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Abstract:  This paper examines the persuasive role of ethos and persona in trickster 
discourse by studying the pilot episode of the Australian TV-series "John Safran's Race 
Relations".  Using methods of Role- and Fantasy-theme criticism I conclude that the 
artefact uses a strategy of authority by experience and identification to create a strong 
bond of  sympathy for  the  main  character,  who leads  by example  in  his  subversive 
strategies  and  actions  to  find  loopholes  in  the  cultural  and  ethnic  constraints  in  a 
multicultural society. This is offset by an ironic form that creates a complex meaning of 
the main character, who uses himself as a scapegoat for shortcomings of the majority 
culture. This is achieved by an ambivalent authenticity in connection to the persona and 
the rhetor, and a core strategy of forcing the audience to adopt the rhetors perspective.

Innehållsförteckning
1 Inledning............................................................................................................................................3

1.1 Syfte..........................................................................................................................................................................4
1.2 Forskningsfrågor.......................................................................................................................................................4

2 Perspektiv..........................................................................................................................................5
2.1 Vad är en Trickster?...................................................................................................................................................5

2.1.1 Tidigare forskning: tricksterdiskurser och deras sociala funktion....................................................................5
2.1.2 Trickster discourse............................................................................................................................................7
2.1.3 Tricksterns moral..............................................................................................................................................8
2.1.4 Tricksterns retoriska attraktionskraft................................................................................................................9

2.2 Ethos.......................................................................................................................................................................10
2.2.1 Det Aristoteliska perspektivet: Ethos som pragmatiskt..................................................................................10
2.2.2 Ethosdimensioner...........................................................................................................................................11
2.2.3 Ethos och idealism..........................................................................................................................................12
2.2.4 Ethos hos Kenneth Burke...............................................................................................................................12
2.2.5 Ethos och auktoritet........................................................................................................................................13
2.2.6 Implikationer av de olika synsätten................................................................................................................14
2.2.7 Ethos och trovärdighet, en sammanfattning...................................................................................................15

2.3 Persona....................................................................................................................................................................16
2.4 Decorum..................................................................................................................................................................18

2.4.1 Det Sublima....................................................................................................................................................20
2.4.2 Det subversiva................................................................................................................................................20
2.4.3 Kort om satir...................................................................................................................................................21

3 Artefakten: John Safran's Race Relations........................................................................................22
3.1 Race Relations, avsnitt ett.......................................................................................................................................22

4 Metod...............................................................................................................................................24
4.1 Rollanalys................................................................................................................................................................25
4.2 Självreferenser i texten............................................................................................................................................26
4.3 Fantasitema.............................................................................................................................................................27

5 Resultat............................................................................................................................................28
5.1 Jag-meningarna: De visuella miljöernas funktion..................................................................................................29
5.2 Fronesis, kompetens................................................................................................................................................30
5.3 Auktoritet................................................................................................................................................................31
5.4 Likhet, sympati och den implicita publiken............................................................................................................32
5.5 Eunoia, välviljan.....................................................................................................................................................33
5.6 Arete, dygd och moral.............................................................................................................................................34
5.7 Autenticitet..............................................................................................................................................................35
5.8 Vilken verklighet målas upp?..................................................................................................................................36
5.9 Så vart tar allt detta vägen?.....................................................................................................................................38

6 Slutsatser..........................................................................................................................................40
7 Diskussion.......................................................................................................................................43
Referenser...........................................................................................................................................45
Bilagor................................................................................................................................................47

1                                                Den övertygande dåren. Tommy Bruhn 2011



1 Inledning
Mina  egna  första  stapplande  steg  in  i  retorikens  värld  tog  jag  precis  som studenter  under  två 

årtusenden med hjälp av progymnasmata-övningarna. När jag och mina gruppkamrater skulle göra 

den obligatoriska  krian,  där man argumenterar utifrån ett givet citat eller en anekdot valde vi att 

börja i talesättet "Av barn och dårar får man höra sanningen".

Det är ett talesätt som finns i stora delar av världen, precis som många andra talesätt kittlar det 

fantasin  och är  relevant  för  en  lång rad  situationer.  Det  är  inte  bara  retoriskt,  det  säger  också 

någonting om retorik: Att vi i vår kultur lyssnar på barn och dårar på ett speciellt sätt, att själva 

barnsligheten eller dårskapen har effekt på kommunikationen.

Vi möter hela tiden människor som försöker påverka oss, allt från intellektuella dignitärer via 

jordnära snusförnuftiga till tvättäkta rikspuckon. Inte sällan lyssnar vi på en person som verkar naiv, 

knäpp eller komplett okänslig för vad som är socialt acceptabelt men som ändå har någonting att  

säga  oss.  När  Tage  Danielsson  argumenterar  mot  kärnkraften  genom  att  bevisa  hur 

Harrisburgincidenten sannolikt aldrig har hänt, när Pippi Långstrump blir en hjälte genom att sätta 

sig upp mot polisväsende och socialsystem, när Sokrates lockar fram självmotsägelser genom spelat 

naiva frågor spelar de utanför de normer vi har om vad som är "rätt" och "sant", men påverkar oss 

ändå. De skapar sina egna regler.

Men vi lyssnar inte på alla barn och dårar. Vissa avfärdar vi som just detta, andra skäller vi ut för 

att  inte veta sin plats  och en del  ser vi  som så farliga att  vi  censurerar  dem, eller  ännu värre. 

Samtidigt finns många personer som vi  accepterar  och lyssnar  på,  trots  att  de inte visar  någon 

respekt för den rådande ordningen. Varför? 

Vad är det som är så lockande med normbrytande, med tokroligheter och med den som ställer 

världen på ända? Vad skiljer den dåre som medicineras från den som får sitt eget TV-program? 

Varför väljer vissa att presentera sig själva som en farlig galning för att göra en poäng? Varför såg  

grekerna guden Hermes som ett riktigt busfrö, samtidigt som han var gudarnas budbärare?

Dåren finns och kommunicerar på många ställen och vi har ett komplicerat förhållande till den, 

därför är det viktigt att studera hur den säger det den säger; dess retorik. Den kan skrämma oss, få 

oss att  skratta och se världen med nya ögon. Hur den gör detta trots  att den balanserar mellan 

visdom och smörja, ofta på botten av eller utanför samhällets gemenskap är intressant för att förstå 

hur vår ibland irrationella rationalitet fungerar. Jag hoppas att jag med denna uppsats kan ge en liten 

pusselbit.

2                                                Den övertygande dåren. Tommy Bruhn 2011



1.1 Syfte

I denna uppsats studerar jag hur en person kan välja att anta en roll som "dåre" för att påverka.  

Målet är att belysa hur rollen konstrueras och fungerar för att skapa mening, trots att den inte verkar 

vara vad vi vanligtvis ser som trovärdig. Samtidigt vill jag problematisera och vidga synen på vad 

som kan vara retoriskt effektivt, genom att analysera en artefakt där den handlande huvudpersonen 

beter  sig på ett  sätt  som inte är socialt  acceptabelt.  Detta är  en retorisk strategi som jag anser 

förtjänar ett utökat studium, då det i många fall är otydligt vad rhetorn1 försöker åstadkomma. Det 

blir än mer intressant då vi i liknande artefakter kan ana att det finns en agenda, samtidigt som 

argumentationen är annorlunda den logiska argumentation som är vanlig när en sakfråga diskuteras.

För  att  närmare  förstå  hur  dåren  kan  argumentera  har  jag  valt  att  börja  i  begreppet 

tricksterdiskurs då detta perspektiv behandlar en retorisk strategi vanlig hos rhetorer med låg status 

som kännetecknas  av handlingar  utanför samhällets  normer med målet att  problematisera dessa 

normer. Den teori som jag funnit i detta ämne definierar ofta rhetorn utifrån de handlingar den utför  

och inte den person den framställer sig vara vilket måste vara en viktig faktor för hur publiken 

tolkar  kommunikationen.  Därför  fokuserar  min  studie  på  hur  en  rhetor  i  ett  tydligt  fall  av 

tricksterdiskurs använder sig av övertygelsemedlet  ethos  och skapar en argumenterande  persona. 

Jag  vill  med  detta  visa  hur  en  person  kan  använda  en  ytligt  negativ  image  för  att  påverka 

mottagaren  och  hur  man  kan  argumentera  genom att  utföra  handlingar  mottagaren  kanske  tar 

avstånd från. Syftet är att visa hur en rhetor kan positionera sig i förhållande till sin omvärld och sin 

publik för  att  övertyga  om sitt  eget  perspektiv.  Rhetorn försöker  styra mottagarens  tolkning av 

verkligheten och uppfattningen om rhetorn är därför central för hur kommunikationen tolkas.

För att göra detta har jag analyserat det första avsnittet av den australiensiska TV-serien "John 

Safran's Race Realations" som behandlar frågan om kärlek över etniska gränser i det mångkulturella 

samhället.2 Denna artefakt har ett mycket kontroversiellt innehåll, ett humoristiskt anslag och ett 

stort fokus på sin huvudkaraktär vilket gör den lämplig för att studera  ethos  hos en rhetor som 

mycket väl kan avfärdas som en dåre.

1.2 Forskningsfrågor

• Hur konstruerar John Safran sin roll inom artefakten för att skapa mening?

• Hur bygger Safran upp sitt ethos och på vilket sätt används det för att vara övertygande?

• På vilket sätt visar Safran upp världen för sin mottagare, hur argumenterar han genom sitt 

perspektiv?

1 En rhetor är en person som utför en påverkande kommunikationshandling. Det kan vara exempelvis en regissör, en 
talare eller en reklammakare.

2 Safran et al. 2009.
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2 Perspektiv

2.1 Vad är en Trickster?

Jens Kjeldsen menar att vi kan förstå den jungianska  arketypen som ett kulturellt eller historiskt 

locus  communis,  det  vill  säga  ett  tema,  motiv  eller  försanthållande  som är  gemensamt  för  en 

historisk epok eller en kultur.3 Dessa teman tillhör alltså  common sense. De utgör en del av "den 

gemensamma grund som retoriken kan appellera till"4 vilket i denna uppsats blir intressant. I detta 

fall  kan  vi  se  arketypen  som en  tolkningslogik  eller  ett  schema,  ett  raster  i  vår  doxa för  hur 

mottagaren  bör  skapa  mening  ur  karaktärens  handlingar.5 För  denna  uppsats  behöver  vi  titta 

närmare på den så kallade trickster-arketypen som är mycket vanligt förekommande i flera kulturer, 

såpass vanlig att den blivit kallad en universell arketyp.

Termen trickster överlappar ett flertal underkategorier i olika sammanhang, genrer och kulturer. I 

regel är karaktärer baserade på denna arketyp underlägsna i styrka och den sociala ordningen, men 

använder sig av list eller att kreativt utnyttja omständigheter för att uppnå sina mål.6 Inte sällan 

framställs  trickstern  som  en  individualist  ställd  utanför  kollektivet,  som  ofta  uppvisar 

personlighetsdrag som inte uppskattas av detta. Hos arketypen finns starka kopplingar till humor 

och  kvickhet  som  kommunikativa  strategier,  och  karaktären  framställs  i  regel  som  moraliskt 

tvetydig.7 Dock  finns  i  många  trickstermyter  en  förståelse  för  karaktären  som  en  kulturell 

hjältefigur, antingen som ett motstånd mot en tydlig ondska eller som en figur som förbättrar livet  

för folket på andra vis.8 Den fornnordiske guden Loke, den afro-amerikanska figuren B'rer Rabbit 

och Snurre Sprätt är alla exempel på tricksterkaraktärer. Safran framställer sig i sin TV-serie som en 

vanlig, stundtals motbjudande man som försöker frigöra sig från sitt kollektiv genom att med list 

göra handlingar som bryter mot samhällets normer. Att han antagit en trickster-roll är alltså tydligt.

2.1.1 Tidigare forskning: Tricksterdiskurser och deras sociala funktion

Hur trickstern tar sig uttryck och hur arketypens underkategorier formas kan ses som en retorisk 

strategi  för  att  bemöta  ett  specifikt  socialt  behov.  Trickster-arketypen  har  studerats  vida  inom 

kulturstudier och antropologin, men inom retorikämnet är de uttalade studierna av trickstern relativt 

få  och  de  jag  har  funnit  hänvisar  ofta  till  just  antropologiska  och  sociologiska  källor.  Jag  har 

dessutom inte funnit någon forskning som studerat arketypen utifrån ethos-begreppet, även om det 
3 Kjeldsen 2008 s.176f. En arketyp är en slags diskursiv modell för ett narrativ, en symbol eller en karaktär som antas 

ha en mer eller mindre universell symbolisk innebörd. Andra karaktärsarketyper är t ex mentorn och jungfrun.
4 Ibid. s.177.
5 Ordet doxa avser den världsuppfattning en person har i ett givet tillfälle. Denna innefattar allt som individen håller 

för sanning, vilket kan delas med andra inom en grupp. Se exempelvis Rosengren 2006 & 2008.
6 Griswold 1983 s.669.
7 VanSlette & Boyd 2011 s.594f.
8 Carrol 1984 s.106f.
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finns studier av ethos som gjorts med personer som kan tänkas förstås genom denna arketyp.

Christine Isagers artikel "Reporteren og hans persona" är ett exempel på en retorisk analys som 

studerar tricksterdiskurs i litterär journalistik, kunskapsprosa med element av fiktion.9 Isager jämför 

två  artiklar  och  fokuserar  på  författarnas  självironi,  där  slutsatserna  dragna  från  Hunter  S. 

Thompsons ”The Kentucky Derby is Decadent and Depraved” är av intresse för mig. Hon visar här 

att Thompson gör sig själv till syndabock samtidigt som dennes privilegierade position i artikeln 

tvingar läsaren att anta dennes perspektiv. Detta menar hon följer processen att Thompson först 

bedårar sin läsare för att göra den intresserad, sedermera skrämmer den genom att göra meningen 

tvetydig och avvika från att vara läsarens allierade till att slutligen lämna publiken, vilket låter dem 

själva förhålla sig till texten. Isager menar att Thompson i sin text står för det fula, han är anti-

hjälten: Han låter sig själv vara det som publiken ska ta avstånd ifrån.

Den europeiske narren som var vanlig vid de medeltida furstehoven kan ses som den symboliska 

motsatsen till konungen, den stereotypa avbildningen visar ofta en man i en mössa som kan likna en 

perverterad krona som bär en spira. Enligt J.C. Cooper hade den europeiska narren därför ofta en 

social roll som scapegoat,  det vill säga en person som fick agera symboliskt utlopp för ett socialt 

tillkortakommande i  de kritiska sanningar  denne kunde uttrycka genom skämt trots  sociala och 

auktoritära förbud. Narren fick symbolisera kaos i kontrast mot konungens lag och ordning. Narren 

fick också symbolisera den syndige, fördärvade mannen som inte visste varifrån han kommit eller 

är på väg, men blint vandrar mot osäkerheten: Dåren.10

Wendy Griswold visar hur en karaktärstyp vanlig i brittisk teater runt sekelskiftet 1600, "The 

Gallant" hade ett släktskap med tidigare vanliga djävulskaraktärer.11 Denna karaktär använde sig av 

list och drog nytta av situationer som uppstod för egen vinning, i vissa fall genom att utföra närmast 

brottsliga handlingar.  Griswold menar  att  denna karaktär  uppstod för  att  legitimera  att  den allt 

fattigare eliten från landsbygden skulle kunna delta i den tidiga kommersiella kapitalismen, som 

under  denna  tid  ansågs  ovärdig  aristokratin.  Entreprenörskap  framställdes  i  dessa  pjäser  som 

positivt, vilket kan tänkas ha haft inverkan på åskådarnas uppfattningar om detta. En gallant var inte 

sällan en slug ung man, låg i rang inom sitt sociala system men som med list och skrupelfrihet tog 

sig uppåt i hierarkin.

Michael P. Carrol beskriver en variant av trickstern som en självisk dåre, en karaktär som leds av 

sina lustar och dålig impulskontroll som samtidigt utmålas som en kulturell hjälte. I en jämförelse 

mellan nord-, sydamerikanska och afrikanska stamkulturer visar han på hur det i dessa kulturer är 

vanligt  med berättelser  om karaktärer  med omåttlig  aptit  på någonting,  ofta  mat  eller  sex som 

9 Isager 2003.
10 Cooper, uppslagsord 'fool', jmf Biedermann 1991.
11 Griswold 1983.
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använder all sin list för att nå föremålet för sin aptit vilket ibland leder till att karaktären får stå med 

lång  näsa  i  närmast  komiska  berättelser.  Samtidigt  brukar  dessa  karaktärer  beskrivas  som 

bidragande till viktiga saker inom kulturerna, exempelvis som den som stal elden från gudarna och 

gav den till folket. Carrol påpekar hur dessa karaktärer ofta framställs som att ha individualistiska 

vanor och inte sällan anknyts de till djurarter som inte lever i flock som spindlar, harar och rävar.  

Han  drar  härifrån  slutsatsen  att  folksagorna  kring  dessa  karaktärer  bemöter  dilemmat  mellan 

kulturell  ordning  och  stillandet  av  lustar,  vilket  Carrol  menar  Freud  ansåg  vara  en  dikotomi.  

Dilemmat ligger i att kulturella system är tvingande, samtidigt som alla individer söker sin egen 

lycka. I associationen mellan ensamlevande djurarter och karaktären görs kollektivet och frosseri 

till motpoler, samtidigt som karaktärens roll som kulturell hjälte överbryggar motsättningen mellan 

dessa vilket leder till en komplex funktion av både rättfärdigande och division hos arketypen.12

2.1.2 Trickster discourse

Den centrala funktionen inom tricksterdiskurser ligger i att destabilisera ett normativt  status quo,  

genom att  tvinga mottagaren reflektera över andra möjliga sociala ordningar eller  tolkningar av 

omvärlden.  Tricksterdiskurser  försöker  bryta  dominanta  kulturella  logiker  genom att  skapa  nya 

meningssystem runt händelser, grupper och ting genom att verka utanför det befintliga systemet, att 

"förkroppsliga principen om anti-struktur i det att [trickstern] undgår begränsningar av etablerade 

maktstrukturer".13 Med detta menas att dessa diskurser erbjuder nya logiker, de antar oväntade eller 

opassande infallsvinklar som kontrasterar mot rådande doxa. Tricksterdiskurser ger nya perspektiv 

vilket tillåter en kultur att undersöka sina egna begränsningar.14 Vi kan se på dessa diskurser som ett 

införande av pluralism i ett strikt tolkningssystem, då trickstern genom sitt exempel visar att den 

sociala  ordningen inte  är  stabil  eller  absolut.15 Naturligtvis  kan dessa diskurser  finnas i  relativt 

pluralistiska samhällen som i "John Safrans Race Relations" Australien, men de är oftast strategier  

för att hantera oreflekterade fösanthållanden inom kulturen hos den målgrupp den vänder sig till. 

