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Abstract 

 

The essay is a theoretical analysis on genre, based on André Breton's views on black humor. 

Breton is believed to be the person who is the mind behind the term "black humor", but his 

views on black humour have not – as far as I’m concerned – been applied in a film-scientific 

context. 

 

There is no cohesive view of the genre concept, as reflected in four selected genre theorists' 

texts that I selected. Texts that also have been published in various decades. The disposition for 

my essay is to begin by clarifying the definition of “black humour” by Breton and then highlight 

the key ideas of Leo Braudy, Thomas Schatz, Rick Altman and David Bordwell. In the end, I 

will try to interpret the ways in which black humor can be formed as a genre of its own. 

 

My conclusion is that there is no clear answer to how black can be formed as its own genre, but 

on the other hand there are a number of critical perspectives on the genre concept. Together, all 

theorists demonstrates complex relationships between ideological roots and present-day added 

significance. In the final discussion, I argue that there is a need to continue studying more about 

"black humor" by adding additional relevant dimensions and linking them to genre theory. 

 

 

Key words: Film Studies, André Breton, Black Humour, Genre Theory 

 

  



2 
 

Innehållsförteckning 

 

Inledning    Sid. 3 

Syfte och frågeställningar  Sid. 4 

Tidigare forskning   Sid. 5 

Metod, disposition och avgränsning  Sid. 8 

Analys    Sid. 10 

1. Presentation av André Breton Sid. 10 

2. Leo Braudy  Sid. 12  

3. Thomas Schatz  Sid. 13 

4. Rick Altman   Sid. 14 

5. David Bordwell  Sid. 16 

6. Slutsatser  Sid. 19 

Slutdiskussion   Sid. 20 

Referenslista   Sid. 22 

1. Litteratur  Sid. 22 

2. Elektroniska källor  Sid. 24 

3. Filmtitlar  Sid. 24 

    



3 
 

Inledning 

 

”Får vi skratta åt vad som helst?” 

Det finns åtskilliga filmer, vars humoristiska framställningar av ”mörka” ämnen (till exempel 

om död, våld och krig) indirekt väcker den klassiska frågan på nytt.  

Exempelvis skildrar To Be or Not to Be (1942, regi: Ernst Lubitsch) ett teatersällskap i Polen, 

som framställer nazister som inkompetenta pellejönsar (filmen hade premiär mitt under den 

pågående naziockupationen i Polen). Harold and Maude (1971, regi: Hal Ashby) gestaltar en 

självmordsbenägen kille, som åker runt i en begagnad likbil och går på främmande människors 

begravningar. The Royal Tenenbaums (2001, regi: Wes Anderson) handlar om en egocentrisk 

familjefar som försöker förena sin splittrade, dysfunktionella familj genom att ljuga om att han 

drabbats av cancer.  

Patrick O’Neill skrev i början av 1990-talet om den svarta humorns olika nationella kontexter, 

med inriktning på nordamerikansk, fransk och tysk textomgivning. Enligt O’Neill tycks det 

vara så att det är surrealismens grundare, André Breton (1896-1966) som sägs ha myntat termen 

”svart humor”, i samband med utgivningen av Anthologie de l’humour noir (1939, som Breton 

var redaktör till).  

”[…] Breton claims to have been the first to employ the term ”black 

humour”, which, he says, did not exist before his coinage. He casts 

a very wide net over the whole of European literature since 1700 to 

include forty-five different authors in all […]. The list, he implies, 

could be very much longer. The phenomenon of black humour, 

Breton further claims, has been growing in importance since 1800 

to such a degree that, given the nature of modern sensibility, it is 

whether any contemporary work of poetry and art or even scientific, 

philosophical or social theory can be completely valid without a hint 

of it” […].1 

                                                           
1 Patrick O’Neill, The Comedy of Entropy, Humour and Narrative (University of British Colombia, Toronto 

Press, 1990), sid. 148-149 
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Breton var en fransk essäist och poet, som utövade stort inflytande på den västerländska 

estetikens idéhistoria under 1900-talet, inte minst genom sitt manifest2 (från 1924) om sina 

idéer om surrealismen som konstform. Han förklarade surrealismen som en ”psykologisk 

automatism”, det vill säga: att det undermedvetna är ett oberoende flöde, som inte låter sig 

styras av förnuft, konventioner, moral och barriärer. Denna epokgörande uppfattning utmärktes 

av ett fritt associerande bildspråk och blev en motreaktion till Realismens dominerande anspråk 

på att gestalta den förmenta verkligheten.3  

I Bretons antologi om svart humor ingår en rad olika författares texter från olika sekel, bland 

annat Jonathan Swift, Marquis de Sade, Edgar Allan Poe, Friedrich Nietzsche och Franz Kafka. 

