fokuserar på färdigheter och 

egenskaper som man, utpekade och motiverade av de medverkade, behöver på en ståuppscen. 

Dock handlar inte frågorna enbart om hur riktigt skickliga och rutinerade komiker bär sig åt, 

utan också vad som händer och vilka egenheter som gör att en ståuppakt blir misslyckad och 

helt enkelt inte rolig. Direkt beror detta på att man i många fall får lättare att bilda sig en 

uppfattning genom att lyfta fram skillnaderna och jämföra det som är mer eller mindre bra för 

att se vad som kan förbättras, och även här har Nalle Puh en förenklad och mer komprimerad 

formulering: ”Det bästa är att veta vad man letar efter innan man börjar leta efter det.” 

      Indirekt ger ju också belysningen av negativa egenskaper en viktig möjlighet att till 

exempel efter ett framträdande titta tillbaka och kritiskt granska det, för att se vad som kan 

ändras på och förbättras, en form av komikers egna metaspråk om sitt ”retoriska” handlande 

eller feedbacktio som Anders Sigrell skulle uttrycka det (Sigrell 2009, s 83 och framåt).   

     Fortsättningsvis berör de sista frågorna i undersökningen vilka egenskaper mina 

informanter anser att komiker kan träna upp och vidareutveckla vilka som man helt enkelt 

måste födas med, om de överhuvudtaget existerar. Detta för att få en överskådlig bild över 

”råd” som de fem komikerna skulle ge till nybörjare, det vill säga sådant som skulle kunna 

finnas med i en ”imaginär lärobok” i praktisk ståuppkomik. Dessa råd kan vidare jämföras 

och analyseras med motsvarande råd en lärobok i retorik skulle ge.  
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Genomförande 

För att uppnå så genomtänkta och reflekterade svar som möjligt, tar jag först personligen 

kontakt med de fem komikerna för att helt enkelt få välvilligt inställda och intresserade 

medverkande. Helt enkelt ringer jag på telefon respektive skickar e-post och frågar om de är 

intresserade av att hjälpa mig med arbetet, dels i egenskap av formell komikerkollega och 

retorikstudent, men också i egenskap av vän.  

     Innan enkäten går ut till de medverkande, kontrolleras de av en annan oberoende komiker, 

som får ge repsons och svara som en testperson så att frågorna kan optimeras och göra 

enkäten intressant för den publik som den senare skulle möta och bli tolkad utav.  

     Själva undersökningen genomförs via e-post med enkäten bifogad som skickas ut till de 

fem utvalda komikerna, som de under cirka veckas tid har möjlighet att besvara (mellan den 

andra och sjunde december 2009).  

      Enkäten görs i syftet av att få reda på vilka kvaliteter och förutsättningar en bra komiker 

har (det vill säga pusselbitar till svaret på den första forskningsfrågan). Nedan följer alltså min 

analys vari svaren på enkäten, tillsammans med retorikbaserade redskap och verktyg hjälper 

mig att utröna och lokalisera beröringspunkterna mellan retoriker och ståuppkomiker. 

      Min analys, som många andra humanistiska analysarbeten, är således kvalitativ och 

hermeneutisk på de planen att den för det första bygger på en viss forskares tolkning och urval 

av de resultat som insamlats. För det andra ser analysen till innehållet och djupet i de utvalda 

begreppen och svaren, snarare än att leta efter en bredd och analysera varenda stavelse. 

 

4. Analys- och resultatredovisning 

 
Upplägg 

I följande kapitel presenteras min analys av svaren på enkätfrågorna, som kommer att följa en 

tematisk disposition av de begrepp som jag identifierar utifrån komikernas svar. Det är alltså 

snarare djupet av kontentan av svaren från informanterna, än varje enskilt svar, som är viktig. 

     Därför kommer denna kvalitativa analys att bygga på de begrepp som är relevanta för och 

har de mest tydliga kopplingarna till retorikens grundbegrepp. Detta gör att jag delar upp 

analysen i två delar. Den första gäller främst de första två frågorna i enkätundersökningen, de 

som rör vad som utmärker en bra ståuppkomiker och identifierar parallellerna till retoriken. 
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Den andra delen av analysen behandlar följaktligen de sista frågorna, alltså på vilka sätt och 

hur retoriken har kapacitet och befogenheter att påverka dessa färdigheter.  

     Analysmetoden ser alltså till helheten av enkätundersökningen, då den utbreder sig över 

flera frågor samtidigt. Komikerna förblir anonyma så refererar jag till dem som K1, K2, K3, 

K4 respektive K5.  