För  att  kunna sätta  rigida system ur  balans används innovation som retorisk strategi.  För att 

öppna lådan tänker trickstern utanför den, så att säga. Dessa diskurser definierar ofta situationer på 

oväntade vis och använder dessa omdefinierade situationer för att skapa mening. De tar etablerade 

verklighetsuppfattningar och ställer dem på ända vilket tvingar mottagaren att reflektera över det 

som tidigare hållits  för  sanning,  inte  sällan genom att  införa ett  tredje  alternativ  till  etablerade 

synsätt vilket visar vad som kan vara möjligt utanför det rätta eller normala. Detta kan ske såväl 

12 Carrol 1984.
13 Griswold 1983 s.669, min översättning. Jmf Cai 2008 s.277.
14 VanSlette & Boyd 2011 s.594.
15 Ibid. även Cai 2008 s.278.
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inom ramarna för vad som uppfattas som socialt acceptabelt eller genom brott mot normer som 

ibland kan gränsa till det anstötliga.16 Det är på ett sätt att förlänga den sofistiska tanken om att göra 

det svagaste argumentet till det starkaste ad absurdum. 

Trickstern står i ett komplext förhållande till de kollektiv den rör sig inom. I sin individualistiska 

framtoning blir de perifera karaktärer, marginaliserade av majoritetskulturen samtidigt som de rör 

sig inom den. Det som är avgörande för dessa diskurser är att om de rör sig inom en etablerad social 

ordning vägrar de låta sig kontrolleras av den. De böjer och bryter mot regler eller hittar luckor och 

lönnvägar genom systemen. Trickstern blir den "underdog" som övervinner stora hinder vilket både 

kan grunda sympati och identifikation med mottagaren.17 Dessa diskurser är vanliga hos minoriteter 

och andra marginaliserade grupper inom samhället, de har bland annat studerats inom feministiska 

och afro-amerikanska studier.18

En  svårighet  för  tricksterdiskurser  är  att  bli  tagna  på  allvar.  För  att  de  meningshanterande 

funktioner som trickster-retorik använder ska antas av mottagaren står utmaningen ofta i om denna 

är relevant för den kultur den verkar inom. Här kan de subversiva och alternativa tolkningslogiker 

som presenteras, tillsammans med det inte sällan humoristiska framställningarna ligga rhetorn i 

fatet.  För  Robert  L.  Ivie  kräver  dessa  diskurser  ett  framställningssätt  som placerar  dem inom 

systemet, med etablerandet av gemensamma värden som en mycket viktig faktor för framgången av 

retoriken: Ett viktigt delmål är att förhindra att den dominanta uppfattningen lyckas placera rhetorn 

som en fiende till publiken, vilket skulle förhindra att retoriken får kontakt med de konventioner 

som är dess mål att ifrågasätta.19

2.1.3 Tricksterns moral

Tricksters framställs ofta som individualister med egen vinning för ögonen, som ibland blir rent 

löjliga i de extremer de kan gå till för att mätta sin glupande aptit. Det förhåller sig alltså sällan så 

att tricksterkaraktärer framställs som förebilder, ändå kan de fungera som förebilder. VanSlette och 

Boyd gör en distinktion mellan  outlaw- och trickster discourse i  deras moraliska implikationer: 

Outlaw discourse innehåller alltid en moral tillhörande den minoritetsgrupp rhetorn representerar, 

vilken är alternativ till majoritetsuppfattningen och alltid är oartig/ohyfsad i sitt språkliga uttryck. 

De menar att trickstern ibland kan verka inom ramarna för det kulturellt passande men att den inte 

nödvändigtvis representerar en agenda över huvud taget. Ofta har dessa karaktärer en tvetydig och 

svårtolkad moral, liknande karaktärer kan ibland verka provokativa för provokationens skull.20 Med 
16 Cai 2008 s.279. Även VanSlette & Boyd 2011 s.592, 595. För en diskussion om argumenterande definition av 

situationen, se Vatz 1973.
17 Griswold 1983 s.669, även VanSlette & Boyd 2011 s.596.
18 Cai 2008 respektive Arthos 2001.
19 Ivie 2005 s.281-286, även VanSlette & Boyd 2011 s.595.
20 VanSlette & Boyd 2011 s.597.
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bakgrund av detta är det inte omöjligt att tänka sig att trickster-arketypen som retorisk strategi i  

vissa fall fungerar genom att destabilisera ett försanthållande såpass mycket att mottagaren tvingas 

reflektera över det utan vägledning, i ostörd relation till dennes övriga doxa utan att rhetorn har ett 

medvetet eller omedvetet mål med sin kommunikation annat än att få till stånd en sådan fundering. 

Detta tycker jag är en långsökt förklaringsmodell. Det som för mig talar starkast emot detta är att 

den "sanning" som attackerats aktivt har valts ut och rhetorn har formulerat ett destabiliserande 

antilogos21 emot den, alltid i en situation som bidrar till mottagarens tolkning. Så länge diskursen 

har sin upprinnelse i en människa är det orimligt att denne inte har identifierat och definierat denna 

sanning,  vilket  leder  till  att  den  har  blivit  tolkad  och  värderad.  Med  detta  sagt  så  behöver 

tricksterdiskurs inte nödvändigtvis vara subversiv. Det är inte svårt att tänka sig hur någon skulle 

attackera ett försanthållande för att stärka detta, som är fallet i berättelser där en hjälte tar lagen i 

egna händer för att försvara de moraliska principer den bygger på, exempelvis Batman-filmerna.

2.1.4 Tricksterns retoriska attraktionskraft

Det är möjligt att förklara attraktionskraften hos arketypen med underdog-hypotesen, men är detta 

en tillräcklig förklaring? Den rebelliska ståndpunkten dessa diskurser representerar kan i sig ses 

som  attraktiv,  så  länge  rhetorn  inte  uppfattas  som  en  fiende  till  mottagaren.  I  demokratiska 

samhällen, som kan antas värdera frihet och dialog högt kan dessa diskurser i sig förstärka känslan 

av  yttrande-,  åsiktsfrihet  och  pluralism  som  gemensamma värden.  Men  detta  förklarar  inte 

tillfredsställande varför en karaktär som framställs som moraliskt motbjudande ändå kan tillåtas 

påverka  sin  publik.  Hos  Carrol  förklaras  detta  med  en  identifikation  mellan  publiken  och 

karaktärens frosseri, att människan bär på en vilja att hänge sig åt sina lustar och sin egoism.22 Detta 

skulle dock kräva att tricksterkaraktären skulle uppvisa just drag av att sakna självkontroll, vilket 

inte är en generalisering som vi kan göra. Hynes och Doty beskriver trickstern som ‘‘a symbol for  

the  transforming  power  of  the  human  imagination  and  for  the  transcendence  of  the  human 

condition’’.23 Om vi antar detta kan effektiviteten förstås genom tanken om att vi inte är bundna vid 

ödet, att det är möjligt för individen att ändra sin sociala verklighet.

Vad som blir tydligt är att då arketypen är så diffus att den kan tjäna en lång rad olika retoriska 

funktioner och syften i otaliga sammanhang bör vi söka hur denna typ av diskurs fungerar i det 

enskilda fallet. Jag kommer i denna uppsats att undersöka hur en trickster kan se ut. I sig utmärks 

arketypen av att vägra lyda under normer och lagar varför det kanske är bäst att se den som en 

kategori som utgörs av en mängd bångstyriga individer, vagt besläktade men inte särskilt lika.

21 Ett logos avser här en tolkning av någonting, ett argument eller en beskrivning. Ett antilogos är ett alternativt logos.
22 Carrol 1984 s.113f.
23 Citerade i Cai 2008 s.278, 280.
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2.2 Ethos

Trickstern har som jag diskuterat ovan vissa formmässiga drag, men en av frågorna jag försöker 

besvara är hur en sådan  karaktär övertygar. Därför ska vi nu titta närmare på hur man övertygar 

genom sin person. Bland retorikens tre konstmässiga övertygelsemedel (pistis) är ethos möjligen det 

mest  svårdefinierade.  Där  logos avser  argumentens logiska bärkraft  och  pathos  rör hur  känslor 

skapas, hanteras och används argumenterande rör ethos hur 'karaktär' påverkar en kommunikation. 

Ethos är ett samlande begrepp som avser de övertygande egenskaperna hos den som kommunicerar. 

Med detta avses i  regel  den aktive rhetorn,  men begreppet kan vidgas  till  att  gälla exempelvis 

organisationer eller kulturella grupper denne representerar. Begreppet i denna vidare mening avser 

alltså attribut hos agenter, aktiva eller passiva inom en diskurs: Alla aktörer har ett ethos.

2.2.1 Det Aristoteliska perspektivet: Ethos som pragmatiskt

Hos Aristoteles rör begreppet "de sätt som de uppfattade attributen hos en talare, manifesterade i en 

diskurs, är övertygande".24 Ethos är för Aristoteles ett konstmässigt bevismedel,  pistis entechnos,  

vilket  gör  att  ethos  inte  existerar  utanför  diskursen.  Där  får  de  icke-konstmässiga 

övertalningsmedlen,  pistis atechnos,  såsom börd, social ställning, rikedom etc. uttryck genom att 

refereras till  för att forma ethos men dessa kan aldrig  vara ethos. Detta innebär att ethos är en 

funktion eller dimension inom en kommunikation snarare än en deskriptiv term vilket kan förklara 

att  den  ofta  översätts  som,  eller  beskrivs  som att  betyda  'trovärdighet'  eller  'auktoritet'.  I  detta 

system  är  trovärdigheten  specifik  för  en  situation:  den  skapas  av  rhetorn  genom  dennes 

kommunikationshandling  och  verkar  enbart  inom  den.  Denna  syn  på  ethos  rör  publikens 

uppfattning om karaktärsdrag inom den retoriska situationen, snarare än faktiska karaktärsdrag hos 

rhetorn. Retorikens domän är för Aristoteles det som kan vara på annat sätt, det som är av betydelse 

för retoriken är hur någonting uppfattas i situationen. Ethos blir därför en grundläggande funktion i 

retoriken, uppfattningen om rhetorn är ett kriterium för att publiken ska se ett uttalande som sant 

eller relevant. 

Aristoteles definierar retoriken som "en förmåga att i varje enskilt fall uppfatta det som kan vara 

övertygande eller övertalande".25 Ethos är för honom alltså inte det som orden refererar till  per se  

utan den påverkan dessa utför.  Den omfattande katalogisering av karaktärsdrag som Aristoteles 

bjuder i Retoriken kan därför läsas som både en guide för rhetorn att förstå sin publik för att kunna 

övertyga dem och som en genomgång av hans samtids försanthållanden om människors karaktär, 

topiker för att visa upp och hantera sitt ethos.26

24 Jasinski 2001, s.229. Min översättning.
25 Aristoteles Retoriken 1:2:1 (1355b).
26 Enos 1996 s.243.
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2.2.2 Ethosdimensioner

Aristoteles  definierar  tre  orsaker  till  att  en  rhetor  ses  som  trovärdig:  Deras  handlingsklokhet 

(fronesis), goda karaktär (arete) och välvilja (eunoia).27

Fronesis avser rhetorns förstånd, kompetens, kunskap, logiska slutledningsförmåga och liknande. 

Vi kan här tala om hur mycket publiken bedömer rhetorns trovärdighet utifrån uppfattningen om hur 

dennes  påståenden  i  regel  stämmer,  eller  är  fruktsamma.  Denna  dimension  har  en  direkt 

växelverkan med bevismedlet  logos: Om rhetorns  argumentation  uppfattas  som insiktsfull  eller 

framställs på ett sätt som verkar väl reflekterat kan det ingjuta en höjd uppfattning om fronesis.  

Vidare kan icke-konstmässiga bevismedel såsom utbildning och tidigare utförda handlingar skapa 

en  uppfattning  om  rhetorn  som  en  förståndig  människa,  värd  att  lyssna  på.  Yrkesskicklighet,  

akademiska meriter eller vanligt bondförnuft är alla sådana bevismedel. 

Arete betyder excellens, men brukar översättas som dygd. Här avses sådana saker som rhetorns 

värderingar,  livsstil  och i  viss mån utseende.  Integritet  är  en form av arete, liksom givmildhet, 

lojalitet  och  mod.  Ordet  är  besläktat  med grekiskans  Aristos,  som betyder  "av  hög klass"  och 

betyder också vana eller tradition vilket pekar på att dygder är avhängiga den rådande uppfattningen 

om  vad  som  är  föredömligt  hos  en  grupp.  De  är  i  viss  mening  manifestationer  av  etiska 

ställningstaganden.28 Arete har alltså en mer kulturell funktion än fronesis. 

Eunoia är den uppfattade välvilja som rhetorn uppvisar gentemot sin publik, eller andra omtalade 

individer och grupper. I denna dimension kan vi finna uppfattningar om hur intresserad rhetorn är 

av allmänhetens vinning i förhållande till sin egen, och rör mottagarens uppfattning om rhetorns 

motiv. Här finns också bedömningar om hur underhållande en rhetor är, hur publiken trivs med att 

lyssna på denne.

Autenticitet  är ett modernt tillägg till dimensionerna. Begreppet avser hur mycket rhetorn talar 

utifrån  egen  övertygelse:  Hur  "verkliga"  de  uttryckta  känslorna  och åsikterna  är.  Markörer  för 

autenticitet är bl a att vara konsekvent i uppfattningar över tid, att framstå som spontan och intim 

och framför allt att verka tala i situationen snarare än väl förberedd och konstlat. Detta kan anses 

skapa trovärdighet, i synnerhet i vårt nutida mediesamhälle.29 Kjeldsen ställer frågan om detta skulle 

vara en ny dimension av ethos eller ett begrepp som korsar de andra dimensionerna. Det skulle 

också kunna vara ett tillägg till Ciceros talardygder,30 ett begrepp jämförbart med auktoritet (se kap 

2.2.5) eller ett kriterium för decorum (se kap 2.4).

27 Aristoteles Retoriken 2:1:5-7 (1378a).
28 Lid Andersson s.130-159. Här finns en utförlig katalogisering av och diskussion om olika dygdekataloger. Hos 

Aristoteles avhandlas dygderna i Retoriken bl a 1:9:1-27 (1366a-1367a).
29 Kjeldsen s.129ff. Lid Andersson (s.114) menar att autenticitet är en ytterligare dimension.
30 Enligt Cicero skulle en talare lära sin publik någonting (docere), röra dem till handling (movere) och behaga dem 

(delectare). Lennart Hellspong menar att dessa är talets lyssnarorienterade egenskaper. Hellspong 2004 s. 49.
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2.2.3 Ethos och idealism

Hos Platon är den sanna retoriken ett  medel för att  övertyga de oinvigda om sanningen för att 

förbättra staten.31 För detta krävs att rhetorn är av god moral och detta är ett kriterium för att denne 

ska  kunna  förmedla  sanningen  som  nås  genom  filosofin.  En  talhandling  och  den  agent  som 

genomför  den  går  alltså  inte  att  separera,  vilket  kan  belysas  med  de  grekiska  koncepten  om 

ethopoeia och prosopopoeia.32 Det förra avser att en persons natur imiteras av uttrycket, det senare 

att ett ting eller en abstraktion ges mänskliga egenskaper. I den aristoteliska definitionen kan ethos 

liknas vid prosopopoeia, ett uttalande liknar det den refererar till men skapar en röst för någonting 

som i egentlig mening saknar en. Ethopoeian i den platonska synvinkeln bär med sig rhetorn själv.33 

I den romerska retoriken sågs karaktär som bunden till personen. Hos Quintilianus skulle varje 

man  skolas  in  i  god  karaktär  genom  livet.  Den  ideale  talaren  var  "en  god  man,  skicklig  i  

talekonsten" där  god är målet för den själsliga utbildningen. Hos Cicero och Quintilianus berör 

begreppet ethos i sig den goda karaktärens manifestation och de känslor som väcks och hanteras av 

den.34 Ethos räknas här som en mild version av pathos. Tillit, tillgivenhet och beundran kan räknas 

som ethosrelaterade känslor medan vrede och kärlek tillhör pathos. Dessa känslor väcks genom att 

uppvisa sin karaktär i talet. Ethos är i denna teoribildning en sorts sympati som bildas mellan rhetor 

och  åhörare,  baserad  på  lyssnarens  gillande  av  rhetorns  karaktär.  I  romantiken  kan  vi  se  den 

romerska traditionen tydligt då tanken om en människas sanna natur dominerade synen på personen 

där jaget var ett centralt värde. Ethos i denna version är alltså någonting man  har:  Attribut hos 

personen är faktiska vilket Quintilianus gör tydligt i sina topiker för sådan argumentation.35

2.2.4 Ethos hos Kenneth Burke

Liksom hos romarna blir ethos för Kenneth Burke en form av sympati mottagaren bildar för rhetorn 

men  denna  är  som hos  Aristoteles  situationell  och  en  del  av  mottagaren,  baserad  på  termerna 

identifikation och konsubstantialitet och deras motpart division.36 Ett övertygande ethos är alltså när 

vi kan uppvisa en karaktär som mottagaren kan identifiera sig med: "You persuade a man only 

insofar  as  you  can  talk  his  language  by speech,  gesture,  tonality,  order,  image,  attitude,  idea, 

31 Faidros i Platon 2001
32 Baumlin i Sloane 2001 s.264.
33 Termernas betydelse skiljer sig något mellan källorna. Prosopopoeia kan användas både som imitation av karaktären 

hos fiktiv person eller ting, medan ethopoeia även kan avse imitation av verklig person. Jmf Sloane 2001 ss. 263-
264, 637, och Crowley & Hawhee 2009 s.238. Ethopoeia är även en progymnasmataövning där en bestämd persons 
karaktär efterliknas, se exempelvis Eriksson 2002, s.75, 169ff.

34 Crowley & Hawhee 2009 s.199.
35 Institutio Oratoria V:X:23-31. Hos Lid-Andersson finns dessa omformulerade s.119f. Lindquist Grinde diskuterar 

dessa utifrån ett samtida perspektiv och lägger till 3 stycken samtida topiker, s.130-138.
36 Burke 1962 s.544f. Consubstantiality avser de sätt som två agenter är enade, i exempelvis världsbild, mål, attityd 

etc. Identifikation är den retoriska process som identifierar consubstantiality. Division skall inte förstås som 
antitesen till Consubstantiality då likhet definieras utifrån kontraster, det som 'är' förstås genom det som 'inte är'.
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identifying your ways with his. <...> For the orator, following Aristotle and Cicero, will seek to to 

display the appropriate 'signs' of character needed to earn the audience's good will."37

Ett effektivt ethos blir för Burke de karaktärsdrag som mottagaren anser sig dela, eller idoliserar 

som hos en auktoritet (se nedan). Det skapas i rhetorns förmåga att få publiken att anta dennes mål 

och  världsbild  som sin  egen,  då  denna uppfattas  likna  deras.  Den centrala  processen i  Burkes 

retorikuppfattning är upplösandet av skilda  jag i ett  vi, och detta kan ske genom en karismatisk 

personlighet.  Detta  är  dock  kulturellt  situerat  då  argumentation  utgår  från  att  klinga  med 

mottagarens försanthållanden.

Det är kanske på grund av Burkes genomslagskraft i det moderna retorikstudiet vi idag talar om 

autenticitet som en viktig del av ethos, begreppet kan här förstås som publikens känsla av att den 

identifikation som uppstår är genuin. Burke diskuterar hur en rhetor kan anta ett medvetet artificiellt 

ethos i en situation utan några större moraliska problem, då han menar att ärligheten ligger mot 

målet med handlingen snarare än i förhållandet uppfattad karaktär-faktisk karaktär.38 Om någon inte 

framstår som autentisk skulle detta betyda att identifikation blir förhindrad då mottagaren anar ett 

spel för gallerierna eller en dold agenda. Sett i denna vinkel blir autenticitet snarare ett begrepp som 

rör decorum (se kap. 2.4). 