I början av sin antologi redogör Breton sin syn på svart humor och karaktäriserar den som en 

teoretisk blandning av filosofen Friedrich Hegel och psykoanalysens grundare Sigmund Freud. 

I denna uppsats kommer jag att fördjupa mig i genreteori, med fokus på just svart humor och 

Bretons definition av densamma. Jag kommer att välkomna Breton in i filmvetenskapens värld. 

 

 

Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med den här uppsatsen är att tillämpa Bretons tankegångar kring svart humor i en 

filmvetenskaplig/genreteoretisk kontext. Mina frågeställningar är följande: 

1. På vilka sätt kan Bretons definition av ”svart humor” ses som en egen genre?  

2. Vilka insikter, förklaringar och frågeställningar (som kan vara av vikt för 

filmvetenskapen i fortsättningen) kan väckas av att ansätta Bretons syn på svart humor 

i ett filmvetenskapligt sammanhang? 

 

  

                                                           
2 André Breton, Surrealismens Manifest (Sphinx Bokförlag, Stockholm, utgiven 2011, översättning av Lars 

Fyhr, Elias Wraak, Mattias Forshage och Bruno Jacobs) 

3 Svenska Nationalencyklopedin (http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/andre-breton): 

hämtad 2018-01-17 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/andre-breton
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Tidigare forskning 

 

 

André Bretons idéer om svart humor har varit direkt föremål inom andra vetenskapliga fält än 

det filmvetenskapliga, vilket inte minst återgivits i en rad vetenskapliga artiklar. Bretons 

antologi har studerats närmare av Doug Haynes. Han argumenterar för en omvärdering av 

Bretons verk, lokaliserar Bretons definition av svart humor som en bredare ram av modernistisk 

och surrealistisk övning. Haynes anknyter även till Bretons teoretiska nyckelreferenter 

Friedrich Hegel och Sigmund Freud för att presentera uppfattningen om humorns sociala 

ursprung.4  

John D. Erickson har skrivit om den svarta humors anslutning till surrealismen, med Bretons 

resonemang och Pierre Bourdieus sociologiska teorier om sociala rum som grundvalar. 

Ericksson undersöker hur svart humor fungerar som oppositionell diskurs gentemot den makt 

som i lång utsträckning etablerats och dominerats av den västerländska medelklassen.5  

 

Svart humor har studerats närmare i en litteraturvetenskaplig kontext – dock inte med uttalad 

anknytning till Breton. J.L. Styan har skrivit om den komiska tragedin utveckling inom den 

moderna världsdramatiken under 1900-talets första hälft. Styan pekar särskilt på relationen 

mellan aktören och åskådaren, och förklarar den mörka humorns natur och menar att fenomenet 

inte är nytt, utan något som varit i ständigt framåtskridande. Han utforskar bland annat Henric 

Ibsen, Anton Tjechov, Luigi Pirandello, Bertholt Brecht, Samuel Beckett, Tennessee Williams 

och Harold Pinter. Den mörka komedin, enligt Styan, utmärks av pessimistisk ton, ironi som 

kontrollerande förmedlare, en komisk-patetisk hjälte, samt en blandning av pedagogik och 

förtvivlan.6 

Även Lisa Colletta har undersökt svart humor i en litteraturvetenskaplig kontext och beskrivit 

det som ett fenomen, som tillkommit i samband med modernismens utbredning. Colletta menar 

att satiriker i modernismens tidsperiod influerades av svart humor. Generellt karaktäriseras 

svart humor, enligt Colletta, av ambivalens, förvirrad kronologi och ett narrativ, som inte 

läsaren ämnar kunna relatera till. Den svarta humorn, enligt Colletta, redogör våldsamma och 

                                                           
4 Doug Haynes, The Persistence of irony: interfering with surrealist black humour (Routledge, 2006) 

5 John D. Erickson, Surrealist Black Humor as Oppositional Discourse (Rice University, 2013)  

6 J.L. Styan, The Dark Comedy: the Development of Modern Comic Tragedy (University Press of Cambridge, 2:a 

utgåva, 1968) 
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traumatiska händelseförlopp och ifrågasätter läsarens värderingar och uppfattningar under 

pågående läsning.7   

Patrick O’Neill, som jag tidigare nämnde, har skrivit om den svarta humorns olika kontexter, 

med inriktning på nordamerikansk, fransk och tysk kontext, och menar att nordamerikansk svart 

humor tenderar att specificera sig på tid och plats, medan tysk och fransk är mer inne på 

begreppets typologi – med skillnaden att den tyska definitionen förnekar humorns innehåll och 

censoriska närmanden.8 I Nordamerika spred den svarta humorn på marknaden och bland dess 

författare märktes Joseph Heller, Vladimir Nabokov, Thomas Pynchon, Edward Albee och 

Bruce Jay Friedman.9 O’Neill beskriver här en konflikt mellan Friedman och Max F. Schulz. 