 

Analys 

 

Konsten att vara tydlig – ethos, logos och pathos i ståuppkomik 
 

Ethos 

Allra först i undersökningen får informanterna nämna några exempel på kvaliteter som 

utmärker en bra ståuppkomiker, där många pekar ut och talar om själva komikern som person 

och ord som tydlighet och identitet direkt återkommer flera gånger. Detta står i direkt 

samband med retorikläras ethos, som handlar om talarens personlighet och etik, samt 

”omdöme” som K5 utmärker som kvalitet, som han eller hon uppvisar.  

      Retorikläran talar ofta om ethos som ett medel för att övertyga om tillit och förtroende 

(Johannesson 1998, s 18) och att man ska ”bli vän med” och i ”samma lag” som publiken 

(Renberg 2007, s 27). Att klart och tydligt visa vem man är och hur ens världsbild ser ut, är en 

egenskap som är oerhört viktig från en ståuppkomikers sida, och att man kan försäkra sig om 

att man har publikens förtroende och tillit så att de förstår att man skämtar (Wickström 2005, 

s 94-99).  

      Vidare uppstår komik genom att publiken gör en koppling mellan bland annat historien 

och personen som berättar den. Precis som Wickström skriver (2005, s 82-83) så ser publiken 

komikern i ”tokiga situationer”, men de blir bara roliga om det är sannolikt och trovärdigt att 

situationen skulle kunna uppstå. För att göra det trovärdigt och roligt måste komikern visa på 

en tydlig identitet som publiken kan förhålla sig till och känna igen, så att de får en tankebana 

att följa.  

      Det som således sammanbinder retorikens ethos med ståuppkomikers identitet är att de 

båda syftar till att hjälpa komikern att få reda på hur han eller hon uppfattas och ”ser ut” på 

scenen, vilken karaktär och erfarenhet man uppvisar och i sin tur vad publiken förväntar sig 

att man ”har råkat ut för” samt vilka tankebanor man förväntas tänka i.  
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Logos       

Tydligheten tar sig inte enbart till uttryck i fråga om karaktär och personlighet, utan har även 

ett intimt samband med det som sägs ifrån scenen, som K3 utpekar som en brist bland nya och 

oerfarna komikeraspiranter (fråga 2): ”Scenpersonen och materialet hänger inte ihop” och 

exemplifierar vidare med ”[…] man kanske ser snäll ut men har ett väldigt grovt 

material[…]”.  

      Komiker övertygar publiken om sin identitet och karaktär, sitt ethos, genom sina skämt 

(motsvarande retorikers argument), följaktligen deras logos. Bo Renberg talar i ett avsnitt om 

logos i Retorikanalys om en övertygande verklighetsbild (2007, s 29), något som motsvaras av 

förhållningssättet mellan komiker och skämt. När inte personen och materialet hör ihop, som 

K3 utpekar som tillkortakommande, spricker verklighetsbilden och publiken förlorar 

förtroendet för komikern och dennes karaktär och livsuppfattning blir otydlig. ”Publiken 

måste, hur paradoxalt det än låter, kunna ta en komiker seriöst” (André Wickström 2005, s 

152). 

      Vidare innefattar ståuppkomikens logos frågor som berör det faktum att publiken förstår 

skämten intellektuellt och kan följa med i de logiska tankebanor som komikern erbjuder. 

Minns att humor är en form av logisk kollision som uppstår då mänskliga regelsystem 

(empiri, doxa och praxis) oväntat och plötsligt krockar med varandra (Nationalencyklopedin 

1992 och Hellspong 2004) och då publiken blir överraskad av vändningen mellan upplägg och 

punchline.  

     För komiker såväl som retoriker är målet att, som Anders Sigrell skriver, överföra och 

”göra en (rolig) tanke gemensam” med publiken (2009, s 24). På fråga 2 svarar K2 att ett 

vanligt misstag hos en nybörjare är att denne ofta har ”alltför långa upplägg i sina skämt”. I 

sin tur leder det till att publiken blir vilseledd av att nybörjaren kanske lyfter fram för många 

detaljer, så at åhörarna inte förstår vilken koppling de ska göra, vilken rolig tanke det 

egentligen är som komikern vill göra gemensam med dem.  