2.2.5 Ethos och auktoritet

En auktoritet kan definieras som en person vars ståndpunkt värderas högre än andras i ett visst  

avseende. Auktoritet är en formell eller informell makt, personens åsikt eller slutsatser anses ha ett 

högre  värde  än  andras.  Om att  "ha  högt  ethos"  innebär  att  vara  en  auktoritet,  så  är  auktoritet  

nödvändigtvis beroende av den samtida synen på vad som är en auktoritet.39 Samtidigt har vi i 

många fall sett hur förändring kan skapas av minoriteter och personer som saknar auktoritet enligt 

samhällets norm. Hur rhetorer från marginaliserade grupper ändå kan ha auktoritet kan vi finna i 

Max Webers tre idealtyper för auktoritetens legitimitet.40 Dessa är den traditionella, där auktoritet 

uppstår utifrån kulturell praxis. Konungen i en monarki är ett exempel på en traditionell auktoritet. 

Den andra är den legal-rationella där auktoritet kommer från position inom ett reglerat system, till  

exempel  en  polis  eller  en  läkare.  Den  tredje  källan  är  karismatisk  legitimitet,  där  en  persons 

exceptionella egenskaper ligger till  grund för dess auktoritet.  Lid Andersson menar att då dessa 

egenskaper är socialt konstruerade är ethos frånkopplad från den faktiska personen, de är snarare de 

delar av en kommunikation som skapar mening kring en person som symbol.41  
37 Burke 1962 s.579-580.
38 Ibid. s.560 Burke talar om problemet medvetenhet som "exemplifierat i syftet" för ett uttalande. Jag har tolkat denna 

passage som att avse att detta är ett moraliskt problem för rhetorn själv.
39 Baumlin i Sloane 2001, s.274.
40 Lid Andersson 2009, s.71ff.
41 Ibid. s.326. Hon drar slutsatsen att en karismatisk ledare kan förstås som en synekdoké för sin organisation, som en 
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Vad som ses som auktoritärt kan i vissa fall verka mot rhetorns syfte, det som ses som ovärdigt 

och lågt kan i  vissa fall  göra någonting trovärdigt.  De antika sofisterna talade om att  göra det 

svagaste  argumentet  till  det  starkaste,  vilket  visar  hur  vi  med  hjälp  av  språket  kan  framställa 

någonting som skulle förefalla som icke övertygande som mycket övertygande. Det blir tydligt att 

auktoritet och trovärdighet inte är sammankopplade i sig. Auktoritet kan alltså ses som både ett  

icke-konstmässigt bevismedel och som verkande inom ethosdimensionerna. 

2.2.6 Implikationer av de olika synsätten

Om en persons natur "finns" i det den säger betyder det att analytikern kan bedömda en persons 

faktiska moraliska karaktär baserat på hur denne kommunicerar. Låt oss för argumentets skull anta 

Anders  Sigrells  definition  av  medveten  kommunikation:  "de  instanser  där  sändaren  inte  med 

bevarad trovärdighet kan förneka ansvar för underförstått förmedlade ståndpunkter, även om hon 

inte skulle vara vad vi i vardagslag menar med medveten om att dessa ståndpunkter förmedlats".42 

Omedveten kommunikation blir enligt denna definition de implicit förmedlade ståndpunkter som det 

kan förnekas ansvar för. I ett tankesystem där en persons karaktär ses som absolut och manifest blir 

denna möjliga ansvarsfrihet en chimär: Den analytiker som övertygande kan rekonstruera implicita 

ståndpunkter ur en text kan hävda att dessa ståndpunkter finns i rhetorns natur. Risken är då stor att 

någonting så omedvetet som en språklig praxis kan leda till närmast ärekränkande rekonstruktioner 

av nitiska analytiker,  ett  måhända absurt  exempel  är  hur  man skulle  kunna kritisera  en  uttalad 

feminist för att värna könsmaktsordningen om denne använder begreppet ombudsman.  Med detta 

sagt så menar jag inte att analytikern inte bör ha en normativ infallsvinkel men att  vi bör vara 

medvetna om att allt språk, även analytikerns är konstruerande. Våra språkval belyser olika delar av 

verkligheten och alltid ur en vinkel, varför det alltid finns någonting som ligger i skugga och den 

som riktar lampan beslutar vad som ska synas. Vi har naturligtvis ett  moraliskt ansvar för våra 

handlingar, men ett synsätt där den absoluta naturen är manifest i en talhandling blir absurd då alla 

talhandlingar tolkas, en process som alltid innebär någon form av supplering. Analysen som retorisk 

handling bär i detta fall med sig ethopoeia av analytikern, vilken i sin tur måste analyseras för att 

förstå dennes perspektiv. Vi kan snabbt se hur denna process kan komma att fortgå ad nauseam. Om 

en persons natur är manifest i dess talhandlingar kan den alltså inte beskrivas neutralt, vilket leder 

mig till slutsatsen att den pragmatiska uppfattningen av ethosbegreppet kanske inte är den korrekta 

per se men det är den som förefaller intellektuellt hederlig: den gör inget sanningsanspråk utanför 

den studerade diskursen.43 Vi kan förstå en annan människa, men vi kan aldrig veta den.

"arena för de normer som råder i ett socialt universum". 
42 Sigrell 2007 s.112, 303.
43 Jmf Hart 1997 s.212. Hart talar om detta förfarande som "Farligt och improduktivt".
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2.2.7 Ethos och trovärdighet, en sammanfattning

Ethosbegreppet förstås  ofta  som synonymt med, eller  som källan till  trovärdighet.  Trovärdighet 

avser ett drag hos en kommunicerande agent som anger om mottagaren anser att det denne säger är 

sannolikt eller rimligt och värt att beakta: att den är tillförlitlig.44 Detta är naturligtvis en viktig del 

av ethos, men att se trovärdighet som synonymt med begreppet är för mig problematiskt. När vi  

utreder vad som har hänt eller hur vi ska handla kan trovärdighet ses som en central del av ethos, 

det är i mångt och mycket denna faktor som leder till  bifall eller avslag för kommunikationens  

förslag. Men när vi  värderar  någonting, eller hanterar mening hos något blir trovärdigheten hos 

agenten  i  viss  mening mindre  viktig.  När  en rhetor  inte  söker  ett  tydligt  ställningstagande hos 

publiken är den påverkan som sker ofta någonting annat än att skapa ett gillande eller ogillande.  

Mottagaren förhåller  sig  visserligen till  det  uttalade som rimligt  eller  orimligt,  men målet  med 

kommunikationen är här att klargöra vad någonting borde betyda för mottagaren.

Hovlandgruppens experiment visade att större attitydförändringar i vissa fall kunde uppstå hos 

agenter med lägre status, speciellt i de studier där stimuli gällde filmkonstens framtid. Detta visade 

att den som uppfattas som trovärdig inte alltid utövar störst påverkan på oss.45 Det ethos mottagaren 

uppfattar hos en rhetor är ett perspektiv att betrakta innehållet ur, en spotlight som belyser en viss 

sida av saken. Trovärdighet är ett begrepp som kan anknytas till det konstmässiga bevismedlet ethos 

då det uppstår i situationen och verkar i situationen, men att se trovärdighet som en allomfattande 

faktor eller ethos slutmål riskerar att dölja den faktiska övertygelse eller förändring av uppfattning 

som retoriken åstadkommer. Människan är trots allt en komplex social varelse med fler sätt att tänka 

än 'ja' och 'nej' och ethos är därför ett filter för hur vi tolkar det som sägs, det har en växelverkan 

med logos. När en person med låg social status säger någonting tolkas det annorlunda än när någon 

med hög status säger samma sak, uttalandena påverkar oss alltså olika trots att de är identiska. 

Hos trickstern blir denna infallsvinkel extra viktig. När vi har att göra med en trickster kan vi 

aldrig vara säkra på att vad den säger är vad den menar, de spratt den spelar spelar roll för hur vi  

tolkar vad den förmedlar. Dock så bör en sådan rhetor uppvisa någon slags handlingsklokhet, dygd 

och välvilja. Där måste finnas någon slags identifikation och auktoritet, annars hade rhetorn inte 

kunnat påverka sin publik. Då vi har att göra med en karaktär som kännetecknas av att ställa världen 

på ända kan vi dock inte förutsätta att detta fungerar som hos andra rhetorer.

Jag har poängterat att vi inte säkert kan säga att det som kommuniceras finns i rhetorns natur.  

Samtidigt så leker "John Safrans Race Relations" tydligt med just detta förhållande, hur autentisk 

Safran är i sin trickster-roll är otydligt. Vi behöver därför se närmare på vad en roll är.

44 Jmf SAOB, Nordstedts stora ordbok.
45 Billig 1996 s.103f.
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2.3 Persona

Det är inte alltid som den kommunicerande parten (rhetorn, talaren, författaren etc.) är subjektet i en 

kommunikationshandling.  Att  göra sina poänger  genom en skapad karaktär  är  mycket  vanligt  i 

litteratur, men även i vetenskapliga skrifter: Platon talar i sina dialoger genom Sokrates och dennes 

diskussionspartners. I många nutida artiklar används "vi" eller "forskaren" i stället för "jag". Ibland 

är det tydligt hur huvudpersoner är spelade roller och inte trogna porträtt av sina upphovspersoner.  

Vi behöver utreda skillnaden mellan en artificiell karaktär inom en artefakt och den rhetor som utför 

den, då trickstern ofta är en litterär gestalt eller en roll som antas av en rhetor. I "John Safrans Race 

Relations" finns en tydlig, ambivalent spänning mellan huvudkaraktären och upphovsmannen vilket 

gör att persona är ett viktigt perspektiv att ha med i analysen.

Det latinska ordet  Persona är i en betydelse synonymt med grekiskans  Prosopon,  vilket var de 

masker en skådespelare på teatern bar. Dessa masker blev gränsdragningen mellan skådespelaren 

och dennes karaktär varför detta begrepp används inom retoriken och litteraturvetenskaperna för att 

avse en skapad karaktär som agerar jaget i en kommunikation. Det görs vanligtvis en distinktion 

mellan ethos och persona, ethos är ethopoeia av författaren i texten. Det är de enheter som skapar en 

uppfattning om personen bakom verket, de instanser där dennes förstånd, goda karaktär och välvilja 

skiner  igenom  texten.  Persona  å  andra  sidan  är  ett  för  texten  skapat  subjekt  eller  "jag",  den 

insinuerade  författaren  som skapas  av  den  verklige  författaren  inom texten  och  därför  inte  är 

författaren själv. Detta jag kan hänvisa till författaren men är en retorisk konstruktion som följer en 

strategi hos den faktiske författaren och därför frånskilt denne.46 Dock påverkar ethos och persona 

varandra inom denna teori och överlappar varandra. Richard Cherry menar att ethos appellerar till 

den faktiska publiken medan persona appellerar till en idealiserad, tänkt publik: Den har en avsedd 

tolkning till skillnad från den verklige författarens ethos.47 

I en annan förståelse är persona närmare besläktat med det aristoteliska ethosbegreppet: Det blir 

en  deskriptiv  term för  den  samlade  bild  som detta  bevismedel  målar  upp  i  en  given  retorisk 

situation.48 Robert  E.  Brooke hänvisar till  sociologen Ervin Goffmans teorier om att  människan 

spelar ett antal sociala roller i olika situationer.49 Vi är i denna teori olika roller i vår vardag och vi 

presenterar  oss själva på olika sätt  beroende på situation:  En politiker  framställer  sig troligtvis 

annorlunda om denne talar om arbetsmarknadspolitik inför Riksdagen, Svenskt Näringsliv eller LO. 

Vi kan här tala om människan som en polyfoni, ett antal olika persona som alla samexisterar hos en 

rhetor och tar sig uttryck i olika situationer där de passar och att det därför inte existerar ett stabilt 

46 Denna teori grundlades av Wayne Booth i Rhetoric of Fiction. se Sloane 2001 s.571, Cherry 1998 s.402f.
47 Cherry 1998 s.388f.
48 Jasinski 2001 s.430.
49 Brooke i Sloane 2001 s.570.
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och absolut 'jag'. Om vi här lägger till den intressanta infallsvinkeln att vår tankeprocess i mångt 

och mycket liknar en argumentation, är det inte långsökt att tänka att vi kan anta ett antal persona 

inför oss själva.50 Vi anpassar oss helt enkelt till vår publik, någonting som varit en central del inom 

retoriken  sedan  dess  första  lärare.  Trickster-rollen  är  en  sådan anpassning,  t  ex  för  ändamålen 

beskrivna i kapitel 2.1.1. 

Liksom jag tidigare påpekat är ethos situerat hos mottagaren. Det sker i publikens konstruktion av 

mening och vi bör förstå begreppen ethos och persona utifrån detta. En upphovsperson kommer att 

ingjuta en viss ethopoeia i de artefakter denne skapar, men hur denna får verkan är en funktion av 

den retoriska situation där mottagaren härleder mening ur den. 

Vi behöver förhålla oss till att det existerar en skillnad mellan upphovspersonen till en text och 

den röst, eller dramatiserade persona som för talan. Detta innebär att i de fall, som exempelvis i den 

TV-serie som jag studerar i denna uppsats, där den handlande agenten är mer eller mindre artificiell 

bör vi i en text söka två ethos, ett för den faktiska upphovspersonen och ett för den konstruerade. 

Detta blir ett mycket svårt avgörande, i många fall är gränsdragningen omöjlig då de båda direkt  

influerar uppfattningen om varandra. I de fall där en artefakt uppvisar en självreflexivitet, det vill 

säga där den bryter mot illusionen den utgör som exempelvis när en skådespelare i en film ser in i 

kameran eller  när satirförfattaren bryter ironin med direkt tilltal  till  publiken kan vi finna detta 

ethos, men i artefakter med hög textuell integritet är detta i praktiken ett svårt avgörande. Vi kan 

även dra nytta av den uppfattning om upphovspersonens ethos vi kan ha från tidigare erfarenheter, 

men då detta är instabilt och utövar en växelverkan med ethos i situationen är det även här svårt att 

göra tydliga gränsdragningar. Lägg därtill vad upphovsmannens val av persona gör med dennes eget 

ethos i mottagarens uppfattning, speciellt i de fall där personan ligger mycket nära upphovspersonen 

eller till och med hävdas vara upphovspersonen, som är fallet i "John Safrans Race Relations". 

I den andra förståelsen blir den uppenbart artificiella personan enklare att använda, då den enbart 

uppfattas som ett bemötande av den retoriska situationen. Här är denna medvetna konstruktion på 

ett sätt en annan form av de mer omedvetna sociala masker Goffman beskrev, en medveten social 

mask. Det är inte långsökt att tänka sig att de flesta artificiella karaktärer har sina motsvarigheter i  

hur personer framställer sig i olika situationer. Därför kan förhoppningsvis de slutsatser som dras i  

denna uppsats om hur en artificiell persona fungerar retoriskt även appliceras på fall där en liknande 

persona "sker" i  mer vardaglig benämning.  En artificiell  och medvetet  konstruerad persona har 

alltså ett ethos, som fungerar på samma vis som det som tillskrivs en faktisk person. Samtidigt har 

personen bakom personan ett ethos som verkar i situationen, och mellan dem sker en växelverkan. 

Hur dessa framställs är ett strategiskt val. Frågan är om de är passande för sin situation?

50 Jmf Billig 1996 s.140-147.
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2.4 Decorum

Det  latinska  begreppet Decorum  betyder "Det  passande"  eller  "det  korrekta".  Denna  term har 

använts i en lång rad betydelser genom retorikens historia men ses i regel som en organiserande 

princip mellan de olika delar som utgör en retorisk helhet, det vill säga en diskurs eller text i vidare 

mening.  Innebörden  i  begreppet  blir  alltså  avhängigt  användarens  syn  på  retorikens  gränser. 

Decorum har i synnerhet en normativ eller utvärderande funktion då vad som är passande är en 

fråga om värdering, samtidigt som det är relativt vad eller vem det ska passa för. Vid en kritisk  

retorikanalys som denna är decorum alltså ett centralt begrepp då det på ett sätt är det normativa 

målet med all deskriptiv analys av kommunikationshandlingar och situationen, all utvärdering utgår 

från det passande.51 Men på vilket sätt kan den subversive trickstern vara passande?

Beroende på vilket fokus en analys har kan vi göra skillnad på om vi avser det passande för 

artefakten eller situationen. Därför delas decorum ofta upp i kategorierna internt och externt, det 

passande i själva artefakten respektive om artefakten är passande för sin kontext.52 Detta är enbart 

en teoretiskt avgränsad modell. All retorik är beroende av sin kontext och vi kan därför inte förstå 

det  interna  och  det  externa  decorum helt  separerat.  Vad  som  är  passande  internt  är  alltid  en 

avvägning som görs i förhållande till det externa: Huruvida exempelvis en metafor är passande för 

att hantera ett ämne är en kulturell värdering.

Aristoteles talar om  prepon  som stilens proportionalitet mot ämnet, känslorna och ethos.53 Till 

detta kan läggas anpassningen till publiken då Aristoteles poängterade vikten av detta. I den del av 

Retoriken som uttalat behandlar prepon ligger fokus på internt decorum, men detta bör relateras till 

Retoriken  som helhet. Aristoteles talar mycket om olika karaktärer och vad som är passande för 

dem, en slags socialt situerad uppfattning av det passande. Det är i mötet mellan ämnet, texten, 

sändaren och publiken som decorum existerar. Det är en fråga om att balansera de olika elementen i  

situationen, det passande är det väl avvägda: Det är en strategisk fråga snarare än en formmässig. 

Richard  Vatz  beskriver  hur  rhetorn  alltid  definierar  situationen.54 Språket  är  konstruktivt  och 

därför utövar retoriken i själva verket påverkan på hur situationen uppfattas. Vatz menar att retorik i 

51 I det nordiska retorikstudiet används ofta termen aptum i samma betydelse som decorum. Jag har valt att för denna 
uppsats använda den internationellt sett mer gångbara termen. Jag har i mina efterforskningar inte funnit termen  
aptum alls i de lexica jag studerat (utom nämnt utan närmare definition som en del av decorum i Sloane). Silva  
Rhetorica definierar aptum som en av de fem romerska stildygderna. De referenser för termen aptum jag funnit i 
svensk retorikforskning hänvisar ofta till Jens Kjeldsens genomgång i "Retorik idag" (som inte alls nämner termen 
decorum) eller till Lennart Hellspongs korta notis i "Konsten att tala" s.134. Hellspong gör distinktionen aptus som 
"lämplig för publiken" och decorum vad som är passande ur ett etikettsperspektiv, vilket inte är särskilt distinkt. Vad  
denna nordiska egenart inom ämnet beror på, när vi använder andra latinska termer än de internationellt vedertagna 
är för mig ett mysterium. Möjligen härstammar det från ett försök att, som hos Hellspong göra skillnad på passande 
för etikett och effekt. Grekiskans to prepon används sällan i nutida praxis.

52 Kjeldsen 2008 s.79f. Jmf Jasinski s.146f.
53 Retoriken 3:7:1 (1408a).
54 Vatz 1973.
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sig söker påverka vad en situation ska betyda för en publik,  målet är alltid tolkningsföreträde i 

någon mån. Decorum i denna vinkel borde därför vara strikt mottagarrelaterat: Det passande är det 

som gör att mottagaren antar sändarens perspektiv. 