Det som enade Friedman och Schulz, enligt O’Neill, var dock att båda betraktade svart humor 

som ett post-existentialistiskt, postmodernt och amerikanskt samtidsfenomen bortom den 

traditionella satiren.10 

 

När det däremot gäller svart humor inom ramen för filmvetenskapen, har det varit svårt för min 

del att få en sammanhängande bild av forskningens framåtskridande. I mina ögon tycks det 

pågå en långsam takt med den svarta humorns historieskrivning. Stor del av den befintliga 

filmforskningen kring svart humor tycks haft en återkommande benägenhet att rama in 

frågeställningar i historiska perspektiv och nationella kontexter – inte minst med blickarna på 

Hollywoods filmproduktioner under olika tidsperioder. Exempelvis har Wheeler W. Dixon 

skrivit om mörk humor i 1960-talets amerikanska och brittiska filmer11 och Johan Nilsson har 

skrivit om den amerikanska filmsatirens utveckling under 1990-talet.12  

 

Dixon beskriver hur teman som tidigare under 1900-talets första hälft betraktades som blodigt 

allvarliga kom att bli parodiska under 1960-talet och kryddade med burlesk humor, till exempel 

i filmer som The Little Shop of Horror (1960, regi: Roger Corman) och Dr. Strangelove: or 

                                                           
7 Lisa Colletta, Dark humour and the social satire in the British novel (Palgrave MacMillan, New York, 2003). 

8 Patrick O’Neill, The Comedy of Entropy, Humour and Narrative (University of British Colombia, Toronto 

Press, 1990), sid. 146. 

9 Ibid, sid. 147. 

10 Ibid, sid. 148. 

11 Wheeler W. Dixon, Dark humor in films of the 1960s (Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2015). 

12 Johan Nilsson, American Film Satire in the 1990s: Hollywood Subversion (Basingstoke, Hampshire: Palgrave 

Macmillan, 2013). 
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how I learned to stop worrying and love the bomb (1964, regi: Stanley Kubrick). Nilsson 

beskriver mer om satirens funktion. Historiskt sett har stor del av den kontrovers som satir 

förorsakat bottnat i relationen till moraluppfattningar. Vem är satirikern och vem blir utsatt för 

satiren? Med dessa frågeställningar som bakgrund utforskar Nilsson amerikanska filmer som 

exempelvis The Player (1992, Robert Altman) och Wag the Dog (1997, Barry Levinson).  

 

Även här – svart humor inom ramen för filmgenrer – har det skrivits vetenskapliga artiklar om. 

Chiara Bucaria har analyserat effekterna av dubbning (från engelska till italienska) i ett tiotal 

brittiska och amerikanska filmer från 1940-talet fram till millennieskiftet: Hon belyser dels hur 

svart humor strategiskt kan resa tvärkulturellt, dels synliggöra de centrala mekanismerna i svart 

humor, oavsett vilket verbalt språk som används för att uttrycka just mörk humor.13 

 

Ted Gournelos och Viveca Greene publicerade en antologi, som innehåller åtskilliga 

vetenskapliga artiklar om den svarta humorns utveckling i USA, efter terrorattacken mot World 

Trade Center 9:e september 2001. En ny sorts diskurs inom ramen för den amerikanska 

kontexten kom att utvecklas, som i huvudsak bestod av ironiska eller humoristiska 

kommentarer (av amerikanska komiker, till exempel Jon Stewart och Saturday Night Live) på 

USA:s imperialistiska utblick mot omvärlden och anspråk på att vara en moralisk auktoritet på 

den internationella arenan. Humorn kännetecknades av förenklade föreställningar om ”det goda 

och det onda” (med associationer till dåvarande presidenten George W. Bushs yttrande 

”antingen är ni med oss eller så är ni mot oss”).14  

Det har skrivits om den svarta humorns existens i en rad vetenskapliga artiklar, utanför den 

anglosaxiska geografin. Alastair Duncan har i en vetenskaplig artikel återgivit en bild av den 

svarta humorns framväxt i Sovjetunionen under Stalinregimen, med utgångspunkt i en 

övergripande frågeställning i humorns formande i en diktatur. Sovjetiska skämt var, enligt 

Duncan, skapade av stalinismens offer (de som exkluderades från maktens innersta rum) och 

blev en motreaktion till stalinismen. Denna humor präglades av en uttryckslös, men bitterljuv 

absurdism och skratt som uppstod av nederlag. Fyra beståndsdelar i denna humor som 

                                                           
13 Chiara Bucaria, Dubbing dark humor: a case study in audiovisual translation (University of Bologna at Forli, 

2008). 