  

      

Pathos 

Fortsättningsvis pekar informanterna på olika egenskaper och sinnesstämningar som skapar 

säkerhet och trygghet i publiken. K1 skriver på fråga 2 att dåliga komiker ofta signalerar 

osäkerhet, och att publiken börjar undra om komikern är medveten om sin osäkerhet och får 

därför svårt att skratta. Samtidigt menar K3 liknande på att nybörjaren ”känns för nervös” och 
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följaktligen blir även åhörarna det. I motsats till nybörjaren pekar de fem medverkade på 

kvaliteter som ödmjukhet, närvaro och karisma hos en rutinerad och bra ståuppkomiker. 

Sammanfattande kan man säga att en bra ståuppkomiker, enligt enkäten, signalerar en stark 

medvetenhet och just tydlighet.  

      Ovan nämnda egenskaper är exempel på pathos inom ståuppkomik, det vill säga de 

känslor som gör att publiken blir motiverad till skratt. När man inför ett auditorium utstrålar 

engagemang och närvaro tillför man den känslan till publiken och rummet, och man gör, som 

Hellspong skriver på sidan 195 i Konsten att tala (2004), ”dem mer mottagliga för dina 

synpunkter”. Genom att inte vara öppen och tydlig utan istället visa på omedvetenhet blir 

åhörarna osäkra, just för att sändaren inte har engagerat mottagarna i budskapet och 

anförandet.  

       På fråga 2 menar vidare K4 att en orutinerad komiker är ”ofärdig i attityder och leverans 

och har mest fokuserat på att skriva roliga skämt”, vilket kan beskrivas som en epistemologisk 

syn på skämt med enbart logos, där nybörjaren inte är medveten om dess intima samhörighet 

med känsloaspekten pathos (och även ethos!). 

       Ett annat element som beskriver pathos är med vilken infallsvinkel skämten berättas och 

vilken attityd komikern har till materialet. K3 anser att en bland de viktigaste kvaliteter hos en 

bra ståuppkomiker är känslan av värme. När man skojar och driver med någon eller något kan 

det utan svårighet uppfattas som elakt och plumpt, om man inte gör det på ett varmt 

emotionellt sätt, genom att som sagt ha publikens tillit så att de förstår att det är skämt 

(Wickström 2005, s 94-99). Känsloaspekten är sätt för komiker att engagera publiken i 

budskapet och motivera dem till att skratta åt materialet, precis som retoriker använder pathos 

för ”att appellera till känslorna” och ”illustrera budskapet” (Hellspong 2004, s 195).  

       Sammanfattande är ethos, logos och pathos inverkan på en ståuppkomiker, en slags 

medvetenhet och insikt om komikern själv och vederbörandes utstrålning, som måste vara 

tydlig för både ståupparen och publiken. Medvetenheten och självkännedomen ger komikern 

kapacitet att från ett metaperspektiv betrakta sitt ethos, som sedan ger insikt om vilka 

tankebanor han eller hon förväntas tänka i. Tankebanorna hjälper ståupparen att välja 

kopplingar och logik i skämten(logos), och en medvetenhet om materialet i förhållande till 

scenpersonen kan anpassa attityder och känslor (pathos) till ståuppakten.  

      Min tolkning av ovan nämnda medvetenhet, speglar sig i enkätundersökningen som det 

som flera informanter benämner som ”tajming”. Som bekant handlar det nebulösa uttrycket 

tajming om att säga och uttrycka ”rätt” sak vid ”rätt” tillfälle (Renberg 2007, s 40). Aristoteles 

övertygande medel kan således öka komikerns känsla för tajming (kairos), genom kunskapen 
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och insikten att från ett metaperspektiv uppfatta auditoriets förväntningar på vilka tankebanor 

(logos) scenpersonen (ethos) tänka i, och med vilken attityd och sinnestämning (pathos). 

 

Den komiska processen: Partesmodellens inverkan på ståuppkomik 

Den här andra delen av analysen kommer att behandla hur en bra ståuppkomiker är praktiskt, 

med hjälp svaren på de frågorna som rör vilka egenskaper och kvaliteter man mer eller mindre 

kan tillgodogöra sig inom konstformen ståuppkomik. Dock ska man inte glömma att analysen 

rör sig över enkäten som helhet, där jag vill bibehålla en stor bredd och söker svar i hela 

undersökningen. 

     Vidare visar första delen av analysen på ethos, logos och pathos som väsentliga kopplingar 

till en skicklig ståuppkomiker, och jag kommer att följa upp det spåret med hjälp av retorikens 

partesmodell. Jag tror att ståuppkomiker såväl som godtyckliga talare ökar sin tajming och 

medvetenhet om ethos, logos och pathos genom framför allt den retoriska processen, 

intellectio, inventio, dispositio, elocutio, memoria och actio.  