Då kulturer är instabila och ofta innehåller motsägelsefulla värden kan de påverka förståelsen för 

det passande, men aldrig vara avgörande för det. Om det passande är ett effektkriterium så blir en 

modell helt baserad på att det ska passa det som redan ses som sanningen blind för att folk kan 

ändra  uppfattning  om världen,  samt  bär  med  sig  implikationen  att  en  ståndpunkt antingen  är 

passande eller ej. Vi får en syn på retoriken som enbart strävande efter att skapa ny övertygelse 

utifrån en premiss om ett objektivt rätt och fel. Då behandlar vi sanningen och inte det som kan vara 

på annat sätt.

Vad  som  förmår  en  människa  att  ändra  uppfattning  är  en  central  fråga  för  retoriker.  Alla 

retorikstudier utgår ifrån frågan om hur vi påverkas av kommunikation och här finns nyckeln till  

hur vi på ett praktiskt vis kan förstå decorum. Det passande blir hur ett bejakande av sändarens och 

mottagarens försanthållanden, av avsändarens motiv och av sakfrågan möts i en retorisk artefakts 

form och innehåll.  Det  blir  en modell  för  att  diskutera mottagarens  möjliga förväntningar  i  en 

retorisk situation och hur artefakten förhåller sig till dessa. Men en kommunikationshandlings mål 

är  tvunget  dissonant  mot  doxa  i  någon  mån,  annars  hade  det  inte  funnits  något  behov  av  att 

kommunicera. Den påverkan som sker kan vara allt från subtil som när man milt förstärker en åsikt 

genom att bekräfta den till att totalt kullkasta en människas hela världsbild, men all kommunikation 

bär mening "And wherever there is 'meaning', there is 'persuasion'".55

Därför kan jag inte se att vi kan förstå decorum som någonting annat det passande sättet  att  

förhålla sig till situationens faktorer för att uppnå sitt syfte med kommunikationen, det passande för 

hur vi förmår en mottagare att härleda avsedd mening ur kommunikationen. 

Hur en persona som kan verka lögnaktig, skrämmande eller motbjudande för mottagaren kan vara 

passande är vad jag vill ta reda på. Retoriken som ämne lär oss att resonera kring vad som är gott  

och rätt, men det lär oss inte vad som -är- gott och rätt. Detta är en uppfattning, en del av vår doxa 

konstruerad av all de retoriska processer vi deltar i genom livet. Därför bör vi alltid väga mål, form 

och innehåll mot mottagarens uppfattningar för att förstå  varför någonting är passande i en given 

situation,  hur  detta  påverkar  mottagarens  doxa, vad detta  kan ha för  effekter  på samhället  och 

mänskliga relationer men aldrig utifrån sanningen, det goda och det rätta som absoluta värden. Det 

är inte min plats att avgöra om dessa existerar eller inte och vad de i så fall skulle vara, men jag har 

noterat att mänsklighetens historia är full av exempel på hur det har blivit ordentligt dåligt när vi 

okritiskt lyssnat på personer som hävdat sig besitta kunskaper om dessa absoluta värden.

55 Burke 1962 s.696.
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2.4.1 Det Sublima

De sociala regler som inverkar på decorum är ingen liten faktor för hur vi mottar mening och blir 

påverkade. I varje socialt sammanhang finns normer, varje grupp har sina ideal och varje kultur 

utgörs av ett  antal  perspektiv. Men dessa värden är inte ett överskådligt och enkelt  system, två 

kulturella sanningar kan säga emot varandra i en given situation, som exempelvis värdena kvalitet 

och kvantitet. Olika värden är inte skarpt avgränsade och de normsystem vi har är instabila.56 Inom 

våra doxa finns inte bara fröerna till  argumentationer, här finns även en potential att skapa stor 

retorisk effekt genom att skickligt hantera dessa värden mot varandra, framför allt när man bryter 

mot förväntningar. Aristoteles tycks insinuera detta när han citerar Gorgias i  att "man bör störa 

motståndarens allvar med skämt och deras skämt med allvar",57 men det är i Longinos "om det 

sublima"  detta  upphöjs  till  ett  ideal.  Det  sublima  är  i  Longinos  en  estetisk  kraft,  den  starka 

transformativa effekt som de mest storslagna kommunikativa verk utövar på mottagaren. Decorum 

hos Longinos är både de normsystem som rhetorn förhåller sig till och vägen till det sublima genom 

att överskrida dessa gränser och bryta mot konventioner, alltså en slags konstnärlig intuition.58 Detta 

behöver  naturligtvis  inte  vara övertydliga  brott,  men i  "om det  sublima" är  detta  källan  till  de 

verkligt stora förändringarna i människor. Ett exempel på ett tillfälle när ett brott mot det förväntade 

har visats kraftfullt i experiment är när en rhetor till synes talar mot sina egna intressen, vi blir 

lättare övertygade av någon som förespråkar någonting denne står att förlora på då vi förväntar oss 

att alla talar i ett egenintresse.59 Undantagen blir här mer intressant än de fenomen som smidigt 

inordnar sig i en kategori, våra ögon dras till det som sticker ut.

2.4.2 Det subversiva

När någonting som tas för givet ifrågasätts blir det tydligt för de som tagit det för givet. Detta 

resulterar i att denna ståndpunkt måste rationaliseras, förkastas eller förändras. Det som anses vara 

sant av alla individer i en grupp blir så en attityd snarare än en sanning och detta medför att den 

måste  rättfärdigas.  En  sanning  kan  såväl  bli  stärkt  som helt  rämna  på  detta  sätt.  I  vissa  fall  

ifrågasätts en sanning genom ett brott mot sociala tabun, eller att ifrågasätta källan till ett sådant 

tabu.60 De senaste åren har till exempel synen på yttrandefrihet och ansvar varit i omvälvning efter 

ett flertal uppmärksammade konstverk av bl a Lars Vilks och Anna Odell. Det viktiga är att "blotta 

ifrågasättandet av ett påstående är tillräckligt att förstöra dess privilegierade status".61

56 Billig1996 s.238f.
57 Aristoteles Retoriken 3:18:7 (1419b).
58 Hariman i Sloane 2001 s.206. Longinos tillskrivs detta verk, men det är omdebatterat om det är skrivet av denne. 
59 Aaronson 2008 s.80f.
60 Billig 1996 s.246-252.
61 Perelman & Olbrechts-Tyteca citerade i Billig 1996 s.250. Min översättning.
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Kraften i subversiva retoriska strategier kan delvis förklaras med den psykologiska principen om 

reaktans, att människor som upplever att deras individuella handlings- eller tankefrihet inskränks 

eller hotas tenderar att vända sig emot källan till det upplevda hotet. Detta kan finnas i motståndet 

mot föreslagna lagar, synas i att kategoriska rhetorer tenderar att vara mindre övertygande, eller i 

mätbara  tendenser  att  censurerad  information  värderas  högre.62 Sociala  regler  bryts,  böjs  och 

kringgås om de inte ses som gynnsamma för individen, vilket är själva uttrycket i tricksterdiskurs. 

En retorisk  strategi  kan  därför  vara  att  utmåla  ett  kulturellt  förfarande som inskränkande av 

friheten för individen eller en grupp denne sympatiserar med. Denna strategi är subversiv mot den 

rådande ordningen, men kan vara mycket effektiv. Det viktiga i en sådan debatt är inte vad som sägs 

utan  att  det  sägs,  det  flyttar  fokus  bort  från  sakfrågan  till  en  värdering  av 

kommunikationshandlingen  i  sig  vilket  kan  grunda  en  stark  sympati  hos  mottagaren  för  den 

förtryckta minoriteten. Kritiker mot en subversiv ståndpunkt blir oavsett dennas innehåll en del av 

ett förtryckande etablissemang, den hegemoni som hotar yttrandefriheten och individens tankefrihet 

vilket har utnyttjats av så vitt skilda rhetorer som Anna Anka och Jimmie Åkesson.63 

2.4.3 Kort om satir

En strategi för att förändra en kulturell sanning är att förlöjliga den, att utsätta den för satir. Denna 

genre  verkar  genom  att  allegoriskt,  alluderande  och/eller  ironiskt  problematisera  något  som 

mottagaren  kan  tänkas  ha  ett  mer  eller  mindre  medvetet  ambivalent  förhållande  till.  Satiren 

reducerar  en  diskurs  till  ett  symboliskt  narrativ,  där  avståndstagandet  från  den ståndpunkt  som 

värderas görs genom ett objekt som symboliserar den. Detta resulterar i en syndabocksprocess, där 

ett kulturellt tillkortakommande renas genom ett gemensamt avståndstagande från en symbol för 

det.  Vidare  kan  satiren  tjäna  till  att  problematisera  konsekvenserna  och  implikationerna  av  en 

ståndpunkt, samt undersöka motsättningarna mellan olika kulturella värden.64

Satiren är inte tydligt avgränsad i fråga om medium eller formspråk, snarare bör genren definieras 

utifrån sin funktion som social handling.65 Detta medför att satirens begrepp kan användas för att 

förstå en lång rad diskurser. Ett genredrag, som dock inte är generellt men tillräckligt vanligt för att  

vara av vikt är att den centrala karaktären i ett satiriskt verk ofta konstrueras som naiv eller en 

trickster.  I  alla  diskurser  kan  förlöjligande  element  utöva  retorisk  effekt  och  brott  mot  den 

förväntade responsen kan ha kraftig, sublim verkan. Vad som sker när vi  släpper lös ett  sådant 

element, i denna uppsats huvudpersonen själv är intressant ur flera vinklar. Det finns i varje kultur  

en uppfattning om vad som är passande, men det opassande kan mycket väl vara mycket passande.

62 Aronson 2008 s.104f, Billig 1996 s. 50, 272f, Cialdini 2005 s.235ff.
63 Ström-Soeberg i Retorikmagasinet nr.46 s.10-14.
64 Bogel 2001, ss.47, 49, 70f, Griffin 1994, s.38.
65 Se Miller 1984.
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3 Artefakten: John Safran's Race Relations

För att studera ethos roll i tricksterdiskurs har jag valt att titta närmare på det första avsnittet av 

"John  Safran'  Race  relations",  en  australiensisk  TV-serie  från  2009  i  åtta  delar  med  drygt  tre 

timmars speltid. Serien är en samproduktion mellan ABC TV, Princess Pictures, Racer pictures och 

det  australiensiska  "Office  of  race  relations"66.  Serien  växlar  mellan  tre  stilar  i  sitt  uttryck: 

monologer  i  en studio  som dekorerats  som ett  hem,  korta  inslag där  skådespelare dramatiserar 

Safran  och  personer  i  hans  omgivning  eller  citat  från  böcker,  samt  dokumentärt  material  och 

intervjuer. Varje avsnitt har ett eget tema runt den övergripande frågan om kärleksrelationer mellan 

individer från olika etniciteter. Till sin form är seriens dokumentära uttryck det mest framträdande,  

men Safrans person och liv står i ett tydligt fokus. Redan i urvalet av analysmaterial uppstår en 

viktig  metodologisk fråga:  kan vi betrakta varje  avsnitt  av en TV-serie som en i  sig fristående 

artefakt eller bör vi se till serien som helhet? 

Att göra en ingående analys av hela serien hade varit alltför tidskrävande. Samtidigt följer serien 

ett narrativ med karaktärsutveckling, en underliggande handling och konstanta interna referenser. 

Verket  är  svårt  att  rättvist  tolka  utifrån  bara  ett  avsnitt,  då  vissa  parallella  linjer  i  berättelsen 

samverkar genom olika avsnitt. Vissa senare utvecklingar i handlingen planteras tidigt i serien för 

att förstärka de retoriska effekterna av dem senare i serien, även om varje avsnitt är utformat för att 

fungera fristående i sin hantering av ett visst tema så är det tydligt att serien är avsedd att ses i sin 

helhet. För att komma runt detta så har jag studerat det första avsnittet närmare men kommer att 

föra in betraktelser från de övriga avsnitten där de kan sprida ljus över analysen. Jag valde det första 

avsnittet då det har två viktiga funktioner: Det ska göra tittaren villig att se de övriga avsnitten 

samtidigt  som det  ska  etablera  karaktärerna,  problematiken  och  plantera  en  identifikation  med 

tittaren. Retorikteori brukar poängtera att inledningen i alla tal har till funktion att etablera ethos, 

göra publiken intresserad och välvilligt inställd.67 Vidare så kan inte rhetorn förutsätta att publiken 

känner till denne sedan tidigare, vilket gör att konstruktionen av persona kan göras från grunden.

3.1 Race Relations, avsnitt ett

Artefaktens följer en ganska tydlig disposition, som jag delat in i sju segment. Dessa beskrivs nedan 

så som de framställs i artefakten och inte från någon värdering om hur det egentligen gått till vid 

inspelningen av serien.

(1): "Vinjett". Seriens vinjett sänds i början av varje avsnitt. I denna presenteras de problem som 

serien tar upp. Safran läser en text över korta, dramatiserade klipp som illustrerar orden. Det är inte 
66 Jag  har  inte  funnit  närmare  information  om  organisationen  men  den  verkar  motsvara  den  svenska 

diskrimineringsombudsmannen, baserat på tillgänglig information om dess Nya Zeeländska motpart.
67 Se exempelvis Lindqvist Grinde 2008 s.202.
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bilder ur serien, vinjetten är filmad för sig självt i den dramatiserade stilen. Den inleds med en bild  

av Safran som säger "I've been thinkin'..." vilket leder in i en beskrivning av hur ett stort antal 

folkslag  migrerar  till  västvärlden.  Här  tilltalar  Safran  publiken  som du  och  han  talar  om hur 

mottagaren skulle kunna bli  förälskad i någon som inte tillhör dennes stam, vilket kan leda till 

problem med kulturkrockar.  Han nämner hur hans mor menat att han "måste" gifta sig med en 

judinna och avslutar med att bjuda in till att tillsammans med publiken undersöka frågan om man 

bör hålla sig till sin stam eller lämna den.

(2): "Rabbinen". Detta korta segment etablerar Safrans egen roll som både en del av den Judiska 

kulturen och det mångkulturella samhället. I en kort dramatisering blir Safran stoppad på gatan av 

sin "High-school rabbi", som genomför en judisk rit med honom efter att ha frågat när han ska hitta  

sig en "nice, jewish girl". Safran, som verkar ointresserad av riten blir distraherad av en vacker 

kvinna av asiatisk härkomst som passerar dem, till rabbinens märkbara förtret.

(3): "Olikheter". I detta segment presenteras hur personer verkar attraheras sexuellt till människor 

som inte liknar dem. I en kort dramatisering beskrivs hur en av Safrans fd. flickvänner, Lorena 

verkar ha en "pasty white guy fetish". Detta leder in i en dramatisering av hur Safran lagt märke till  

att en Togolesisk man i hans bekantskapskrets verkar få mycket kvinnlig uppmärksamhet på fester 

trots  att  han  "är  ful".  Safran  reser  till  Togo  och  gör  en  intervju  med  landets  minister  för 

kvinnofrågor där han frågar henne om mannen verkligen är attraktiv. Hon menar att mannen är 

alldaglig och inte mer attraktiv än Safran.

(4): "Eurasier". I detta segment vänder Safran handlingen till  sin egen fäbless för kvinnor av 

blandad asiatisk och europeisk etnicitet. Han tar upp tre exempel på före detta flickvänner, med en 

tydlig ironisering över vita fördomar mot asiater som undermening. Med beskrivningen av den 

tredje flickvännen Deborah tar segmentet en ny ton: Mot bakgrund av hemvideor av dem som ett  

lyckligt par beskriver Safran hur hon "dumpade" honom för en annan. Hans röst blir bitter och 

bakgrundsmusiken blir hotfull, en kort dramatisering visar hur Safran skrev ett brev till henne där 

han låtsades vara en annan kvinna som avslöjade att Deborahs nya kille var otrogen mot henne.

(5):  "Vetenskap".  I  detta  segment  prövar  Safran  sin  preferens  för  euro-asiatiska  kvinnor 

vetenskapligt. En av hans tidigare flickvänner, eurasiskan Michiko Smith arbetar på ett biologiskt 

laboratorium där  hon blir  intervjuad.  Hon medger  att  det  verkar  finnas  en  biologiskt  betingad 

preferens för att söka en partner av en annan etnicitet och beskriver ett experiment där kvinnor fått  

lukta  på  mäns  "undergarments"  (undertröjor)  som visat  detta.  Safran,  som medvetet  misstolkar 

tvetydigheten i  begreppet "undergarments" stjäl  använda trosor från fem judiska och fyra euro-

asiatiska kvinnor, under förevändningen att han ska intervjua dem. Han återvänder till laboratoriet 

där  han  övertygar  en  mycket  besvärad  Michiko  att  bidra  till  experimentet  med  hennes  egna 
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underkläder, varpå det genomförs och bekräftar Safrans preferens för euro-asiater.

(6): "Jelestinian". I detta segment presenteras en bok om blandäktenskap som framställer dessa 

som  en  moraliskt  god  sak  i  det  att  de  bryter  ned  fördomar,  skapar  fred  och  tolerans.  Detta 

exemplifieras  med  Barack  Obama  som barn  av  ett  blandäktenskap  som "enar  svarta  och  vita 

amerikaner". Safran tar boken på mycket stort allvar och talar om sig själv som "hjärntvättad av fem 

tusen års judisk tribalism", vilket mynnar ut i att han bestämmer sig för att bryta denna genom att  

skapa en "half jew, half palestinian: a jelestinian68". Safran reser till Israel, "där det inte bara finns 

lagar  utan  även en mur som separerar  folkslagen".  Han besöker  en israelisk och en palestinsk 

fertilitetsklinik,  där  han  i  hemlighet  lämnar  en  spermadonation  i  den  palestinska  och  hans 

produktionsassistent, palestiniern Shadi lämnar en i den Israeliska.

(7): "Problematisering". I det avslutande segmentet, som ska väcka intresse för att fortsätta följa 

serien problematiserar Safran de slutsatser han dragit i avsnittet: Även om det finns ett biologiskt 

och ett  moraliskt argument att gifta sig över de etniska gränserna så har alla kulturella grupper 

problematiska relationer mellan sig. Han tar här i en dramatisering upp tre exempel på tidigare 

flickvänner som får symbolisera motsättningarna mellan olika etniska grupper. Han själv placeras 

som den oförstående och tolerante tredje parten som drabbas av dessa motsättningar. Sist innan 

eftertexterna är en kort textsnutt som tackar de kvinnor som inte slagit till Safran när han avslöjat att 

han stulit deras underkläder.

4 Metod

Det är tre saker jag behöver ta reda på för att kunna besvara mina forskningsfrågor. Först och främst 

undrar jag hur den persona som är aktiv i artefakten konstruerats för att vara övertygande och hur 

ethos verkar  för att  skapa mening inom artefakten.  Den artefakt jag valt  att  studera framställer 

denna persona som att vara upphovsmannen själv, med ett antal mycket intima detaljer från dennes 

privatliv som bas för framställningen. Detta gör den intressant då vi inte bara på ett tydligt sätt har  

att göra med en trickster-persona utan även att artefaktens berättelse i stort är centrerad kring just 

huvudpersonen  John  Safran  vilket  ger  vid  handen  att  denne  använder  ethos  som  ett  centralt 

påverkansmedel. Det intressanta är hur detta ethos ser ut, då karaktären inte nämnvärt verkar vara 

en person vi i vanliga fall skulle se som särskilt trovärdig.