14 T. Gournelos & V. Greene, A Decade of Dark Humor: How Comedy, Irony, and Satire Shaped Post-9/11 

America (University Press of Mississippi, 2011), sid. 6-7 
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sammanjämkades var den sovjetiska komedins alkemi (kulturrevolutionen), reportage, den 

stalinistiska tyrannis särskilda natur samt de alldagliga beläggen för misslyckandet av utopins 

experiment. Att berätta vitsar blev ett utbrett fenomen i allmänheten i Sovjetunionen, som dock 

spreds i det dolda och undanhållna miljöer. Det ständigt överhängande politiska förtrycket blev 

paradoxalt nog en passande bakgrund, som resulterade i en utveckling av denna typ av humor. 

Varje yttring av glädje blev som en liten revolution mot systemet.15 

Anna Sheftel skriver i en vetenskaplig artikel om utmaningen att minnas kriget i Bosnien-

Hercegovina på 1990-talet. Hon menar att Bosnien är ett anmärkningsvärt exempel på både 

nyttan och missbruket av krigstidsminnet. Elefanten i rummet i den diskussionen är den centrala 

roll som den mörka humorn har i berättelser om det förflutna i Bosnien. Sheftel hävdar att mörk 

humor här fungerar som en sorts subversiv form av motminne, som möjliggör för bosnier att 

uttrycka dissens från dominerande berättelser från Bosnienskriget som de uppfattar som 

oproduktiva eller splittrande. Det finns särskilt tre huvudämnen, som är återkommande i den 

bosniska mörka humorn: idén om bosnier som maktlösa offer, krigets till synes godtyckliga 

karaktär och dess efterdyningar, samt det internationella samfundets misslyckanden före, under 

och efter kriget. Bosnisk mörk humor kritiserar inte bara de ovan nämnda teman, utan samtidigt 

de sociala strukturerna för att diskutera det förflutna.16 

 

 

         Metod, disposition och avgränsning 

 

Kärnan i min analys är svart humor som genre, med Bretons idé om svart humor som 

utgångspunkt. Jag avser inte att genomföra fallstudier, dvs. fördjupning av olika enskilda filmer 

och inte heller enskilda filmskapare (auteurer) eller tidsskeden. Jag kommer inte heller att utgå 

från komedi som genre, utan endast Bretons definition av svart humor. Finns det då någon 

skillnad mellan ”svart humor” och ”svart komedi” i sammanhanget, med tanke på att komedi 

handlar mer eller mindre om humor. Humor kan rymmas inom i princip alla genrer. Det må 

vara så, men min plan är inte att utgå från komedi, utan just från humor som fenomen; i det här 

                                                           
15 Alastair Duncan, Laughter in the Dark: humour under Stalin (University of Stirling, 2009), sid. 7-8 

16 Anna Sheftel, Monument to the International Community, from tge grateful citizens of Sarajevo: Dark humour 

as counter-memory in post-conflict Bosnia-Herzegovina (Saint Paul University, Ottawa 2011) 
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sammanhanget är Bretons definition av svart humor själva utgångspunkten. Det kan tilläggas 

att jag inte är säker på att Breton själv betraktade ”svart humor” som komedi, vilket är 

ytterligare skäl till att avstå att tala om svart humor i termer av komedi. 

Upplägget för den uppsatsen är att först redogöra André Bretons syn på svart humor. Därefter 

kommer jag att presentera de centrala delarna i fyra olika genreteoretiska texter och avrundar 

med att lämna efter en kommentar kring hur Bretons idé kring svart humor skulle kunna formas 

som en genre, med den redogjorda texten kring genre i beaktande. På så sätt skapas en sorts 

”dialog” mellan Breton och respektive genreteoretiker. Efter att samtliga genreteoretiska texter 

och kommentarer är framförda, ämnar jag göra en slutsats i slutet där jag försöker att dra 

slutsatser av min analys och presentera argument och motargument. 

Jag är väl medveten om att konsekvensen av mitt förhållningssätt är att analysen riskerar att få 

en anakronistisk prägel, med tanke på att samtliga texter har skrivits och utgivits vid olika 

tidpunkter och under olika sammanhang. Självfallet kan och bör detta förhållningssätt 

problematiseras, men samtidigt anser jag att det centrala i just den här analysen är att försöka 

ge uttryck åt vilken relevans som teorierna kan ha idag. Jag är övertygad att det kan finnas en 

nytta av att göra ett slags ”experiment” med texterna, med intentionen att frambringa nya 

förståelser av svart humor som genre. 