      

Intellectio 

K4 svarar på fråga 2 att ett tillkortakommande bland nya komiker är att ”materialet inte passar 

publiken”, det vill säga att åhörarna inte blir bekräftade av komikern (Wickström 2005 s 86-

88). Följaktligen kommer denne bland annat att ”tappa ethos” på grund av vederbörande inte 

har i förväg analyserat sina mottagare och utrett på vilka premisser anförandet äger rum.  

Ståuppkomiker kan således använda sig av den retoriska processens intellectio, för att göra en 

adekvat publikanalys och finna språk och uttrycksmedel som passar talsituationens och 

auditoriets referenser (Hellspong 2004, s 77-89). Utan rätt referenser kommer inte åhörarna 

att till exempel vara intellektuellt mottagliga för den komiska tanken som komikern försöker 

göra gemensam med dem (Sigrell 2009, s 29). 

      På frågan om vilka slags färdigheter som man som ståuppare kan träna och utveckla, 

svarar fortsättningsvis K4 att åhörarna ”lär också komikern vilka ämnen och skämt som 

fungerar”. Denna aspekt tycker jag är väldig viktig, för den kan kopplas till Cecilia Olsson 

Jers (2007, Figur IV) infallsvinkel där intellectio omger och inverkar på alla steg i 

partesprocessen. K4:s exemplifiering på att den faktiska publiken bidrar till hur ämnena 

behandlas, tyder på att intellectios närvaro under själva framförandet, nämligen actio. 
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Inventio      

Vidare skriver både K3 och K5 att en dygd hos en komiker är förmågan att skapa 

överraskande och oväntade samband mellan olika företeelser i sitt material. K3 preciserar med 

att färdigheten kommer till uttryck när komiker ”gör nya kopplingar” och tar upp ”sådant man 

inte tänkt på”. Tekniken att finna infallsvinklar på företeelser motsvarar retorikens inventio.  

     Om inventio skriver Anders Sigrell (2009, s 57) att alla kunskaper och referenser kan vara 

till nytta i sökandet efter innehåll, vilket också blir en fördel för produktionen av 

ståuppmaterial. På fråga 5a, om exempelvis arbetslivserfarenhet är en förutsättning för bra 

ståuppkomik, bekräftar K2 ovanstående med motivationen att ”komikern måste dela 

erfarenheter med publiken […] även om det bara handlar om tillfälliga sommarjobb”. 

Ytterlige skäl för att man inte ska förbise och förkasta erfarenheter som man tror inte bringar 

någon framgång eller bidrar till humormaterial, är K4:s formulering, på fråga 5b, om 

akademiska meriter är förutsättningar för ståuppkomik. K4 anser och tycker emellertid att 

akademiska poäng inte är nödvändiga, men möjligtvis har komikeraspiranter en fördel om ”de 

har gått en så konstig utbildning att de kan göra material av den.” 

       Mer ingående skapas en mängd humor utifrån de olika topikerna som jämförelse, 

definition och specificering (Hellspong 2004, s 94-99). Ett sådant exempel har Jonas Ljung 

(från SUCKs hemsida 2009): ”Eller ja… katt, det var torktumlarludd.” Humorn baserar sig 

på hur Ljung jämför de två objekten, när man även definierar och specificerar genom att göra 

bilden av vad det luddiga egentliga är.  

      Inventio innehåller även standardtopikerna (vem, vad, varför, var, när, hur och med hjälp 

av vad?) (Johannesson 1998, s 17) som är ett sätt att just betrakta en företeelse ur olika 

infallsvinklar, som i vissa fall kan vara väldigt plötsliga och oväntade, som informanterna 

efterlyser. Fördel med standardtopikerna är att alla kan relatera till dem, och blir följaktligen 

en adekvat tankebana som komikern kan framlägga för sitt auditorium.  

     En komiker med väl valda topiker har lättare att angripa så kallade ”vardagliga” ämnen när 

infallsvinklarna är så pass innovativa. Trelleborgs Allehanda (2009-07-20) exemplifierar i en 

recension, skriven av Oscar Sundell, ett noga bearbetat inventio hos Adde Malmberg: ”Hur f-

n lyckas man få 60 pers att skratta sig halvt fördärvade genom att diskutera ribbstolar?”  