Då vi har att göra med en trickster-diskurs är det rimligt att söka just de trick Safran använder för  

att skapa sitt diskursiva utrymme. Dessa kan belysa de kulturella sanningar som Safran försöker 

problematisera, samt ge en ökad förståelse för hur han går till väga för att destabilisera dessa. 

68 Safrans australiensiska uttal gör att detta kan vara en ordvits, det skulle även kunna stavas "Jellystinian". Detta kan 
vara ett ironiskt förlöjligande av att människor definieras utifrån etniska epitet, eller bara en rolig formulering.
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Slutligen så behöver vi känna till det som Safran försöker säga. Vem tilltalar han och hur försöker 

han omskapa dennes sociala verklighet? För att inte hamna i en platt deskriptiv analys är det viktigt 

att ta reda på vad han gör, vilket socialt behov hans TV-serie fyller. Artefakten har ett ämne, men är 

indirekt i sin journalistiska framställning. Det är ett stycke värderande retorik med element från 

många andra genera, ämnet hanteras i en new journalism-form69 som visar upp ett flertal handlingar 

som kan ses som ren aktivism. Vad som är intressant är att se hur Safran återskapar det som han en 

gång brutit ned och vilket det större målet med artefakten är, hur han konstruerar sin mottagare och 

vad det är han försöker säga.

4.1 Rollanalys

Enligt Roderick P. Hart kan en persons roll i en kommunikationssituation räknas som ett retoriskt 

villkor.70 Liksom en genre kan utgöras av passande responser på ett retoriskt problem i en given 

situation, kan en social roll medföra ett antal begränsningar för de responser en rhetor har att tillgå. 

En roll är för Hart en produkt av rhetorns bakgrund och uppväxtmiljö, de ideologiska influenser 

denne utsatts för, de grupper denne associeras med och dess roll i situationen. Hart exemplifierar 

detta genom att påvisa gemensamma drag i amerikanska presidenters diskursiva praxis, och hur 

dessa skiljer sig mot hur presidenterna talade innan de blev valda. Detta kan vi finna stöd för i Lena 

Lid Anderssons avhandling om FN's generalsekreterare, där hon visar hur denna roll konstrueras 

socialt  inom  kulturen  'FN'.71 Hart  menar  att  studiet  av  hur  rollen  hanteras,  den  persona  som 

framställs, är att studera rhetorns förståelse för publikens värderingar. Om all retorik måste tilltala 

den  hos  publiken  rådande  doxa  så  blir  hanteringen  av  persona  viktig  om denna  samtidigt  ska 

destabilisera doxa. De värderingar som appelleras till måste ta överhanden över de som försöker 

förändras,  identifikationen mellan  rhetorn  och publiken måste  överträffa  de sanningar  som står 

under angrepp. Hart menar att vi bör söka hur rhetorn presenterar sina motiv för att ta till orda för 

att bättre förstå hur denne förhåller sig till sin publik. Hart menar att vi även bör förhålla oss till hur 

närvarande rhetorns jag är i verket. I en artefakt kan upphovspersonens jag vara mycket närvarande 

som i en självbiografi, eller helt frånvarande som i mycket nyhetsjournalistik.

Sättet som rhetorn framställer sig själv på vittnar om dennes uppfattning om påverkan i sig. I 

budskapets form framställs rhetorns och publikens roller i situationen. Det går, enligt Hart att spåra 

en  idealiserad  bild  av  kommunikationen  i  de  roller  som  presenteras  i  den,  exempelvis  den 

"magiska" teorin där rhetorn är den frälsare som ska lyfta en totalitär propagandas slöja från sina 

åhörares  sinnen  eller  den  rationalistiska  där  en  stor  mängd  tillförlitlig  information  ska  leda 

69 Isager 2003 s.24.
70 Hart 1997 s.211-214.
71 Lid-Andersson 2009 s.326-329.
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mottagaren till att fatta rätt beslut.72 För mig är det intressant då det möjligen kan finnas en sådan 

teori som kan förknippas med tricksterdiskurser. Att dra generella slutsatser är svårt, men om jag 

kan presentera  en  god beskrivning  av  den implicita  uppfattning  om påverkan som finns  i  den 

artefakt jag studerar kan denna stå som jämförelse för kommande forskning på liknande teman.

I  studiet  av den roll  Safran tar  kommer jag att  utgå från ethosbegreppet.  Hart  presenterar en 

modell för att söka "credibility devices" i kategorierna makt, kompetens, trovärdighet, god vilja, 

idealism och likhet, vilka motsvarar den begreppsapparat som jag gick igenom i kapitel 2.2.73 Dessa 

analyseras genom att man studerar hur dessa egenskaper demonstreras inom artefakten. Exempelvis 

kan kompetens demonstreras genom att framhålla relevanta studier eller en association med en väl 

ansedd forskare som i en fotnot i en kandidatuppsats, välvilja kan demonstreras genom att uttrycka 

sin  vilja  att  bredda  förståelsen  för  något  fenomen  eller  en  humoristisk  formulering.  Vissa  av 

kategorierna kommer att vara mer framträdande än andra och det sätt dessa konstrueras på kommer 

att ge en grund till att förstå hur ethos verkar i artefakten.

4.2 Självreferenser i texten

Meningar med ord som exempelvis 'jag' och 'mig' innehåller alltid information om rhetorns position 

i handlingen, dennes känslor eller värderingar. Hart menar att dessa meningar är viktiga då det finns 

en  mänsklig  strävan  efter  identifikation,  en  jag-mening  öppnar  en  rhetor  för  sin  åhörare  och 

erbjuder  ett  fönster  för  att  lära  känna  denne.74 Proceduren  går  ut  på  att  ställa  upp  alla 

självrefererande uttalanden i kronologisk ordning. Detta river undan kontexten och fokuserar helt på 

den  persona  som framställs  i  verket.  Dessa  kategoriseras  sedan  för  att  försöka  se  hur  rhetorn 

positionerar sig själv till  kontexten, sakfrågan och publiken. De fyra kategorier som används är 

känslomässig/moralisk handling  där  meningarna  beskriver  rhetorns  känslor  kring  någonting, 

narrativ handling där händelseförlopp framställs,  beteendemässig handling där rhetorn visar hur 

denne brukar handla, samt performativ handling som refererar till kommunikationshandlingen i sig 

och hur den påverkar rhetorn.

Genom  denna  procedur  kan  vi  dra  slutsatser  om  rhetorns  förhållande  till  och  intentioner  i 

situationen,  vilket  Hart  kallar  locus  of  action.  Den  visar  om rhetorn  framställer  sig  själv  som 

kännande eller handlingskraftig, som passiv eller aktiv i en situation. I och med den kronologiska 

uppställningen kan vi identifiera en eventuell disposition i framställningen av karaktären, för att på 

det  sättet  kunna peka på hur  berättelsen om rhetorn själv framställs  i  artefakten.  Eftersom den 

artefakt jag valt  till  stor del utgår från rhetorns egna upplevelser är  detta en viktig del av mitt 

72 Hart 1997 s.216f.
73 Ibid. s.218ff.
74 Ibid. s.225ff.
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tillvägagångssätt.  Den  grundläggande  frågan  är  dock  varför  jag-meningarna  är  där,  vilken 

pragmatisk och berättarteknisk funktion de fyller. För att hantera detta har jag gjort ett par tillägg till 

modellen som kan klargöra funktionen hos meningarna direkt i uppställningen (se bilaga 1). I min 

uppställning har jag lagt till vilken ethoskategori som meningen kan kopplas samman med, vilken 

position  den  uttalas  ifrån  (som  exempelvis  dramatiserad  eller  speakerröst),  noterat  viktiga 

formuleringar samt kommenterat de ställen där ytmeningen i citatet är missvisande. Ett par viktiga 

visuella handlingar har också rekonstruerats i modellen.

4.3 Fantasitema

Eftersom jag arbetar utifrån hypotesen att artefakten är ett exempel på trickster-diskurs så betyder 

det att den strävar efter att problematisera publikens oreflekterade försanthållanden. Trickstern är 

regelbrytaren som låter oss se verkligheten med nya ögon, så det är alltså intressant hur rhetorn 

visar verkligheten för mottagaren. Fantasitema som metod söker de myter som berättas inom en 

grupp, hur denna konstruerar sin verklighet socialt. Den bygger på teorin om symbolisk konvergens, 

som menar att grupper strävar mot att alla individer inom gruppen ska förstå symboler på samma 

sätt. I de historier som delas inom gruppen delas också den mening som symboler har och befästs, 

bilden av vad någonting är konstrueras socialt genom hur individerna talar om detta någonting.75

I varje artefakt finns ett antal fantasiteman vilket är beskrivningar av en karaktär, en miljö eller en 

händelse. 'Fantasi' avser inte att dessa teman inte skulle vara faktabaserade, utan ska reflektera att 

temat är en tolkning av någonting. Ett fantasitema är alltså en enhet inom en artefakt, men denna 

kan sprida sig inom en grupp i en process som kallas chaining när fler individer delar och utvecklar 

ett fantasitema.76 När fantasiteman har rotat sig i en kultur kan de utgöra en så kallad  fantasityp, 

eller en kulturell myt vilket är en samling av besläktade teman. Detta är en slags stereotyper som 

används av individerna för att bilda mening ur en händelse, arketyper är en slags sådana fantasityper 

liksom berättelser  som följer  liknande narrativ.  Dessa kan ofta  inordnas  i  en så kallad  retorisk 

vision, vilket är den gemensamma bilden eller sociala konstruktionen av ett större förlopp en kultur 

förhåller  sig  till.  I  en  kritisk  retorikanalys  kan  det  även  avse  den  sammantagna  bilden  av 

verkligheten som presenteras i artefakten. Dessa teman är enheter i doxan, de försanthållanden som 

individerna utgår ifrån i sin vardag. Ett exempel på hur detta fungerar kan börja i fotografiet av 

Winston Churchill när han gör sitt V-tecken, vilket är ett fantasitema då han 1945 med en handgest 

och ett leende kommunicerade segern över nazisterna. Denna gest har sedan dess kedjat ut i vår 

kultur och blivit en generell symbol som kan avse "seger", "fred" eller att någon gjort någonting 

bra. Detta ingår i flera fantasityper, såväl typen 'Churchill' som typen 'vinna efter hård kamp'. Dessa 

75 St. Antoine et al i Kuypers 2009 s.211-214.
76 St. Antoine et al i Kuypers 2009 s.206f. jmfr Foss 2009 s. 97-101.
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kan i sin tur ingå i en rad olika retoriska visioner där 'andra världskriget' är en.

I en fantasitemanalys kodas artefakten i kategorierna karaktär, handling och scen: Vem beskrivs 

göra vad i vilken kontext. Dessa kategorier inte ska tolkas strikt, en 'karaktär' kan exempelvis vara 

ett  ting  om  det  framställs  som  aktivt  handlande.  Från  vårt  exempel  ovan  kodas  fotografiet  i 

'Churchill' som karaktär, 'gör V-tecknet' som handling och 'i andra världskrigets slutskede' som scen. 

Genom att identifiera dessa element kan vi återskapa den retoriska visionen, den argumenterande 

världsbilden inom artefakten vilket är det intressanta i en fantasitema-analys. Det kan i en given 

artefakt finnas ett flertal sådana som samverkar eller drar åt olika håll.

Fantasitema-analysen är inte ett optimalt verktyg då det är svårt att dra generella slutsatser om 

kulturella försanthållanden utifrån en enskild artefakt.77 Det är dock en induktiv metod och då mitt 

arbete utgår från hypotesen att Safran försöker destabilisera ett kulturellt perspektiv och erbjuda ett 

annat blir det intressant att se hur detta är uppbyggt, vilket metoden i min mening är lämpad att  

göra.  Vidare  så  måste  artefakten  för  att  alls  kunna  fungera  kommunikativt  ha  gemensamma 

symboliska betydelser med sin publik, vilka denna metod kan hitta. 

En stor svaghet i analysmetoden är att den inte erbjuder verktyg att hitta underförstådda budskap. 

Den är okänslig för konventionella uttryck, ironier och allusioner när enbart en artefakt studeras, 

vilket  erbjuder  ett  stort  problem.  Vidare  finns  risken  att  min  förförståelse  för  den  kultur  som 

upphovsmannen lever i inte är tillräcklig, vilket kan göra att jag missar vissa syftningar som en 

judisk person uppvuxen i Australien hade uppmärksammat.

5 Resultat

Analysen  av  den persona Safran  målar  upp finns  i  bilaga  1  & 2.  Där  finns  uppställningar  av 

kodningen av Jag-meningar och fantasiteman. Här nedan presenteras först resultaten av analysen 

utifrån  Jag-meningsanalysen  vilken  ger  en  bild  av  Safrans  persona.  Därefter  presenteras 

rollanalysen efter de kategorier och begrepp jag gick igenom i kapitel 2.2 för att visa hur Safran 

genom sin persona skapar trovärdighet och mening. Slutligen presenteras resultatet av fantasitema-

analysen för att visa hur artefakten i stort är strukturerad, och för att ge en djupare bild av den 

verklighet som Safran visar upp för oss.

77 St. Antoine et al i Kuypers 2009 s.209, se även Hart 1997 s.254.
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5.1 Jag-meningarna: De visuella miljöernas funktion

När jag-meningarna i artefakten ställdes upp i schemat dök ett intressant mönster upp i Safrans 

positionering i förhållande till de tre visuella miljöerna. 

De dramatiserade tillbakablickar som förekommer i artefakten, där Safran och personer i hans 

omgivning spelas av skådespelare ger en bakgrund till de resonemang som förs i studiomiljön och 

visar de upplevelser som format hans persona. I dessa saknas meningar som direkt är knutna till 

hans  handlande  i  artefakten,  deras  centrala  funktion  är  att  visa  den människa  som resonerar  i  

studiomiljön och handlar i den dokumentära miljön. I dessa partier uppvisas Safran genomgående 

som en sympatisk person med undantag för segment 4 där han beskriver hur han försökte slå en kil i 

sin före detta flickvän Deborahs nya förhållande. Safran utmålar sig som en modern man motvilligt 

placerad i centrum av en värld präglad av etniska motsättningar och sociala krav från den egna 

gruppen. I segment 2 blir han hindrad i sin vardag av sin rabbin, i segment 7 visas hur han hamnat i  

obekväma situationer på grund av att han lever i en mångkulturell miljö. Här visas Safran som 

ovillig att delta i dessa motsättningar, han ställs utanför dem som en betraktare som blivit lidande av 

dem. Genom deras dramatiserade form med Safrans berättarröst som guide gör de inte anspråk på 

att vara verkliga, deras funktion är att visa Safrans världs- och självbild ur dennes egna synvinkel. 

Detta skapar en spänning mot de dokumentära inslagen, i vilka Safran nästan är genomgående 

osympatisk. Han utsätter sin omvärld för obekväma situationer i de trick han utför. Han framstår 

som narcissistisk och egocentrisk med den okontrollerade egna sexualiteten som central drivkraft. 

Detta blir tydligt i den korta scen i segment 5 då han för en kort monolog om sina försök att få en 

intervju  med  Australiens  euro-asiatiska  klimatminister  Penny  Wong  för  att  stjäla  hennes 

underkläder. Då han inte fått denna intervju trots idoga försök drar han upprörd slutsatsen att detta 

beror på att Wong, liksom Deborah "has been told she's hot all her life, so she think she can treat 

guys like shit", tydligt ekande en manlig sexistisk locus communis rotad i hans egna erfarenheter av 

bli "dumpad". Vidare så insinuerar han att han är sexuellt upphetsad i samtalet med Michiko Smith i 

början av segment 5 och flirtar övertydligt med den palestinska laboratorieteknikern i segment 6. 

Tillsammans med luktandet på underkläder i experimentet och den utdragna scenen där han utför 

donationen på den palestinska fertilitetskliniken förstärker det bilden av en sexualitet som inte tar 

hänsyn till vad som är moraliskt eller kulturellt passande, vilket liknar Carrols trickster (kap 2.1.1).

De scener som utspelar sig i hemmiljön, den studio som byggts upp kan ses representera Safrans 

rationalitet. Det är i denna miljö som han direkt presenterar sina motiv och meningarna är anknutna 

till hans känslor, moral och bär implikationer för hur han bör handla utifrån sina slutsatser av de  

resonemang han för i denna miljö. De narrativa och beteenderelaterade meningarna fungerar här 

som övergångar till de andra två miljöerna. Här reflekterar och argumenterar han direkt runt sina 
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handlingar och sin bakgrund, dock helt  utan självkritik.  Argumentationen rör hur interkulturella 

relationer är att föredra biologiskt, hur etniska motsättningar är roten till många problem i världen 

och hur en kulturell tillhörighet är tvingande och hämmande för individen. Det är utifrån dessa 

resonemang som han motiverar sitt handlande i segment 5 och 6. Argumentationen i denna miljö är 

känsloladdad men visar samtidigt på en intellektuell distans till ämnet.

Dessa tre narrativa miljöer har alltså var sin meningsbildande funktion genom Safrans persona. 

Den  dramatiserade  miljön  formar  den  utifrån  hur  han  upplevt  sin  omvärld  och  scenerna  som 

utspelar sig i studion visar hur hans förnuft verkar. I de dokumentära miljöerna, som representerar 

verkligheten  verkar Safran sakna kontrollen över sitt ethos. Han presenterar sig här som andra kan 

uppleva honom med alla negativa sidor tydliga för tittaren, de goda intentionerna som presenterats i 

de  dramatiserade  scenerna  och studiomiljön förvänds  i  negativa  personliga  drag.  Jag  har  alltså 

funnit tre mer eller mindre separata konstruerade persona i artefakten, som samverkar både genom 

kontrast och likhet och enas i sin koppling till individen Safran.

Sammantaget  skapar  detta  bilden  av  Safran  som  en  person  vars  självbild  och  "objektiva" 

framtoning inte är särskilt lika. I de dramatiserade miljöerna är han introvert, följsam och kännande, 

i de dokumentära är han aktiv och okänslig. I senare avsnitt av serien börjar gränserna mellan dessa 

miljöer och persona luckras upp, vilket kan vara ett subtilt sätt att visa hur händelseförloppet har lett 

till en ökad självinsikt samtidigt som det också visar att dessa mycket olika sociala masker kan vara 

en del av samma person. Samspelet mellan dessa persona och publiken är komplext, mottagaren får 

en unik inblick i hur någon som man kanske enbart upplevt kan tänkas uppfatta sin omvärld och 

resonera.  Detta  anser  jag  syftar  till  att  skapa  en  identifikation  mellan  publiken  och  Safrans 

intentioner och världsbild, samtidigt som det försöker skapa ett avståndstagande till hans handlingar 

och persona i de dokumentära inslagen. Dock så verkar inte hans ändamål särskilt välvilliga i de 

dokumentära  inslagen,  i  det  att  de  motiveras  av  hans  okontrollerade  sexualitet  samt  hans 

egocentriska  persona  vilket  står  i  bjärt  kontrast  mot  hans  moraliska  argumentation  vilket  får 

mottagaren att undra om den motbjudande personan är en effekt av Safrans moraliska attityder eller 

om dessa är ett sätt att rationalisera den sexuella driften.