 

Anledningen till att jag valt ut just Braudy, Altman, Schatz samt Bordwell beror på att jag anser 

att samtliga av dessa har varierande ingångar inom genrediskussionen. Antalet teoretiker är 

tillräckligt för den här analysen och skapar förutsättningar för bredd och fördjupning i den här 

undersökningen. Deras böcker är dessutom publicerade under slutet av olika decennier, vilket 

tillfogar ytterligare en dimension. Braudy publicerade The World in a frame: what we see in 

films 1976, Schatz publicerade Hollywood Genres: formulas, filmmaking, and the Studio 

System 1981, Altman publicerade Film/Genre 1999 och Bordwell publicerade Poetics of 

Cinema 2009. Mot denna bakgrund bör det påpekas att mycket inom filmindustrin, estetiken 

och teknologin förändrats under dessa tidsmässiga mellanrum som böckerna publicerats. Jag är 

dock övertygad om att jag kan lyckas att sammanställa en någorlunda sammanhållen bild av 

genrediskussionens utveckling. Vilka likheter/olikheter finns i genreteoretikernas resonemang, 

och varför återkommer vi till dem fortfarande idag? Jo, det mest centrala är att samtliga 

tillsammans utvidgar uppfattningen av begreppet ”film” genom argument och motargument. 

Diskussionen kring genre kan därför innehålla spår av tidigare argumentering.  
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Analys 

 

1. Presentation av André Bretons syn på svart humor 

 

Breton citerar följande text av Fredrich Hegel. 

 

”The fundamental principle of Romantic art […] is the concentration of the soul 

upon itself. On finding at the external world does not perfectly respond to its 

innermost nature, the soul turns away from it. This opposition was developed in 

the period of Romantic art, to the point where we have seen interest be paid 

sometimes to the accidents of the external world, sometimes whims of 

personality. But, now, if that interest goes so far to absorb the mind in external 

contemplation, and if at the same time humour, while maintaining its subjective 

and reflective character, lets itself be captivated by the object and its real form, 

we obtain in this penetration a humour that is in a certain sense objektive".17  

 

Det positionerande som Hegel anvisar olika konstformer, enligt Breton, räcker för att förklara 

varför viss humor ansågs vara tidsenlig. Den tidigare synen på konstnärliga verk – som tidigare 

ansågs vara moraliserande – förändrades snabbt och föll i riskzonen att förhånas, i takt med att 

nya verk besjälades av sin tids syn på humor.18  

 

Breton citerar Freud följande: 

 

”It is now time […] to acquaint ourselves with some of the characteristics of 

humour. Like wit and the comic, humour has in it a liberating element. But it has 

also something fine and elevating, which is lacking in the other two ways of 

deriving pleasure from intellectual activity. Obviously, what is fine about it is the 

triumph of narcissism, the ego’s victorious assertion of its own vulnerability. It 

refuses to be hurt by the arrows of reality or to be compelled to suffer. It insists 

                                                           
17 André Breton, The Anthology of Black Humour (Telegram Books, London, 2009, översättning av Mark 

Polizzotti), sid. 22-23 

18 Ibid, sid. 23 
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that it is impervious to wounds dealt by the outside world, in fact, that these are 

merely occasions for affording it pleasure" […] "Without quite knowing why, we 

attribute to this less intensive pleasure a high value: we feel it to have a peculiarly 

liberating and elevating effect”19 

 

Ovannämnda humoristiska attityds mysterium, enligt Freud, handlar om förmågan att 

psykologiskt försvara sig under melankoliska omständigheter och rubba det psykologiska läget 

bort från egot och superegot. Breton menar dock att det intressanta vore att sammanföra detta 

antagande genom att dels låta ett antal människor indirekt synliggöra humorn, dels genomföra 

nytolkningar av tidigare existerande texter. För att kunna skapa en gemensam grundidé utifrån 

detta tankeexperiemt, menar Breton att det bästa vore att formulera ett sorts Freudian-

terminologi i det hela, utan att detta på något sätt försvårar de eventuella reservationer som 

Freud skulle ha haft, gällande sin syn på skillnaderna mellan det, egot och superegot. 20  

 

Svart humor är alltså, enligt Breton, som en låda av åtskilliga mänskliga beteenden, däribland 

dumhet, tvivel och spydighet. Men, svart humor är också, enligt Breton, en tydlig fiende till 

sentimentalitet. Medan sentimentaliteten vill konservera det dystra tillståndet, ämnar den svarta 

humorn att frigöra sig från densamma.21 Biofilmer som konstform i detta avseende, enligt 

Breton, utgör exempel på de successiva stadierna i det verkliga livet. En film skildrar extrema 

situationer i det förflutna och stärker Bretons tes varför de borde bemötas med humor från första 

början. 22  

 

 