      Samtliga fem informanter är på fråga 3 eniga och överens om att man kan lära sig att 

förbättra sitt skrivna material, fem synpunkter som talar för att retorikens sätt till att uppfinna 

argument och innehåll för sitt anförande kan appliceras på ståuppkomik.  
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Dispositio 

Fortsättningsvis kommer vi till identifieringen av ståuppkomikens dispositio och hur den 

delen av den retoriska processen kan ge färdigheter till humorkonsten. Mycket av dispositio 

menar jag kretsar kring det faktum att även det hjälper komikern att skriva mer 

”komprimerade och tätare skämt”, som K2 uttrycker under fråga 3. Ståuppakten har inte 

kravet, att det ska innehålla en början och ett slut som hör ihop, utan funktionen för talet är att 

få publiken att skratta, som jag beskriver i teoridelen i kapitlet Ståuppkomik: Komikern. K4 

utmärker på samma fråga att man kan utveckla ”sammansättning av punchlines”, där 

dispositio kommer till uttryck i det som Hellspong, i kapitlet om just dispositio, kallar 

komposition (2004, s 116). Hellspong menar att man kan utgå ifrån funktionen, som då 

”sammanfaller med talets övergripande uppgift”, som i ståuppkomikens fall är att underhålla 

och roa.  

       Om man utifrån kan betrakta sitt humormaterial och bli medveten om vilka ord och 

meningar som skapar vändningar och får publiken att skratta, är det lättare att rensa ut 

överflödigt material (som saknar funktion i humorkompositionen). På så sätt erhåller 

komikern mer komprimerad akt, enbart bestående av stoff som uppfyller de utvalda syften 

som komikern medvetet ämnar uppnå.  

         

Elocutio 

Jag vill uppehålla mig ytterligare vid informanternas enighet på fråga 3 om att alla komiker 

med kontinuerlig övning kan producera bättre humormaterial. K1 menar på att man alltid kan 

skriva ”starkare och vassare skämt” och K5 att ”man kan lära sig tekniken”. Förhållningssättet 

i den här frågan är ståuppkomiken som ett hantverk eller en konst, eller på grekiska techne, 

där övningen följer en viss metod och praxis (Johannesson 1998, s 11). Tekniken och 

tillvägagångssättet som retoriker använder för att formulera ”starka och vassa” argument är 

stilfigurer, som det talas om i elocutio.  

       Redan i teoridelen (Retorik: Partesmodellen) ser vi likheter och kan identifiera olika 

stilfigurer i ståuppkomikers språkbruk, som hjälper denne att framlägga och formulera de 

tankebanor i sitt material. Ett tydligt exempel är som tidigare nämnt liknelsen, som komikern 

Mikael Koppelman från norra Stockholm visar på i one-linern: ”Danderyd är som Kina – 

bara ett parti!” 

       Förmågan som mina informanter talar om kan parafraseras med en slags färdighet att vara 

medveten om skämtens konstruktion och funktion. Retoriker använder stilfigurer och 
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särskilda språkkonstruktioner som medel för att påverka sitt auditorium, exempelvis 

ordfigurer, troper (Johannesson 1998, s 151 och 168) och så kallade frågande figurer (Sigrell 

2009, s 70). Funktionen hos retoriska stilfigurer är mer eller mindre bestämd (Hellspong 

2004, s 140), men hos en komiker är den att överraska (Malmberg i Wickström 2005, s 53) 

och se till så att språket är så tydligt och konstruktivt valt (Sigrell 2009, s 48) att alla i 

publiken förstår skämtet och den roliga kopplingen samtidigt. 

       Fortsättningsvis innefattar komikerns medvetenhet om sitt språkbruk också vad det 

mellan raderna berättar om komikern och dennes ethos, men också hur publiken och rummets 

premisser förhåller sig. Språkbruket måste således anpassas till decorum och aptum (”det 

passande”, Johannesson 1998, s 147) som kräver att ståupparen kan tillgodogöra sig en 

kunskap om stilfigurernas och ordvalens olika påverkan på varje ”enskilt tillfälle”. 

(Aristoteles i Hellspong 2004, s 24). Här kan vi fortsätta att dra parallellen som Cecilia Olsson 

Jers (2007, Figur IV) visar på, nämligen den att intellectio ständigt bör iakttas under hela den 

retoriska processen. I vårt fall handlar det om vilket språkbruk och vilken stilnivå som 

”passar” auditoriets premisser och förväntningar på talaren och det enskilda tillfället. 