5.2 Fronesis, kompetens

Safrans  kompetens  etableras  i  artefakten  genom  två  huvudsakliga  egenskaper,  hans  grundliga 

journalistiska anslag och de trick han utför. Det förra kommer till uttryck i hur han problematiserar  

sakfrågan från ett flertal vinklar och ställer biologiska, moraliska och traditionella argument mot 

varandra. Detta medger att frågan är flerbottnad och ger en känsla av att den kommer att utredas 

med någon slags objektivitet, vilket i och för sig står i stark kontrast mot det i övrigt subjektiva 
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anslaget.  Vidare  nämns  i  förbifarten  att  han  är  universitetsutbildad  och hans  tidigare  TV-serier 

refereras till i senare avsnitt.78 I det avsnitt jag har analyserat söker han inte bara svaret på sina 

frågor i sin närmiljö utan reser såväl till Togo som Israel och Bali för att undersöka sin sak. Han 

säger sig även veta att TV-bolaget kommer att pixla en bild baserat på vad han säger om bilden, 

vilket  visar  att  han  är  insatt  i  spelreglerna  för  TV-mediet.  I  de  klipp  där  han  ska  genomföra 

intervjuer, eventuellt med undantag för intervjun med Togos minister för kvinnofrågor framstår han 

som en seriös journalist genom att ställa intressanta och insatta frågor. 

De trick han utför visar hur han trots att han är en individ utan egentlig makt lyckas nå sina mål.  

De huvudsakliga explicita tricken som utförs är dels hur han lurar till sig underkläder från ovetande 

kvinnor,  hur  han  lyckas  övertyga  biokemisten Michiko Smith  att  frivilligt  delta  med sina  egna 

underkläder samt hur han skapar en "Jelestinier" genom att lämna spermadonationer. I dessa fall 

visar han kompetensen att kunna lura sin omvärld för att nå framgång. Han lyckas genomföra sin 

agenda på kreativa och oväntade sätt, dels genom att genomföra ett experiment för att underbygga 

sin tes som i segmentet med underkläderna, dels genom att skapa avkomma av två folkgrupper som 

annars inte skulle ha möts. I fallet med underkläderna möts han både med misstänksamhet och av 

problem att ta sig in på platser där han kan finna underkläder vilka han övervinner.

Om vi ser detta i ljuset av att ett produktionsbolag faktiskt har valt att finansiera denna TV-serie 

vittnar det om att personen Safran skapat sin serie mycket medvetet. Hans förfarande, såväl de trick 

han spelar som den journalistiska täckmantel används av honom för att påverka publiken gör att 

kompetens även fungerar på en metanivå. Som mottagare märker man ibland tydliga ironimarkörer, 

exempelvis i tonfallet i den monolog där Safran talar om klimatminister Wong som "too good for 

[safran]". De små hänvisningarna till att upphovsmannen har en distans till sin persona och den 

självreflexivitet som finns i senare avsnitt låter oss ana att vi är utsatta för påverkan på flera nivåer.

5.3 Auktoritet

Vid tre  separata  tillfällen  refererar  Safran  till  yttre  auktoriteter  i  artefakten:  Den vetenskapliga 

undersökningen av biologiska faktorer för sexuell preferens i segment 5, den bok som citeras när 

han beskriver det politiska argumentet för sitt handlande i segment 6 samt de referenser han gör till  

Barack Obama. I fallet med Togos minister för kvinnofrågor är hon snarare ett exempel på hur 

Safran utnyttjar en välvillig person för att göra en poäng och ironiskt etablera sin egen persona.

Tonvikten i det första avsnittet av serien och även i viss mån de senare avsnitten ligger på att 

etablera Safran som att ha stor erfarenhet av etniska och kulturella motsättningar. Han visas ha haft 

relationer med kvinnor ur flera folkgrupper med många olika religioner, samtidigt som stor vikt 

78 Dessa är Race around the world, John Safran vs God samt John Safrans Music Jamboree.
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placeras vid hans egen judiska kulturtillhörighet. I artefakten ligger den mer med som en bakgrund 

mot Safrans problemställning för att bli själva målet för hans trick i senare episoder, under sitt lopp 

blir serien mer och mer fokuserad på Safran och hans frigörelse från den egna kulturen.

Safrans erfarenhet presenteras i regel genom personliga anekdoter som de tre korta exemplen på 

etniska motsättningar i segment 7, eller scenen med rabbinen i segment 2 men de refereras även till 

i  de dokumentära inslagen.  Detta är  kanske tydligast  i  segment 5 då han talar  om att  han haft  

relationer med tre euroasiatiska kvinnor samt att han känner "heaps of jewesses". Han framställer 

sig dock konsekvent som att ha en distans till de kulturella egenheterna hos de olika grupperna, han 

beskriver dessa från ett utanförperspektiv. Även den vita australiensiska majoritetskulturen angrips 

ironiskt i segment 4 där han beskriver hur giftermålet mellan en vit man och en asiatisk kvinna blev 

nyhetsstoff och hur thailändska restauranger erbjuder ätpinnar för att "vita ber om det". Det är alltså 

på detta vis Safran skapar auktoritet, han visar hur han har ett utifrånperspektiv på de kulturella 

egenheterna som han därför kan förhålla sig kritiskt till.

5.4 Likhet, sympati och den implicita publiken

Det  är  genom  detta  utanförperspektiv  med  erfarenheten  i  botten  som  Safran  konstruerar  sin 

idealiska publik. När vi tittar på artefakten utifrån hur Safran försöker identifiera sig med sin publik 

blir det tydligt att han främst vänder sig till relativt sekulära personer som lever i mångkulturella 

samhällen i västvärlden. Serien är skapad för det australiensiska TV-bolaget ABC och vi kan därför 

anta att den främst vänder sig till en australiensisk publik även om den också har sänts i andra 

länder och finns tillgänglig på DVD.

I seriens vinjett tilltalas mottagaren som "du" i förhållande till att denne kan komma att uppleva 

problem med kulturella motsättningar då det är möjligt att "du förälskar dig i någon som inte är från 

din stam", mot en bakgrund av att det pågår stor migration till västvärlden. I ett flertal exempel i  

serien  tar  Safran  upp  vad  som kan  antas  vara  locus  communis  för  denna  grupp,  exempelvis  i 

segment 3 som han grundar på att han har "märkt" att den Togolesiske mannen får oproportionerligt 

mycket kvinnlig uppmärksamhet på fester. Ett talande exempel är i segment 2 då han talar om sig 

själv som på väg hem till sin lägenhet, "About to cross over from the jewish bit of Carlisle street, to 

the regular bit". Här insinuerar han att han är bosatt i den "vanliga" delen av staden och inte i de  

judiska kvarteren.

Genomgående i artefakten nämns etnisk och religiös tillhörighet som en etikett på varje person 

som  presenteras.  Den  enda  grupp  som  är  relativt  osynlig  i  serien  som  helhet  är  den  vita 

majoritetskulturen, men denna är mål för en lång rad underförstådd kritik. Att just detta perspektiv 

är i princip osynliggjort i serien gör tillsammans med tilltalet till mottagaren i vinjetten och Safrans 
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insinuerade  utifrånperspektiv  att  vi  kan  dra  slutsatsen  att  det  är  denna  grupp  Safran  söker 

identifikation med, men det är  inte fullt  så enkelt.  Kulturella minoriteter görs genom konstanta 

etiketter till ett 'dem' i kontrast mot Safrans underförstådda 'vi', men detta 'vi' är genom ständiga 

påpekande  om etnisk  koppling  en  grupp  som måste  förhålla  sig  till  sin  egen  etnicitet.  Safran 

konstruerar sin berättelse utifrån den judiska gruppen, men i segment 2 där han visas genomföra en 

judisk rit med rabbinen med en rutinmässig och uppgiven "låt gå"-känsla visar han att han inte 

riktigt tror på sina band till sin "stam". Han använder i senare avsnitt av serien termen "post-ethnic" 

som ett ideal, men kommer i sista avsnittet till slutsatsen att detta begrepp är en chimär. Detta 'vi'  

blir alltså snarare individen som samtidigt måste förhålla sig till det mångkulturella samhället och 

sin egen etnicitet.

5.5 Eunoia, välviljan

Safran framställer sig vilja hjälpa mottagaren i den händelse denne skulle förälska sig i någon från 

en  annan etnicitet  än  den egna.  Redan i  vinjetten  ställs  kulturella  krav  mot  tron  att  "kärleken 

besegrar alla hinder" och genomgående i artefakten framställs kulturella begränsningar av individen 

som någonting negativt. Safran målar upp friheten att välja sin egen partner utan påtryckningar från 

"tribalism" som sitt mål med sin serie, vilket etablerar att mottagarens frihet är viktig för Safran. 

I segment 6 där han med list försöker skapa barn av blandad judisk och palestinsk härkomst så 

beskrivs hur folkslagen separerats genom både lagar och en mur,  vilket blir  en konkretiserande 

metonymi för etniska motsättningar.79 Det är sådana murar Safran hävdar att han försöker undersöka 

och riva ned, då de står i vägen för kärleken vilket vinjetten placerar som det centrala värdet hos 

mottagaren. I slutet av detta segment visas Safran och den palestinska produktionsassistenten Shadi 

gå tillsammans och småprata på en väg i mellanöstern, antagligen som en medveten symbol för 

judisk-palestinsk  enhet.  Shadi  är  dessutom till  utseendet  lik  Safran,  de  bär  båda  glasögon,  har 

liknande kläder och frisyrer. De byter i segmentet roll med varandra på de olika fertilitetsklinikerna.

Till kategorin välvilja hör även humor. Att roa sin publik är att visa välvilja mot den,  artefakten 

är full av skämt och den beskrivs som en "Comedy Documentary".80 Humorn är i regel tämligen 

svart, ironisk och självironisk vilket även det kan stärka känslan av identifikation med publiken, då 

ironi bygger på att sändaren och mottagaren delar vissa försanthållanden.81 Ironiska budskap kan 

också vara övertygande genom att göra mottagaren mer aktiv när den tar del av kommunikationen, 

då denne för att förstå referenserna tvingas att sträva mot sändarens perspektiv.82 
79 Metonymi är en trop där bildledet har ett associationssamband med sakledet. I detta fall står uttrycket, lagar och 

mur som bildled för orsaken; etniska motsättningar som sakled. Se Sigrell 2007 s.194ff.
80 Se exempelvis http://en.wikipedia.org/wiki/John_Safran%27s_Race_Relations, eller 

http://www.imdb.com/title/tt1536736/
81 Sigrell 2007 s.240-244.
82 Bruns 1979 s.128. Även Bogel 2001, s. 27.
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5.6 Arete, dygd och moral

Det är i denna kategori som Safrans trickster-persona blir som mest intressant. I de dramatiserade 

segmenten framstår Safran som en ganska hygglig kille, för att i  de dokumentära visas vara en 

närmast motbjudande karaktär. Här finns en kontrast mellan hur hans moral  framställs av honom 

själv och hur den framstår för oss i hans handlingar och känslor vilket visar en skillnad mellan hur 

han tänker och hur han handlar. I de partier som utspelar sig i studion talar han om det moraliskt 

rätta  i  att  bryta mot den kulturella  influensen och han arbetar  här  för att  etablera ett  moraliskt 

rättfärdigande av sina handlingar: Han vill motverka den kulturella "hjärntvätten", han vill skapa 

fred och tolerans mellan olika grupper. I de självutlämnanden han gör och i det att han angriper flera 

olika etniska världsbilder visar han att han inte fokuserar primärt på en grupp, seriens fokus på 

Safrans egen judiska härkomst blir mer av ett exempel på negativ traditionalism snarare än det 

direkta målet för hans satir. Han stärker också sin moral subtilt genom vissa formuleringar som 

exempelvis  "when  I  crinched  at  her  one  millionth  moslem  joke"  som  etablerar  att  han  inte 

uppskattar skämt om stereotyper.

Då är de negativa framställningarna av hans moral av större intresse för att förstå vad som händer 

i mötet med mottagaren. I de dramatiserade delarna är de negativa sidorna mer subtila och lättare 

för mottagaren att identifiera sig med. I segment 2 visas hur en vacker asiatisk kvinna avleder hans 

uppmärksamhet från den judiska riten, vilket visar att Safran är mer intresserad av det konkreta än 

det mystiska. I segment 3 finns två exempel på hur han sänker sitt ethos: I scenen där han samtalar 

med sin före detta flickvän Lorena uttrycker han låg självkänsla när han tolkar en låttext som att 

handla om hur sångaren är osäker över att kvinnan han sjunger om är för vacker för honom, tydligt 

underförstående att detta ska spegla relationen mellan Safran och Lorena. I hans iakttagelser av den 

Togolesiske mannen och i den följande intervjun med ministern för kvinnofrågor kan vi ana att det 

är avundsjuka på dennes framgång med kvinnor som driver Safran snarare än nyfikenhet. 

Flera sekvenser bidrar till bilden av honom som förbittrad av hur kvinnor agerat mot honom som 

i de sekvenser som refererar till hans före detta flickvän Deborah. I segment 4 som beskriver hur 

han försökte bryta upp hennes nya förhållande genom att ljuga om dennes nye pojkväns otrohet 

sänks hans moral mycket. Musiken i bakgrunden blir här tungt laddad och själva handlingen lämnas 

utan att få en upplösning eller rationaliseras annat än genom att han tagit uppbrottet svårt. Han visar 

återigen att han inte klarar av att bli avvisad i monologen om klimatministern i segment 5.

Det  som starkast  sänker  Safrans  moral  för  mig  är  dock  hur  artefaktens  dokumentära  inslag 

genomsyras av hur han i själva verket är driven av en ohämmad, pervers sexualitet. Detta planteras 

redan i scenen med rabbinen men blir mycket tydlig i segment 5 då han först insinuerar att han inte 

kan tala med en euroasiatisk kvinna utan att bli upphetsad för att sedan visa honom njuta av att lukta 
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på använda underkläder. I segment 7 visas han bli direkt intresserad av den kvinnliga palestinska 

chefsteknikern på fertilitetskliniken, han visas göra ett försök att flirta med henne och när han ska 

lämna sin spermadonation gör han tydligt att han skulle fantisera om henne. När detta inte fungerar 

för honom växlar han till att fantisera om Barack Obama, allt framför en spegel.

Sammantaget ger detta en komplicerad bild av Safrans persona ur en moralisk vinkel. Å ena sidan 

kan publiken identifiera sig med hans motiv i de fall han beskriver sig ur sin synvinkel, å andra  

sidan ta avstånd från honom i de fall mottagaren upplever honom i de dokumentära inslagen.

Slutligen så bör här nämnas att Safran uppvisar ett stort mod i artefakten. Han vågar utsätta sig 

för sociala och rättsliga risker för att göra sina poänger och i förlängningen hjälpa mottagaren till  

insikt, vilket kan stärka uppfattningen om både hans kompetens och moral. Han påpekar också att 

han fått lida för sina handlingar i eftertexten, där han tackar de kvinnor som inte slagit till honom 

när han avslöjat att han stulit deras underkläder vilket insinuerar att vissa gjort det.

5.7 Autenticitet

För publiken kan de saker som händer i serien verka stötande och vissa av Safrans eskapader är 

direkt brottsliga. Kan då detta vara "på riktigt"? Hur nära det verkliga händelseförloppet är det som 

sker i serien?

Artefakten rör sig i gränslandet för vad som är troligt och hämtar mycket av sin kraft i publikens 

osäkerhet kring hur sanningsenlig den är. Artefakten blandar dokumentärt med fiktion, vilket gör 

det svårt att avgöra om exempelvis de delar som visar Safran stjäla underkläder är uppgjorda eller  

sker  på de sätt  som de  presenteras.  Denna osäkerhet  är  någonting  som Safran arbetar  med att  

förstärka. I vissa delar kan man ana att han implicit lugnar publiken med att det skulle vara på låtsas 

genom tydliga  ironier  eller  att  spela  över,  medan  det  i  andra  fall  blir  så  självutlämnande  och 

realistiskt att gränsen mellan fakta och fiktion suddas ut. Framför allt de intervjuer som görs verkar 

mycket autentiska, som i fallet med Safrans tydligt nervösa judiska väninna som inför en intervju 

säger "no tricks" som att hon förväntar sig att bli offer för någon av Safrans rackartyg vilket hon 

också  blir  när  han  stjäl  hennes  underkläder.  Detta  etablerar  att  hon  känner  honom  som  en 

oförutsägbar person även privat, vilket gör att distinktionen mellan persona och den verklige Safran 

blir mindre tydlig. Därtill kan vi lägga ett par tillfällen under senare episoder av serien då den visar 

sig självreflexiv, när den öppet talar om Safrans motiv för att göra serien, hans egen sociala roll som 

trickster, det moraliska i att genomföra de trick han gör etc.

Jag får en känsla av att serien är mycket noggrant planerad. Det känns för mig inte särskilt rimligt 

att tro att den har blivit till av en slump, utan att den snarare är en form som Safran berättar en på 

förhand skriven historia i. Det dokumentära material som visas är troligen bara en mycket liten del 
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av det som har spelats in och har valts för att bidra till osäkerheten kring autenticiteten. Jag tvivlar  

inte  på  att  många  av  reaktionerna  i  de  dokumentära  inslagen  är  äkta,  liksom  att  mycket  av 

berättelsen  är  baserad  på  verkliga  händelser  i  Safrans  liv.  Serien  är  stundtals  mycket 

självutlämnande, på gränsen till självupptagen men den visar inte upp en förskönande bild av Safran 

vilket stärker känslan av autenticitet. 

5.8 Vilken verklighet målas upp?

I artefakten finns ett antal fantasiteman som är mycket viktiga för hur den kan tolkas. Det är främst 

tre  scener  som  är  verksamma  i  artefakten;  laboratoriet,  världen  och  Safrans  närmiljö. 

Gränsdragningen mellan 'världen' och 'närmiljön' är svår att göra, den senare fungerar mer som en 

konkretisering  av  den  förra  och  båda  är  skådeplatser  för  problem  som  rotar  sig  i  etniska 

motsättningar. De många nedslag som görs på platser som inte är Australien ska visa att detta inte är 

ett lokalt fenomen, samtidigt som dessa får stå som exempel på att världen blivit mindre i vår tid. I  

serien besöks en lång rad länder på de flesta kontinenter, vilket förstärker känslan av att etniska 

motsättningar är ett globalt problem samtidigt som det visar på en kulturell mångfald. Alla personer 

som presenteras i artefakten ges en tydlig etnisk identitet.

De  två  centrala  dokumentära  inslagen  i  avsnitt  1,  segment  5  och  6  utspelar  sig  båda  i 

laboratoriemiljö.  Underklädestestet  utförs  på  ett  biologiskt  laboratorie  och  fertilitetsklinikerna 

framställs likadant. Detta skulle kunna vara ett försök att stärka ethos, att låna trovärdighet från de 

positiva uppfattningar publiken kan tänkas ha kring vetenskap men i båda laboratoriemiljöerna utför 

Safran trick. Här bildas en skarp kontrast mellan uppfattningen om miljön och vad den används till,  

det blir tydligt att Safran utnyttjar vetenskapen i sina egna syften. Personerna i dessa miljöer blir  

ovetande medhjälpare till dessa trick, vilket skapar en känsla av naiv välvilja hos dem.