2. Leo Braudy 

Den förutfattade uppfattningen om genre i modern tid, enligt Braudy, innehåller teoretiska spår 

från Romantikens dagar. Mot slutet av 1800-talet började föreställningen om den ”poetiska 

inspirationen” expandera till att omfatta större litterära teorier. Med ”poetisk imitation” menas 

                                                           
19 André Breton, The Anthology of Black Humour (Telegram Books, London, 2009, översättning av Mark 

Polizzotti), sid. 24 

20 Ibid, sid. 25 

21 Ibid, sid. 24  

22 Ibid, sid. 24  
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idén om kreativitetens uppbyggnad av det förflutna. Denna idé började dock blekna, medan 

idén om personliga visioner var på framväxt.23 

Braudy menar vidare att genrer bör utforskas, istället för att avfärdas, och att en därefter kan 

bedöma vad genrer åstadkommer. Genrefilmer kan fungera som ett mentalt referenssystem. En 

sorts åkallan till tidigare verk som numera är en del av den gemensamma historieskrivningen. 

Exempelvis har William Shakespeare ingjutit nya karaktärer i gamla pjäser för att på det sättet 

skapa spänning mellan nuet och det förflutna. Samma mönster upprepas i exempelvis westerns, 

musikaler, science fiction och detektivhistorier. Han skriver:”… Genre in films can be the 

equivalent of conscious reference to tradition in the other arts – the invocation of past works 

that has been so important a part of past works in the history literature, drama, and painting.”24 

Filmer inom samtliga av dessa genrer är alltså ”anhängare” till tidigare verk, samtidigt som nya 

filmer skiftar med sina beståndsdelar. Genrefilmer kan utmana mönstret i nya, kommande 

filmproduktioner. Filmupplevelsens essentiella del bottnar därför i att genrefilm alltid medför 

en komplex relation mellan tvånget från det förflutna och nuvarande ögonblick av konstnärlig 

frihet.25  

 

Kommentar: Både Breton och Braudy har många gemensamma beröringspunkter. Kärnan i 

Braudys resonemang är att alla konstformer har någon koppling till det förflutna. Sammantaget 

bildar konstformerna i fråga en sorts spänning mellan det förflutna och nuet. Om svart humor 

kan betraktas som en egen, självständig genre, borde svart humor då ha någon form av 

förbindelseanordningar till tidigare verk. Detta är i samklang med Bretons metod att stärka sin 

tes, då han utforskar sin teori om svart humor genom närläsning av en rad utvalda texter i sin 

antologi, allt från Jonathan Swift till Franz Kafka. Svart humor torde då i så fall inte enbart 

betraktas som ett fenomen med tillskrivna konventioner i nuet, utan i allra högsta grad påverka 

även historieskrivningen. 

 

                                                           
23 Ibid, sid 105-106. 

24 Leo Braudy, From the world in a frame (Chicago University Press, New York, 1:a upplaga, 1976), sid 109. 

25 Ibid sid 109. 
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3. Thomas Schatz 

 

Paralleller kring filmgenre och andra kulturella system är praktiskt taget ändlösa, menar Schatz. 

Om vi tänker oss en western-film, ser vi inte en enskild filmproduktion framför oss – utan ett 

vagt definierat mönster av handlingar och attityder, rollfigurer och miljöer. Ju mer en ser på en 

typ av genre, ju mer tenderar en att bry sig mindre kring enskilda filmer. Istället fokuserar en 

på genren i sig och dess djuprotade struktur. Distinktionen mellan djupa och ytliga strukturer, 

mellan genre och filmproduktioner förses den konceptuella grunden för vilken genrestudie som 

helst, menar Schatz.26 

Den kommersiella filmen är, enligt Schatz, ett kommunikationssystem – både dess strukturer 

och de budskap som förmedlas. Genom historien antyds framkallande fraser som ”filmens 

grammatik” och ”det cineastiska språksystemet” som om filmspråket vore jämförbart med det 

verbala språket, om än i begränsad utsträckning och användbarhet. Den filmspråkliga 

motsvarigheten har på senare tid genomgått ett förnyat intresse inom semiologins växande fält. 

Schatz refererar till språkforskaren Ferdinand de Saussure, som menade att språket förses med 

ett ”bemästrande mönster” för studier av kulturella innebörder och att det verbala språket är ett 