         

Memoria 

Precis som man med övning kan förbättra formulering och skrivteknik, antyder tre av fem 

informanter att man kan utveckla förmåga att framföra humormaterial. Både K2 och K4 talar 

om att träna upp leverans, där även K2 tillägger ytterligare ett element som går att öva, är 

”den sceniska närvaron”. Liknande kvaliteter, som också visar på tydlighet och närvaro, är 

engagemang, ödmjukhet, karisma och värme samt lyhördhet, som K1, K3 och K5 utmärker på 

fråga 1, tycks ha likheter och tar sig till uttryck i partesmodellens femte steg, memoria. 

       Som vi tidigare konstaterat har den retoriska minneskonsten ett nära släktskap med 

talarens copia, varifrån retorikern ”väljer språk utifrån den repertoar denne har till 

förfogande” (Sigrell 2009, s 28). Som bekant sparar och lagrar komiker sina skämt och rutiner 

i huvudet, för att i skarpt läge kunna använda det material som denne med erfarenhet bedömer 

tilltalar åhörarna, en färdighet som ger illusionen av att komiken sker här och nu på just den 

aktuella publikens villkor. Följaktligen blir det enklare att anpassa sig till premisserna om 

man har en bredare ”repertoar” av rutiner på olika ämnen att välja mellan. Bekräftande 

utmärker K2 under fråga 2 att ”nybörjaren har mycket svårt att vara flexibel beroende på sitt 

begränsade material”.  
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        Inom äldre och antik retorikskolning tränas minnesteknik genom att utantill recitera 

berömda tal och erkänd litteratur (Johannesson 1998, s 185), dels för kunskapen om innehållet 

i talet och litteraturen, men också för att utveckla minnet och hjärnkapaciteten. Med hjälp av 

en välutvecklad minnesteknik kan komikern ”växla inre fokus” som jag vill beskriva det. Att i 

huvudet växla fokus innebär att komikern kan minnas manuset och även sin tillgängliga 

copia, för att snabbt och direkt kunna förflytta koncentrationen till publiken och rummet. Ju 

bättre och snabbare kommunikationerna är mellan platserna i en inre minnesvärld, desto mer 

kan man i skarpt läge utnyttja intellectio och uppträda för just kvällens publik. 

        

Actio 

Intimt kopplat till memoria är actio, själva uppträdandet och framförandet, som fyra utav fem 

medverkande utpekar som en kvalitet som en komiker kan öva upp. Enligt K1 är ett 

välutvecklat framförande kopplat till att komikern finner ”röst och scenpersonlighet”. Här 

återkommer vi till komikerns medvetenhet om sitt eget ethos, men med tillägget att 

vederbörande också är medveten om sin röst och kunskapen hur man som K2 antyder, 

”gestaltar sina roligheter”.  

       Ur en retorisk synvinkel kommer dessa element till uttryck i The History and Theory of 

Rhetoric (Herrick 2005, s 98) där framförandet beskrivs utifrån Ciceros De Inventione som att 

talaren har ”kontroll över röst och kropp” (min övers.). Ståuppkomikern skapar tydlighet när 

han eller hon är medveten om sitt ethos, och vilket pathos särskilda gester och miner ger till 

vederbörandes logos.  

      Då ståuppkomik kan betraktas som en slags kompromiss mellan teater och retorik, har en 

del av dess lära om röst, kroppsspråk och framförande en förankring i dramatik (Wickström 

2005, 42-44). På den retoriska sidan har ståupparen nytta av praktiska råd om exempelvis 

talängslan (Hellspong 2004, s 187) och förmågan att skapa den unika dialog med publiken 

som skiljer ståuppkomik från teater genom att exempelvis se dem i ögonen (Sigrell 2009, s 

82).  

      Genom att vidareutveckla retorisk kunskap om framförandet som en varierande produkt 

från varje enskilt tillfälle, kan ståuppkomikern fånga ”vi-känslan” hos åhörarna (Wickström 

2005, s 86). Denna kvalitet utpekar K2 på fråga 1 som ”en uttalad identifikation med det 

gemensamma nuet.” Ovan nämnda egenskap indikerar på trygghet och medvetenhet hos 

komikern, och det blir tydligt för publiken att komikern vet vad han eller hon gör. 
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Resultat och slutsatser 

Ovanstående analys speglar sig i de forskningsfrågor som ligger till grund för arbetet; vem är, 

och vilka kvaliteter utmärker, en bra ståuppkomiker och vilka beröringspunkter finns det i 

färdigheterna mellan den gode ståuppkomikern och den gode retorikern?  