De karaktärer som presenteras och agerar i artefakten är i regel representanter för en kategori, de 

står i metonymiskt förhållande till sin grupp. Den vanligast förekommande kategorin har jag valt att 

kalla 'tribalism'. Karaktärerna är här symboler som uttrycker de kulturellt styrda världsbilder som 

Safran ifrågasätter. Detta är mycket tydligt i segment 2, där rabbinen insisterar på att Safran bör  

gifta sig med en judinna. När han märker att Safran ser mot den asiatiska kvinnan drar han hårdare 

åt det läderband han lindat om Safrans arm som en del av den rit de utför. Detta är tydligt en visuell  

representation av etniciteten som ett hinder för individen. I segment 6 tilltalar han rabbinen och 

modern direkt i samma mening som han talar om att ha blivit "hjärntvättad" och sin vilja att bryta 

denna  negativa  tribalism  genom  att  skapa  en  Jelestinier.  De  israeliska  och  palestinska 

fertilitetsläkarna anknyts tydligt till konflikten mellan deras folk genom att de presenteras i denna 

konflikttyngda  miljö.  De  tre  före  detta  flickvännerna  i  segment  7  exemplifierar  sådana 
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motsättningar, i  alla tre fallen drabbas Safran direkt av dem genom att bli utskälld när han inte  

ställer upp på deras fördomar. Bilden av kategorin 'tribalism' är därför en genomgående negativ 

sådan: Kategorin präglas av ofrihet, konflikt och obekväma situationer för individen.

Den andra framträdande kategorin i artefakten är 'kvinnor'. Alla kvinnoporträtt i artefakten är i det 

närmaste  helt  objektifierade,  med  stort  fokus  på  deras  etnicitet.  I  segment  5  där  Safran  stjäl  

underkläder visas i flera fall hur den falska intervjun börjar med en fråga. När kvinnan börjar svara 

klipps direkt till nästa del i segmentet, de hindras från att uppvisa en personlighet. Urvalet av de 

euroasiatiska  kvinnorna  är  dessutom  värt  att  notera.  Underkläderna  stjäls  från  en  popidol,  en 

skådespelerska, en prinsessa och en TV-personlighet. De judiska kvinnor som förekommer är nästan 

helt anonymiserade, men presenteras som alldagliga. Den Togolesiske ministern för kvinnofrågor 

intervjuas i sin kapacitet att avgöra om en man är attraktiv eller inte, och de före detta flickvännerna 

är just detta samtidigt som de får symbolisera etniska grupper. Den palestinska "Chief laboratory 

technician" blir i segment 6 förminskad till yrket "nurse", som kan ses som ett yrke med lägre status 

och  används  därefter  som  sexuell  fantasi.  På  det  hela  taget  får  kvinnorna  i  artefakten 

uppmärksamhet utifrån deras sexuella status för Safran och deras personligheter är frånvarande. De 

är i många fall handlande, men dessa handlingar motiveras inte på annat sätt än genom Safrans ofta 

fördomsfulla tolkningar.

Det finns dock ett tydligt undantag från denna kategori: Laboratorieteknikern Michiko Smith i 

segment 5, även hon Safrans före detta flickvän. Hon är den enda kvinna i artefakten som visas ha 

en åsikt, som tillåts agera och reagera mot Safran. Hennes tveksamhet inför det experiment hon 

hjälper honom med och hennes kommentarer om hur det hela känns "kinda creepy, when you think 

about it"  gör att  hon är  den enda som visas vara en genuin person. Hon är  Safrans motvilliga 

bundsförvant,  högutbildad  och  dessutom en  person  med  en  tydlig  koppling  till  Safran  utanför 

artefakten. Som barn till föräldrar av olika etnicitet uppvuxen i väst och att hon inte beskrivs delta i 

'tribalism'  blir  hon den moraliska kontrasten till  Safrans tricksterpersona.  Hon representerar den 

sunda individen ställd mellan de kulturella lägren, å ena sidan deltagande i Safrans trick samtidigt 

som hon visar dem som moraliskt tveksamma. Under seriens gång bildas en kategori av henne och 

andra karaktärer  som ifrågasätter  vad  Safran utsätter  sin  omvärld  för.  Kategorierna  blir  mindre 

stabila i seriens följande avsnitt och objektifieringen av kvinnor kritiseras direkt i avsnitt sju.

De  handlingar  och  språkhandlingar  som  utförs  eller  beskrivs  kan  delas  in  i  fyra  generella 

kategorier. De är antingen förtryckande vilka tillskrivs kategorin 'tribalism', sociala handlingar som 

främst finns i de dramatiserade sekvenserna, subversiva som vi finner hos Safran i de dokumentära 

miljöerna  och  slutligen  stödhandlingar  till  argumentationen,  handlingar  som  tydliggörs  som 

exempel och bevis. 
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Citatet ur boken "Intercultural marriages, promises and pitfalls", som dramatiserats i studiomiljön 

uppläst av vad som förmodas föreställa författaren har jag med anledning av miljöns funktion tolkat  

som att vara direkt anknutet till Safran själv och dennes motiv. Denna är mycket intressant då den 

framställs närmast ironiskt med starkt pathosladdade formuleringar, Safran talar om sig själv som 

"hjärntvättad"  och  segmentet  föranleder  scenen  med  spermadonationerna,  att  med  lurendrejeri 

tvinga fram barn av blandad etnicitet.  I  den scen där Safran lämnar sin donation använder han 

Barack Obamas biografi som Shadi i sin tur använde pornografi. Detta erbjuder ett stycke instabil 

ironi med ett flertal olika tolkningar. Dels gör sig Safran lustig över personkulten runt Obama, dels 

har jag tolkat det grandiosa språket i förhållande till det trick som spelas i "jelestinian"-segmentet 

som en självironisk kritik över de drastiska metoder som vissa kan ta till i ideologiska syften, vilket 

agerar en slags ursäkt för donationsscenen. Samtidigt som detta fungerar genom att placera Safrans 

egen  moraliska  kompass,  segmentet  visar  att  han  handlar  utifrån  en  övertygelse  att  etniska 

motsättningar är ett starkt ont, finns en underförstådd kritik mot just drastiska metoder. Man kan ana 

att uppmaningen är att mottagaren ska förändra sitt förhållningssätt snarare än att härma Safran då 

denne styrts av dels sin okritiska dyrkan av Obama, dels sin egen sexualitet. Genom detta och ett  

antal  andra delar av artefakten uppstår ett  fantasitema runt Safran själv som en symbol för det 

sekulära och post-etniska som inte är helt positivt.

5.9 Så vart tar allt detta vägen?

Att göra en närmare analys av seriens följande sju avsnitt hade varit ett alltför stort åtagande, men 

för att kunna dra rimliga slutsatser så vill jag ändå göra ett par nedslag i resten av den.

Varje avsnitt i serien har ett avgränsat tema, vilka dock samverkar i den övergripande berättelsen. 

Avsnitt två är ett antropologiskt nedslag i den afro-amerikanska kulturen där möjligheten att förstå 

andra kulturer ifrågasätts. Safran klär i detta avsnitt ut sig till en svart man för att uppleva denna 

kultur inifrån. Avsnitt tre fokuserar på hur etniska grupper stärker sin egen gemenskap genom vi-

och-dem tänkande. Safran försöker här bryta sådana kulturella sanningar genom att kyssa en icke-

judisk kvinna på Anne Franks vind och genom att undersöka om man kan reversera en omskärelse.  

Avsnitt fyra behandlar hur känslor kan vara otroligt starka och att saker blir mer problematiska av 

kulturella påtryckningar. Denna episod är helt fokuserad på Safrans förhållande med Deborah och 

visar hur han på flera desperata sätt försöker komma över henne, vilket slutar i en konfrontation 

med henne och hennes make där Safran blir totalt förödmjukad genom sitt eget handlande. Här 

byter serien riktning och börjar mer att handla om Safrans sökande efter sin egen identitet.

Det femte avsnittet tar upp problemen med att ifrågasätta sin egen kultur och hur känsligt det kan 

vara att ta avstånd från den. Detta avsnitt har ett kraftigt fokus på judiskheten och behandlar dels 
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Safrans faders plastikkirurgiska förminskning av näsan, dels hans egen sexualitet utifrån begreppet 

"self-hating jew". För att visa att han visst är lojal mot sin egen grupp gör han en mycket kritisk 

intervju  med  en  brittisk  förintelseförnekare,  vilken  han  senare  utsätter  för  en  improviserad 

gaskammare.  Avsnitt  sex  behandlar  hur  en  kulturell  identitet  skapas  socialt  av  personer  nära 

individen, med Safrans judiska barndomskamrater och den avlidna modern i centrum. I avsnittets 

första hälft diskuterar han detta med två nära vänner samtidigt som de utför en kabbalistisk ritual för 

att tala med Safrans avlidna mor, den andra hälften är ett inslag där han reser till Japan och hyr en 

stand-in-moder från ett företag. Denna scen blir brutalt självutlämnande då Safran i tårar talar om 

sina känslor inför moderns död, hur denna blivit nära förknippad med Deborah och hur moderns 

bortgång gjort att han förlorat sin starkaste länk till sin egen kultur, hur han är paniskt rädd att aldrig 

finna kärleken samtidigt som han slits mellan sekulära och judiska värderingar.

Avsnitt sju behandlar konvertering. Safran prövar att konvertera till den mer toleranta Star Trek-

religionen, men återvänder senare till sin judiska tro för att försöka be bort sina egna syndiga tankar. 

När en kvinna i Safrans närhet påpekar att han gör sig själv till  åtlöje och att han objektifierar  

kvinnor reser han till Thailand där han klär ut sig till kvinna och går på en träff med en man som 

tydligt försöker utnyttja honom sexuellt. Safran blir kraftigt berusad och börjar här förlöjliga sig 

själv, han ekar många av de tankar som publiken kan ha om honom. Han når här sin jag-svagaste 

punkt i serien där han vinglar runt på Bangkoks gator och skriker att han är en människa: Han är 

splittrad, utan riktning och nu inte mer än just bara en människa. 

Det  sista  avsnittet  inleds  med hur  Safran  beslutar  att  bevisa  att  etnisk  identitet  är  en  social 

konstruktion genom att gifta sig med en muslimsk släkting till Osama Bin Laden. Han lurar sin 

familj och sina vänner till ett påstått judiskt bröllop som genomförs, vilket ska visa att denna ritual 

är en traditionell form utan egentliga krav på innehållet. Hela sekvensen kontrasteras med att Safran 

känner skam och tvekan för handlingen. När han väl lyckats är han inte glad, snarare tvärt om. Han 

ifrågasätter vad det egentligen är han har bevisat. Detta leder in i en sekvens där han tar fasta på 

begreppet "Renounciation", att bränna alla broar till sin egen kultur vilket han väljer att göra genom 

att resa till Filippinerna och bli korsfäst. Här är symboliken mycket tydlig i hur han likt Jesus blir 

den syndabock som offras för att rena våra synder, hur den förvirrade och vilsne Safran dör och 

återuppstår, nu upplyst. Serien avslutas med att han talar om sin uppenbarelse på korset: Att man 

inte kan undfly sin etnicitet men att man måste tänka utanför lådan, man behöver inte välja mellan 

att leva etniskt och post-etniskt. Han gör slutligen en koppling mellan judiskheten och trickster-

arketypen, med den uttalade sensmoralen att alla bör ta till sig denna infallsvinkel för att finna sin 

lycka.
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6 Slutsatser
Safran presenterar alltså en tvetydig persona i artefakten som både bjuder in till identifikation med 

mottagaren och att denne ska ta avstånd från hans handlingar. Den persona som konstrueras är en 

individ som framstår som rationell och tänkande med tolerans, post-etnicitet och individens frihet 

som  ledstjärnor  men  som  samtidigt  är  starkt  driven  av  sin  egen  osäkerhet,  avundsjuka  och 

ohämmade sexuella drift. Detta tar sig uttryck i handlingar som för publiken är motbjudande och 

inte tar hänsyn till sina eventuella offer, en ytligt egocentrisk person med en sexistisk kvinnosyn.

Safran  blir  genom  detta  delvis  sitt  eget  satiriska  objekt,  han  representerar  en  del  av  de 

försanthållanden  han  försöker  destabilisera.  Serien  riktar  ytligt  in  sig  på  hur  etniskt  anknutna 

verklighetsuppfattningar påverkar individen, men det är genom symboliken i den egna rollen som 

Safran utför sitt kanske största trick: Han visar hur fanatisk sekularism och tankar om att skapa ett 

post-etniskt samhälle också är ett sådant skapat perspektiv som kan vara mycket socialt negativt för 

individen. Han bjuder in tittaren till  en identifikation med målen,  men visar medlen som högst  

tvivelaktiga  genom att  knyta  an  dem till  hans  egen  perverterade  sexualitet,  med  dess  negativa 

effekter på hans sociala liv. Vad som är tydligt är att Safran framställer sig alltid tolka saker ett steg 

för långt. Det är så beskrivningen av ett experiment leder till att han stjäl underkläder, det är så han 

får ett argument för att interkulturella äktenskap leder till ökad tolerans att leda till slutsatsen att han 

ska skapa en "Jelestinier" med hjälp av en fertilitetsklinik och en bild av Barack Obama. 

Om Safran lyckas uppnå en identifikation med mottagaren i de dramatiserade sekvenserna så kan 

detta  leda  till  att  mottagaren  ifrågasätter  sitt  eget  handlande mot  andra kulturer  i  stort  och det 

rimliga  i  hur  problematik  rotad  i  etniska  konflikter  hanteras  av  majoritetskulturen.  Då  de  två 

explicita  tricken  i  artefakten  utförs  i  en  laboratoriemiljö  där  han  lurar  och  utnyttjar  välvilliga 

vetenskapsmän, för att leda fram till slutsatsen att detta inte löst frågan bär det en underförstådd 

kritik mot scientism och politisering av vetenskapen samtidigt som den visar på hur även icke-

etniska system och institutioner är sårbara och osäkra.

Som en röd tråd genom hela serien finns den existentiella frågan om vad en människa är, vilket  

lett fram till min slutsats om verkets retoriska vision: Safran visar att även om vi tar avstånd från de 

socialt skapade verkligheter som etniciteter bär med sig så är vi ändå sociala varelser, det post-

etniska  perspektivet  som  Safran  säger  sig  förespråka  blir  ytterligare  en  sådan  socialt  skapad 

verklighet som även det är problematiskt för individen. Vad som framstår som sensmoralen, vilket 

stärks av den avslutande diskussionen i avsnitt åtta är att vi som individer måste acceptera att vi 

lever inom en social verklighet som definierar oss, utan den är vi kanske människor men samtidigt 

den splittrade, rotlöse och desperata dåren som vandrar full och gråtande på Bangkoks gator.

Den bot han erbjuder ligger just i Trickster-personan. Han visar genom sitt exempel, vilket han 
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också uttalar i seriens avslutande reflektion att vi bör förhålla oss till vår sociala verklighet genom 

att acceptera den men söka sätt att kringgå och lura oss förbi dess tvång, "find the loopholes" för att 

kunna fungera i  det  mångkulturella  samhället.  Serien talar  för en samtidigt individualistisk och 

social syn på människan: vi är mer än våra etniska etiketter även om vi är sociala djur. Detta är 

någonting  som inte  är  helt  närvarande  i  den  studerade  artefakten  men  planteras  i  den  genom 

etablerandet av persona, motiv och Safrans bruk av ethos och utvecklas genom seriens gång, som 

jag därför ser som hans retoriska vision.

Safrans retoriska strategi vilar  nästan helt på hans ethos, för att  ta till  sig artefakten behöver 

mottagaren acceptera hans perspektiv. För att uppnå detta är artefakten dels full av meningar som 

refererar till Safrans person, jag har lokaliserat 85 stycken under artefaktens 25 minuters speltid. 

Dessa öppnar ett fönster till rhetorns tankevärld, ett tillfälle till identifikation som Hart menar är 

lyssnaraktiverande.83 Samtidigt  är  andra  perspektiv  sånär  som  på  Michiko  Smiths  reaktioner 

närmast helt obefintliga. De övriga röster som hörs är antingen narrativa,  exempel på kulturellt 

förtryck  eller  stöd  till  Safrans  argument  och  världsbild.  Detta  ger  honom  en  position  inom 

artefakten som den enda rösten, Smiths perspektiv tjänar till att balansera Safran och markera ironin 

i hans handlingar. Mottagaren får helt se världen genom Safrans blick vilket också är ett av satirens 

genredrag, den tvingar mottagaren att anta sändarens perspektiv för att förstå dess referenser.84 I 

hans idealiserade bild av kommunikationen liknar han barnet i sagan Kejsarens nya kläder, som inte 

förstår det sociala spelet och pekar ut den "nakna sanningen", även om Safran gör det genom att 

spela dåren som visar de sociala reglerna genom att bryta dem i sin hämningslösa sexualitet.85

Han argumenterar genom sitt ethos med tonvikten på  kompetens, erfarenhetens auktoritet  och 

likhet som de starkast positiva egenskaperna. Han visar hur han lyckas uppnå sin agenda genom ett 

bedrägligt beteende, men han lyckas trots socialt och faktiskt motstånd vilket inte bara ifrågasätter 

hur stabila de kulturella försanthållanden han angriper är, utan även visar hur enkla de är att kringgå 

trots att Safran själv är en ensam, vanlig människa utan särskilt hög social status.

Han stärker sin auktoritet genom att närmast hamra in sin egen erfarenhet av relationsproblemen i 

ett  multikulturellt  samhälle  i  mottagaren,  och  genom att  göra  subtila  referenser  till  en  mängd 

upplevelser  och  uppfattningar  som  mottagaren  kan  tänkas  dela  gör  han  dessa  erfarenheter 

gemensamma med sin publik. Han söker också skapa en sympati för sin persona genom att visa 

mycket  självutlämnande  scener,  där  han  yttrar  känslor  som  vi  sällan  diskuterar  med  andra 

människor vilket förstärker känslan av problemen med livet mellan en etnicitet och en mångkultur. 

Samtidigt  är  vilsenhet,  rädsla  för  ensamheten  och  låg  självkänsla  känslor  många  kan  tänkas 

83 Hart 1997 s.225f.
84 Bogel 2001 s.27.
85 Jmf Rosengren 2006 s.73-77.
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identifiera sig med vilket stärker bandet mellan Safran och hans publik. Han visar välvilja mot dem 

främst genom sin humor, men även i sin försäkran om att publiken kan drabbas av problematiken.

Safrans  moral  tjänar  ett  flertal  syften  i  artefakten.  Dels  ska  den skapa  ett  rättfärdigande  för 

handlandet genom de höga ideal om fred och tolerans han gör till sina, dels ska den problematisera 

hans handlingar.  De negativa moraliska attributen visar hur extrema handlingar inte är det som 

uppmuntras  till  och  hur  sådant  beteende  kan  framstå  som  negativt.  I  deras  ofta  ironiska 

framställning blir de också satiriska objekt, det är inte långsökt att anta att Safran gör en poäng om 

hur fel det är att objektifiera kvinnor genom att spela en sexistisk karikatyr.