”one sign system” som finns i alla kulturer. Den grundläggande strukturen inom ”one sign 

system” informerar varje system inom den sociala kommunikationen. Att språkstudier och dess 

jargonger är en metafor för genrestudier borde vara en självklarhet. Genom växlingskretsen 

som involverar kassasuccéers återkoppling, upprätthåller filmstudiorna och masspubliken ett 

sorts ändlöst ”samtal”, där samtliga aktörer gradvis förfinar ”grammatiken” inom den 

cineastiska diskursen. Såvida en genre kan analyseras, såsom ett språkbruk, som i sin tur formar 

ett teckensystem handlar det om att kunna se regler som medvetet anpassat sig efter kulturella 

medvetenheter.27   

Filmgenrer bör i det långa loppet betraktas som en specifik grammatik eller ett regelsystem 

kring uttryck och konstruktion. Enskilda filmer kan i det avseendet ses som en manifestation 

av dessa regler. Även om det verbala språksystemet till sin essens är neutral och meningslös, 

så är filmgenrer långt ifrån det. En filmgenre är preciserat på grund av dess kulturella 

                                                           
26 Thomas Schatz, Hollywood Genres: Formulas, Filmmaking and the Studio System (Random House, Inc, New 

York, 1981), sid 18. 

27 Ibid, sid. 19. 
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innebörder. En annan tankeväckande aspekt, enligt Schatz, är att grammatiken i det verbala 

språksystemet är absolut och statiskt, medan enskilda genrefilmer tycks ha kapacitet att påverka 

genren. Även med hjälp av filmteknologin kan det enskilda användandet påverka såväl 

åskådaren som andra filmskapare och blir därmed en sorts uppmaning till att omdiskutera det 

generella kontraktet mellan filmstudiorna och masspubliken.28  

Genre-produktion borde därför adresseras i tre skarpt avgränsade förfrågor: dels den 

karaktäristik som finns omätligt i alla filmgenrer, dels den karaktäristiken i filmer inom alla 

filmgenrer och dels den karaktäristik som särskiljer en enskild film från andra filmer. Målet 

med denna analys blir att urskilja en genrefilms kvalitet, dess sociala och estetiska värden.29  

 

Kommentar: Schatz menar att filmspråket har sin egen grammatik och anpassar sina regler 

kring uttryck och konstruktion efter kulturella medvetenheter. Med den utgångspunkten kan det 

cineastiska språkbruket i Bretons resonemang kring svart humor studeras närmare. Om 

filmproduktioner nu vill vara så pass stränga med Bretons definition av svart humor, bör 

filmiska konstruktioner kanske produceras med utgångspunkt i texturen av Hegels ”objektiva” 

humor och Freuds galghumor för att produktionerna i fråga ska få kallas svart humor.  

Samtidigt kan det påpekas att, som Schatz är inne på, en genrefilm helt och hållet kan analyseras 

utifrån dess narrativa strukturer. Svart humor, utifrån Bretons definition, borde då analyseras 

utifrån berättelser, miljöer och rollfigurer – och i vilken utsträckning en typ av mönster 

upprepas.  

 

4. Rick Altman 

 

Altman skriver att de senaste två decennierna präglats av ett starkt inflytande av semiotiker på 

tidigare idéer, som tidigare ansågs vara ospecifika och ett språk som tidigare präglades av 

självmedvetenhet och kritiskt förhållningssätt.  

                                                           
28 Thomas Schatz, Hollywood Genres: Formulas, Filmmaking and the Studio System (Random House, Inc, New 

York, 1981), sid 19. 

29 Ibid, sid 21. 



15 
 

Genrer har, enligt Altman, alltid behandlats – och fortsätter att vara behandlas – som om de 

vore huggna i sten. Av det skälet är det inte konstigt att även de mest avancerade av samtliga 

genreteorier fortfarande belyser relationen mellan ett specifikt produktionssystem och en 

tilltänkt målgrupp. En genre i Hollywood kan ha lånats från ett annat medium, en annan genre 

kan vara under långsam utveckling, medan en tredje genomgår olika paradigmskiften. Så länge 

Hollywoodska genrer är konstruerade som platoniska kategorier – som existerar utanför 

tidsflödet – blir det omöjligt att förena genreteorier.  

Det har alltid funnits en sorts acceptans att tillskriva dessa genreteorier en tidlös karaktäristisk 

struktur. Dess historieskrivning kretsar ständigt kring utveckling, spridning och försvinnandet 

av denna struktur. En annan motsägelsefullhet, menar Altman, som fortfarande spinner vidare, 

involverar två generella riktlinjer som framtagits av genre-kritiken de senaste två decennierna. 