       Det som enkätundersökningen indikerar på är att en god ståuppkomikers egenskaper 

främst är tydlighet och medvetenhet i motsats till en orutinerad humorists osäkra och 

svårtolkade framtoning. Ur en retorisk tolkning motsvarar denna medvetenhet kunskap om de 

tre aristoteliska elementen ethos, logos och pathos. Dessa tre ger komikern ett perspektiv att 

betrakta talsituationen från olika nivåer. När det blir tydligt för vederbörande hur denne 

uppfattas av exempelvis ett specifikt auditorium, kan komikern utan med tydlighet visa att 

han eller hon är medveten om förutsättningarna.  

      Detta står i kontrast till en nybörjare som inte alls är medveten om varken sin egen eller 

publikens uppfattning av och förväntningar på vederbörande, och följaktligen inte heller med 

tydlighet kan visa medvetenhet på scenen.  

      I tolkningen är kunskapen om ethos, logos och pathos är således viktig för det som i 

ståuppbranschen och av informanterna kallas tajming. Att säga rätt sak, med rätt tonfall vid 

rätt tillfälle tyder på att man är medveten om och ”läser av” sig själv, publiken och 

talsituationen, som André Wickström uttrycker (2005, s 130): ”Timing är att vara ett steg 

före publiken.” 

     Vidare undersöks och tolkas ståuppkomikerns utveckling av färdigheter med hjälp av den 

retoriska partesmodellen. Man kan säga att komiker såväl som retoriker använder och drar 

nytta av intellectio för att reda ut vilken talsituation och publik man ställs inför. En kunskap 

om auditoriets premisser och referenser ger insikt om exempelvis vilket material och vilka 

tankebanor komikern kan välja för att publiken ska förstå. Där utvecklar intellectio komikerns 

logos. 

     I ståuppkomik menar informanterna vidare att det är viktigt för komikern att överraska 

med ”sådant man inte tänkt på”. I det fallet är retorikens inventio ett hjälpmedel för att 

orientera sig till nya platser för att hitta nya infallsvinklar som medför att komikern kan 

angripa ”vanliga” företeelser ur ett innovativt perspektiv. I inventio finner också ståupparen 

de topiker som åhörarna relaterar till och komikern kan öka sitt förtroende hos publiken 

(ethos) genom att bekräfta dem, något motiverar och engagerar (pathos) åhörarna i budskapet 

(logos).  
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      Dispositio och elocutio förbättrar sammansättningen och uttrycket av komikerns skämt, 

genom att fokusera på vilken funktion varje formulering har. Detta blir ett sätt för ståupparen 

att för publiken indikera på medvetenhet genom att inta och förhålla sig med en målinriktad 

komposition och ett välvalt språkbruk. 

      Det retoriska användandet av minneteknik, memoria, och även copia, förstärker 

intimiteten och dialogen mellan scen och salong. Genom att utveckla memoria kan komikern 

”växla inre fokus” mellan det som händer i nuet, i talsituationen och vederbörandes 

”repertoar” av humormaterial. Den snabba kommunikationen och ståupparens anpassande av 

material efter publikens villkor, tillför och förstärker ”vi-känslan” och att komiken sker ”här 

och nu”.  

     Sist i den retoriska processen är även actio ett sätt att visa på medvetenhet, genom 

tydlighet. När komikern på scen lägger sig an med tydliga gester, övertygar det åhörarna om 

att man ”har kontroll över röst och kropp” (Herrick 2005, s 98). Det tydliga kroppsspråket 

bringar en klarare bild av vem komikern är, något som denne kan tillgodoräkna sig som 

ytterligare ethos, och fungerar även som ett känsloargument (pathos) som övertygar åhörarna 

att man vet vad man gör och varför. 

 

5. Slutdiskussion 
 

Reflektioner kring ståuppkomik som vetenskap 

Det här sista kapitlet i är tillägnat, som rubriken antyder, diskussion och reflektion kring 

resultatet och slutsatserna i arbetet i förhållande till annan forskning och andra akademiska 

principer. 

      Först och främst vill jag ställa mina erfarenheter vad det gäller ståuppkomik och retorik i 

förhållande till andra undersökningar och teorier inom samma kunskapsområde. I sin tur blir 

detta någorlunda problematiskt eftersom bedriften av sådan forskning inte i någon officiell 

bemärkelse existerar och att tillgången är ytterst begränsad.  