Artefaktens tvetydighet i hur autentisk den är kan mycket väl vara en av de starkaste retoriska 

strategierna i verket, att osäkerheten kring vad som är den verklige Safran och vad som är spektakel  

tvingar mottagaren att reflektera över seriens mening. I det första avsnittet är känslan av spektakel  

ganska stark men blir under seriens gång mer autentisk. Det första avsnittet är antagligen utformat 

för att väcka ett intresse för att följa serien, det andra och tredje avsnittet är i samma anda mer 

farsartade  men  i  avsnitt  fyra  vänder  berättelsen  till  att  bli  allt  mer  närgången  och  obehaglig,  

autenticiteten stärks och det blir svårare att avgöra vad som är fiktion och vad som är 'verkligt'. Den 

distans som finns mellan Safran och hans persona i artefakten jag studerat suddas ut genom seriens 

gång, vilket gör mottagaren osäker på vad det är Safran försöker säga. Detta lockar till att fortsätta 

följa serien till slutet och engagerar mottagaren i en mer aktiv tolkning av verket. För egen del var 

det en av de saker som fick mig att välja att studera det närmare. 

Safran leder alltså sin publik genom att själv vara exemplet, både det negativa och det positiva för 

att destabilisera vad vi anser är sant och passande. Han tvingar oss att anta hans eget perspektiv för 

att se att vi är kulturellt betingade på gott och ont samtidigt som vi är fria att själva agera trickster  

för att ändra vår sociala verklighet, och visar att detta kan vara en effektiv metod men med en 

varning om att den kan leda till konsekvenser. Det är i den komplexa autenticiteten i förhållande till  

Safrans egen erfarenhet och känslor, handlingskraft och självförsakande mod han blir som mest 

övertygande vilket i min mening överröstar de negativa effekterna av hans låga moral och status. 
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7 Diskussion
En snabb överblick över hur serien mottagits på internet visar att den varit kontroversiell, men fått 

goda recensioner. Dess mycket kontroversiella anslag har lett till debatt om gränserna för komedi 

och religionskritik, och kanske behövs det att vi prövar gränserna för yttrandefriheten och vad som 

är passande att uttrycka, eller för all del för vad som är roligt? 

Det  finns  två  tydliga  problem för  artefakten.  Dess  element  av  spektakel  och  den personliga 

prägeln gör att den är lätt att avfärda som en narcissistisk cirkus. Dess andra problem är att dess  

kontroversiella uttryck gör att den debatt den försöker skapa kan missa målet, att den kommer att 

röra vad man får och inte får göra i TV snarare än de kulturella försanthållanden den angriper. För 

mig blev serien mycket mer intressant när jag väl börjat mitt analysarbete, vilket kan vittna om att  

dess  mening mycket  väl  kan  gå  förbi  sin  publik.  Men påverkan är  någonting  som sällan  sker 

medvetet hos mottagaren. Det är inte orimligt att tänka sig att serien verkligen lyckats få individer 

att ifrågasätta sin syn på etnicitet, kanske har den gjort världen en smula mer tolerant? Hur som 

helst så är "John Safran's Race Relations" unik. Jag har inte sett många filmer eller böcker som 

riktigt gör det den gör på det sätt den gör det och därför är den värd att studera.

Man kan fråga sig om min metod har varit fruktsam för att förstå verket. Jag insåg tidigt att Hart's 

modell  för  självreferenser  blev  platt  och  haltande.  I  artefakten  kunde  jag  ana  mönster  i  jag-

meningarnas funktion men det var först när jag utökade modellen med kontext och ethosdimension 

som den blev meningsfull. Jag anser att metoden ledde till en större insikt i hur man kan etablera sin 

röst som dominant i ett verk och jag kan tänka mig att denna förlängda modell kan vara ett bra  

verktyg för att studera artefakter där det finns ett tydligt subjekt. Modellen kan upptäcka motiv och 

positionering vilket kan vara bra om dessa är otydliga i artefakten. Kodningen är dessutom tämligen 

enkel och rättfram i en sådan modell, med ett omfattande resultat i förhållande till arbetsinsatsen.

Vad gäller ethoskategorierna kan jag inte säga med säkerhet hur effektiva de är, dessutom är det 

mycket möjligt att de skiftar något under seriens gång. Det hade varit intressant att göra en lika nära 

analys av hela serien men detta hade inte varit möjligt inom min tidsram. Vad jag dock kan säga är 

att trickster-personan i detta fall har en för ethos negativt verkande moral och att kategorin välvilja 

är den minst framträdande i artefakten, bortsett från humorn. Det är möjligt att det finns ett samband 

mellan tricksterdiskursernas ofta individualistiska och aggressiva form och att ethosdimensionen 

välvilja är eftersatt, för att ta reda på detta behöver vi göra komparativa studier.

Jag kan tycka att en intressant infallsvinkel hade varit en analys av själva argumentationen, hur 

fungerar logos i artefakten? Då verket arbetar mycket med underförståddheter, ironi och exempel 

hade en sådan analys varit mycket svår att utföra med många fall av eventuellt tveksam supplering. 

Dock hade en sådan analys kunnat finna logiken i tricksterdiskurs, vilket också hade varit mycket 
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intressant att läsa. Jag lekte i början av mitt arbete med tanken på att göra en argumentationsanalys 

för att se vilka premisser Safran använde för att studera hållbarheten i hans argumentation men 

valde bort denna då jag insåg hur starkt fokus som låg på Safrans persona. 

Safran  hanterar  skickligt  tricksterarketypen  i  sitt  verk  och  vi  kan  tydligt  se  hur  de  olika 

tolkningarna som gjorts av arketypen går att  hitta i  artefakten.  Likt Carrols "trickster as selfish 

buffoon" är Safran en individualist driven av en okontrollerad sexuell aptit som får honom att hota 

civilisationen, samtidigt som han skänker den någonting i ett eventuellt gynnsamt förhållningssätt 

till det nya mångkulturella samhället och den egna etniciteten. Likt Griswolds Gallant erbjuder han 

frigörelse från kulturella begränsningar och legitimitet för ett oaccepterat handlande för en grupp 

människor, unga i en multikulturell miljö som möter problemet med kulturella krav på relationer.  

Detta  genom att  likt  Coopers  narr  representera kaos i  kontrast  mot  traditionens och samhällets 

ordning, som den fördärvade man som blint vandrar mot osäkerheten, men som syndabock offras 

och återföds. Detta gör han på ett sätt som liknar Hunter S. Thompson i Isagers tolkning, genom att 

bedåra, skrämma och lämna sin publik att dra egna slutsatser, i Safrans fall dock med skillnaden att 

han ger en viss upprättelse och några goda råd på vägen.

Vad som sticker ut mest mot teorin om tricksterdiskurs är att Safran använder sig av sympatin för 

honom som person som en central  strategi  i  artefakten.  Detta  fick  mig  att  tänka  på begreppet  

Invitational rhetoric: "Invitational rhetoric offers an invitation to understanding <...> the basis for 

the creation and maintenance of relationships of equality. Its primary communicative options are 

offering perspectives and the creation of the external conditions of safety, value and freedom ..."86

Kan det vara så att Safran delvis argumenterar från en sådan strategi, med en sådan målsättning? 

Kanske kan det till och med vara så att detta är ett drag som är gemensamt för tricksterdiskurser.  

Självklart är safety inte någonting som kan ses som vanligt i dessa diskurser, men det är möjligt att 

då  tricksterstrategier  är  vanliga  hos  minoriteter  kan  det  finnas  gemensamma  drag  med  andra 

kommunikativa strategier vanliga bland rhetorer med låg status, vilket verkar vara den grupp som 

invitational rhetoric riktar sig till. För grupper med litet inflytande i samhället är jämlikhet ofta ett  

viktigt mål och strategier som främjar jämlikhet borde därför vara vanliga hos trickstern. Jag har 

inte läst någon annan analys av trickstern som visat att sympati varit en tydlig strategi, vilket kan 

tyda på att denna vinkel missats eller att Safran här skiljer sig från den gängse kategorin.

Detta visar tydligt hur trickster-arketypen är mycket bred, då Safran i detta verk är alla dessa 

versioner  samtidigt  som  han  inte  helt  är  någon  av  dem.  Trickstern  är  därför  kanske  en  löst 

sammanhållen kategori av bångstyriga individer, deras charm kan mycket väl likt Safrans ligga i 

deras vägran att bli lättvindigt påtvingade en stereotyp identitet.

86  Foss & Griffin 1995 s.13
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Bilagor
Bilaga 1: Jag-referenser
Funktion: N=narrativ B=beteendemässig P=performativ K/M=känslomässig/moralisk
Appell: L=likhet P=kompetens Ak=Auktoritet At=Autenticitet Ar=moralisk dygd Eu=välvilja
Plats: St=studiomonolog D=dramatisering V=Dokumentärt: (M=monolog S=speaker D=dialog)

No. Funkt. Appell Plats Citat (prafras/tolkning/supplering)
Seg.1:
1 N St I've been thinking
2 N L/Auk St I must marry a jew (mother said)

Seg.2:
3 N St This is me just last week
4 B L DS I am heading for my flat, (about to cross -to- the -regular- side of the street.)
5 N Ak/At DS I am stopped by (my old high-school rabbi: Groener(?))
6 K/M L/P/-Ar D Ber (uppgivet, going through the motions)
7 B L DS I am distracted by a hot non-jewess
8 K/M -AR DS wrapping leather around me (enhances thinking about polynesian temptress)

Seg.3:
9 K/M St I've got this vibe we're drawn to people who don't look like us
10 N P/L St take Me in 1st y uni for an example (etablerar JS som högre utbildad)
11 N Ak/At St My first ever girlfriend: (bolivians katolik)
12 K/M L DD I think its because the girl is much better looking than he (tydlig underförståddhet: 

osäkerhet)
13 N St (lorena) is not my only example
14 P P St I don't know why I am bothering to hold up his photo
15 P P St what I am going to say (will prompt pixelation of image)
16 K/M -Ar/L DS I always see him around parties in Melbourne, sucking up all the attention of every 

white woman in the room.
17 K/M L VM I have my suspicion (women overestimate black mens looks)
18 B P VS I thought i'd visit (his homeland of togo to explore the issue)
19 B P VS I've decided to speak to the appropriate person (Togos kvinnominister)
20 N VD At every party I ever go to (there is the togoleese man)
21 P Eu/Ak VD I want to know (if he is handsome)
22 K/M VD Like I am at a party, (they are all hanging around him)
23 K/M Eu VD I agree with (him not being attractive)
24 N VD I have always been confounded at these parties
25 B Ar/Eu VM I can judge the wobbly white women (ironiskt)
26 B Ar/Eu VM I can cast aspersions on (lorena's pasty white guy fetish) (Ironiskt: defamera 

missledande)
27 B AR/Eu VM But what about me (vädjande)? Yes What about me and the eurasians?

Seg.4:
28 B Ak St I'v gone out with three eurasians
29 N VM I met this half-chineese at a club
30 N At VM When she dumped me for this other guy.
31 K/M At/L DS I was so torn up
32 B -Ar DS I wrote a letter, pretending to be a woman (hoping to break them up)
33 B -Ar DS I got a friend to slide it under their door

Seg.5:
34 B VD (JS insinuerar att han är upphetsad när han talar med asiatiska kvinnor)
35 B Ak VD I (went out with you: Michiko)
36 B Ak VD I (went out with 3 eurasians)
37 P VD Is there any test I can do?
38 P P VD I should get undergarments from eurasian women (and a control) and... sniff them?
39 P P VM I need (eurasian and jewish underpants)
40 B-N? Ak VM I do live in Jew-town
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41 B-N? Ak VM I know heaps of jewesses
42 P P VS I spent the afternoon 'visiting' jewesses who were friends of mine, up until now.
43 P P VS I suspected (getting jewish underpants was not hard)
44 P-N? VS What am I going to do about the eurasian sample group?
45 P-N? At VM I thought I was interviewing (nicole in her dressing room)
46 P-N? At VM I found out I am interviewing in the interview room
47 N VD I am John
48 P-N At VD I'll be back in a second
49 N At VM I honestly don't know... (where to find her underwear?)
50 N VS Where will I find my next eurasian?
51 N-B? At VM I am waiting to see the princess of Denpasar.
52 N-P? At/Ak VD I have never interviewed anyone from royalty before
53 B P/Eu/At VM I have rung penny wongs office 15 times (Ironiskt)
54 K/M L/-Ar VM I get it, Penny. (Won't return my calls, like Deborah)(Ironiskt)
55 N-P At VS I didn't precure penny wongs half-chineese underpants.
56 N VD I got like five jew underpants
57 P VD I am one eurasian short (menande till Michiko)
58 K/M At VD (I am not surprised (by the result)).
59 K/M Eu St I have nothing to be embarrassed about

Seg.6:
60 N-B? Ak St I've picked up this book
61 K/M Ak St My (preferences are biologically and politically sound according to author)
62 K/M At/Eu St I can't believe I have been brainwashed my whole life to marry a jew

-to bring jewish children into the world, to continue 5k yrs of jewish tribalism.
63 P +Ar/Eu St What If I put an end to this?
64 P P St What if instead I bring to the world a half jew, half palestinian: a Jelestinian?
65 N P VS I've flown to Israel
66 N P VM I've come to (Israels leading sperm-bank)
67 P VD If I wanted too make a donation, what would I do?
68 N VD I'll be out in a couple of minutes (klart uppspelt)
69 P P VD I've got my donation for you (lämnar fram Shadi's donation)
70 P VS I came here to create a Jelestinian
71 P Eu VS I have decided to take matters into my own hands, so to speak.
72 N At VS We are going to cross the checkpoints into palestine
73 K/M -Ar VD I have always admired Yassir Arafat (stöter på laboratorieteknikern)

Seg.7:
74 N St So what have I learned?
75 P P/Eu St I found out there is a compelling biological argument to break from your tribe
76 K/M Eu/Ak St One thing I know (is that cultures have their own version of reality)
77 B-N Ak/At DS I learned this with (Lorena)(B då detta visar på "erfarenhet")
78 K/M DS I found out there is tension between (dark- and light-skinned latinos)
79 K/M Eu DD I am sorry I brought it up, I didn't realise...(ref 78)
80 B-N Ak/At DS I learned this with (Miriam, bahai)
81 K/M Eu/+Ar DS I crinched at her one millionth moslem joke
82 B Ak/At (Impl) (I have been with an Iranian moslem)
83 K/M P/Eu St I thought I cracked the riddle of this race relations caper (for a moment)
84 P P/ St I have peaked to early (clearly)(klipper till Donationsscenen)
85 P Eu/At "Thanks to all the women..."

47                                                Den övertygande dåren. Tommy Bruhn 2011



Bilaga 2: Fantasitema
Seg.1:
Karaktär: Handling: Scen:
Immigranter) flooding New world
-"- påverkar Los Angeles
You Get a crush on School, club, work
Someone will not be from your tribe 
You Before you get carried away, ask yourself important questions Förhållande
Muslim kräva konvertering?
Aussie förstå dig?
you slå fluga? (buddhist)
you think love conquer all
you Stick with/escape (tribe)
(we) find out

Seg. 2:
Karaktär: Handling: Scen:
Me heading home Carlyle street (jewish side)
Rabbi stoppar -"-

insisterar (bön?) När ska du träffa judisk flicka?
Asiat (Ojude) distraherar JS (ögonkontakt)
rabbi wrapping leather (rit) enhancing thinking of (asiat)

Märker distraktionen skakar på huvudet åt JS, drar åt hårdare.
Asiat (är "polynesian temptress")
Tribe-attitude problem

Seg. 3:
Karaktär: Handling: Scen:
Lorena med safron Uni, bild

boliviansk katolik
We listening to bragg her house
Lorena dont get it

white guy fetish
Black man is ugly bild

besöker fester i Melbourne
tar vita kvinnors uppmärksamhet
talar "djupt" med accent

JS härmar ironiskt
Vita kvinnor fawning over (togoles)(ironiserar detta) fester i melbourne
Kvinnominister ser honom som alldaglig Togo ministerns kontor

tror att det är nyhetens behag
ser JS och sv. man som likvärdiga
pinsam stämning

Svart man kommer undan med saker för att han är annorlunda melbourne

Seg.4:
Karaktär: Handling: Scen:
Eurasier förhållande till JS Australien

Giftermål vit-asiat var nyheter 1970 (exempel)
Thairesturanger har ätpinnar för vitas skull
Deborah hamnade i Rom med JS glada hemvideor med paret.

DUMPADE js för en annan (bor med denna andra) London

Seg.5
Karaktär: Handling: Scen:
Vetenskapen har den någonting att säga i frågan?
JS insinuerar att han är upphetsad när han talar med asiatiska kvinnor Laboratorium
Michiko är vetenskapsman

(generad) tror det finns en predisposition
eurasians går ut med JS
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Michiko antar att det söker olika gener
Presenterar experimentet med resultat
"unfortunately yes"

Judinnor (uppenbart orolig: "no tricks") Melbourne
Anonymiserade, visade kort med ansikte i hemmiljö. Lokalt.

JS fejkar intervju och stjäl använda underkläder judinnas hem
Asiatiskor (sjunger i Pussycat Dolls) Världen: Dressing room

Ger intervju 
JS klipper intervju
Asiatiskor (arbetar i TV) AU

(Är prinsessa) Bali
(är skådespelare?) LA
(är klimatminister) AU

Deborah won't return my calls
Penny has been told shes hot all her life so she thinks she can treat guys like shit? 

(här drar JS ogrundade slutsatser ur tystnaden, tydligt uppretad)
Michiko how did it go? Laboratorium

uppenbart besvärad av förfrågan. Motvillig. "Not even in the name of science"
Blir övertalad "this is creepy"

JS genomför testet, finner ett tydligt mönster

Seg.6
Karaktär: Handling: Scen:
Boken (citeras av skådesp. med pathos om etnisk blandning och tolerans, 

närmast religiöst framställt) Författaren dram.
Blandäktenskap bryter ned
Tribalism Ugly
Boken Exemplifierar med Obama som symbol för vit-svart enhet TV-tal
Tribalism Hjärntvättar Studio

(mor, rabbi: metonymiseras här)
Jelestinian (ironiskt uttal)
Apartheidlagar, Mur Israel, 
kallprat om donation Israel, lab

JS visar pornografi
(här byter JS och Shahadi plats som programledare)
Shadi lämnar donation (utseendemässigt lik JS)

gör ljud
Might be firing blanks

Teamet Korsar checkpoints Palestina
shadi och JS har nu bytt roller

kallprat om labet palestina, lab
Labtekniker kv Intresserar JS sexuellt
Shadi lämnar över provrör till js
JS Lämnar prov, refererar till labteknikern (nurse).

övertydlig
tycker det är svårt med kamerorna.
Obamas biografi i stället för pornografi (tydlig ironi)

Jelestinier "kommer att vara barnet som kastar sten på sig själv" Palestina, 
JS och Shadi går tillsammans och småpratar på en väg.

Seg.7
Karaktär: Handling: Scen:
(Obama) Some would say there is a moral one too
Tribe har sin egen känslomässigt laddade verklighet
(Kvinna) kräver konformitet till dennes kultur
Lorena menar att JS inte vet, därför inte borde prata.
Miriam "moslems burned down our house in Iran, I can make fun of Islam"
Tribe Realities clash. 
(muslimsk man) när gör palestinierna sin Schindlers list?
Relationer gåtfulla
Obama fick JS att dra för tidiga slutsatser (koppling spermadonationen)
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