     Avsaknaden av tidigare undersökningar om ståuppkomik som akademisk disciplin gör det 

lätt att ifrågasätta analysens rimlighet och giltighet, eftersom det inte finns material att 

jämföra med. Kort sagt; hur kan man vara säker på att vissa samband gäller? Det enda sättet 

att i den mån det är möjligt komma nära sanningen är att forska och ifrågasätta genom att 

kontinuerligt tillämpa nya perspektiv och tolkningar. Ett illustrativt exempel på ett sådant 

ifrågasättande gör ståuppkomikern Håkan Jäder: ”När jag tar svart kavaj, får jag mjäll.”  
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       Det som mitt arbete erbjuder är ett perspektiv och en tolkning av likheterna i en 

ståuppkomikers och en retorikers språkhandlingar, under de förutsättningar som de är 

underkastade idag, då detta är humanistisk forskning av doxologisk art, i motsats till 

epistemologisk. Vidare är detta arbete enbart ett embryo till den fortsatta forskning som jag 

hoppas i framtiden kommer att bedrivas inom ståuppkomik och dess kopplingar till främst 

retorik, men även till andra kunskapsområden. Kanske kommer denna text att i framtiden att 

betraktas som ett av ”antik ståuppkomisk” slag, men låt då så ske. Då erbjuder den ju ett 

perspektiv att studera dåvarande forskning inom ståuppkomikers profession, såsom vetenskap 

i retorik från antiken påverkar vår tids retorikstudier.  

      Till sist vill jag uppehålla mig vid en tanke som ovanstående analysarbetet slagit mig med, 

och som jag tycker är en mycket intressant aspekt för vidare studier av sambandet mellan 

retorik och ståuppkomik: Hur kan kunskap om ståuppkomik utveckla och kasta nytt ljus på 

retoriken?  

      Spekulativt skulle en studie kunna granska vilka fördelar man har som retoriker av att ha 

ägnat sig åt ståuppkomik, eller kanske humor i största allmänhet. Retoriker och 

ståuppkomiker står fysiskt i samma talsituation, men med lite olika mål och inriktningar. 

Retoriker söker argument för att övertyga, medan komiker skriver för skratt.  

      Jag är övertygad om att tekniken och sättet komiker komponerar humor, skratt och glädje 

kan appliceras på retorikers argument. En av grundprinciperna för att en sändare ska kunna 

göra en tanke gemensam med en mottagare, är känslan av välvilja, engagemang och 

motivation för budskapet.  

       Inte minst lärare tror jag skulle ha stor nytta utav kunskap i konsten och vetenskapen att 

skapa tydlig motivation och engagemang i det som vi i komikerbranschen kallar ”här och nu”. 

I ett klassrum vill jag av erfarenhet uttrycka publiken som ytterst passiv, läraren talar och 

eleverna lyssnar. Ställ det i jämförelse ståuppkomikers situation, där publiken hela tiden aktivt 

avgör om budskapet levererats och tanken har gjorts gemensam med dem. Ståuppkomikens 

kontrast till andra talsituationer är att reaktionerna och övertygelsen från åhörarna är så 

enormt tydlig och lätt att bedöma och arbeta utifrån, som många jag möter påpekar som 

ståuppkomikens svårighet: ”Det märks ju så lätt när det blir fel.” 

      I framtiden skulle det representera ytterligare ett exempel än ovanstående arbete på hur de 

två konsterna retorik och ståuppkomik i symbios kan dra nytta utav varandras perspektiv.       
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7. Bilagor 

Enkätundersökning 

Enkätundersökning inom ståuppkomik och retorik 

 
Tusen tack för att Du tar dig tid att hjälpa mig i mitt arbete! Du kommer att 

vara anonym i den färdiga rapporten och svaren kommer att behandlas 

konfidentiellt. Besvara frågorna nedan och motivera alla dina svar!  

 
1. Vad utmärker en bra ståuppkomiker? Nämn minst tre olika kvaliteter. 

 

 

2. På en ståuppklubb (det vill säga inför en medveten publik), vilka är de 

vanligaste skälen till att en ny och orutinerad ståuppkomikers akt blir 

dålig/misslyckad, anser du? Ange minst tre orsaker. 

 

 

3. Vilka kvaliteter anser du att man kan träna fram som ståuppkomiker?  

 

 

4. Vilka kvaliteter anser du kan man inte träna upp? 

 

 

5. Tänk dig att du leder en 1-årig akademisk ståupputbildning, anser du att det 

borde finnas särskilda intagningskrav som… 

 

…arbetslivserfarenhet? 

 

…tidigare akademiska meriter? 

 

…annat? Motivera alla dina svar! 

 

 

Maila svaren till mig på ludde_nisse@hotmail.com senast den 7 december 

och om Du har några frågor, så ring på 0768-531441 eller maila. 

 

Tack igen och må väl! 

 

/Ludde 