Filmindustrins önskemål om att tillgodose och attrahera konsumenter betraktades som en 

mekanism varigenom åskådarna kunde ange vad de ville beskåda. Genom att välja film kunde 

publiken på så sätt avslöja deras böjelser och uppfattningar. Filmstudiorna i Hollywood tog 

tillvara på publikens förmånsrätter och producerade filmer som förmådde att avspegla 

publikens drömmar.30  

Publiken kunde på det sättet bli manipulerade av politiska och ekonomiska särintressen, enligt 

Altman. Genrer blev helt enkelt generaliserade och identifierbara strukturer inom flödet av 

Hollywoods retorik. Det ideologiskt laddade närmandet hetsar till frågor om representation och 

identifikation som tidigare lagts åt sidan. Frågor om representation och identifikation 

kännetecknar varje enskild genre som lever sitt eget liv; en osanning som förmår att maskera 

sig till sanning. Det är detta som Hollywood förstått att ta tillvara på och ger därför svar på tal 

på samhälleliga överansträngning och på det sättet ger utlopp åt publikens inre drömmar.31  

 

Kommentar: Altman pekar här dels på semiotikens centrala betydelse för genreteoriers 

utformning – om än mycket mer uttalat än Breton – och dels på maktförhållandet mellan 

produktionen och publiken. Altmans resonemang bär anknytningar till hur genreanalyser 

utvecklats. Genre inom film har inte alltid funnits, men genre behandlas som om dess 

konventioner alltid funnits från första början. Konsekvensen blir att filmteorier då upprätthåller 

                                                           
30 Rick Altman, Film/Genre (St. Edmundsbury Press Limited, London, 1999), sid 218. 

31 Ibid, sid 218-219. 
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en uppfattning om genre som i första hand är mytbildande. Den svarta humorn, utifrån Bretons 

definition, kanske således skulle utformas, i första hand med målgrupperna i åtanke. Vilka är 

de tilltänkta målgrupperna för svart humor? 

 

 

5. David Bordwell 

 

Enligt Bordwell, bör ”Art Cinema” betraktas som en form av filmpraxis, som utgår från en 

historiskt konstruerad existens, en uppsättning av konventioner och underförstådda 

visningsförfaranden. Det kan verka förvrängt att påstå att enskilda filmer som är producerade 

inom helt olika kulturella kontexter ändå delar fundamentalt liknande funktioner. Ändå kan det 

finnas skäl att resonera så, enligt Bordwell. Skälet till detta bottnar i olika filmers 

positioneringar inom den gemensamma historieskrivningen, till exempel inom den tyska 

expressionismen, franska impressionismen och italienska neorealismen. 32  

Att försöka identifiera en form av produktion och konsumtion utmärker inte ”Art Cinema” på 

ett fullständigt sätt, menar Bordwell. ”Art Cinema” består inte av formella karaktärsdrag och 

visningskonventioner. Däremot återstår stilens och tematikens funktion överlag som påfallande 

oföränderlig. De narrativa och stilistiska principerna inom ”Art Cinema” förordnar en logisk, 

betingad form av filmisk diskurs. Den klassiskt narrativa filmen, med rötter i studiofunktionellt 

skapande i Hollywood sedan 1920-talet vilar på ett särskilt antagande om den narrativa 

strukturen och filmiska uttryckssättet. Logiken bygger på ”orsaker som ger effekter”, som 

resulterar i en berättarkomponent som avbildar sin berättelse i psykologiskt definierade, 

målorienterade rollfigurer. Det narrativa utrymmet, vad gäller tid och rum, konstrueras som en 

kedja som representerar denna orsak/effekt-logik. Avslutningsvis kan sägas att den filmiska 

representationen utnyttjar den fasta tidsramen genom klippning, scenografi och ljudeffekter.33  

”Art Cinema” däremot definieras av två grundläggande principer: realism och uttryckssätt som 

påminner om skrivandet. ”Art Cinema” definierar sig självt som realistisk, genom användning 

                                                           
32 David Bordwell, Poetics of Cinema (Routledge, New York, 2008), sid 157. 

33 Ibid, sid 152. 
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av autentiska miljöer och avspegling av ”existerande” problem, till exempel samtida 

utanförskap eller bristande kommunikation människor emellan. Det mest ”verkliga” är dock att 

”Art Cinema” har psykologiskt komplexa rollfigurer. ”Art Cinema” är klassisk i den 

bemärkelsen att den förlitar sig på psykologiska orsaksförhållanden. Det centrala är alltså 

rollfigurers inverkan på omgivningen. Rollfigurer inom ”Classic Cinema” har tydliga 

egenskaper och mål, det har inte ”Art Cinema” alls på samma sätt. Valmöjligheter är vaga eller 

icke-existerande inom ”Art Cinema”. Rollfigurer kan till och med försvinna och aldrig 

återvända, utan att publiken får någon förklaring. Händelseförlopp kan leda ingenvart. Medan 

Hollywoods protagonister riktar sig mot ett direkt ändamål, glider ”konstfilmens” rollfigurer 

från en situation till en annan – utan drivkrafter.34 

”Art Cinema” tenderar att lägga vikt vid intriger, inte på själva berättelsen. Publiken leker med 

berättaren. Både realismen och uttryckssätten som påminner om skrivandet kan verka som att 

dessa olika former försöker att förenas. ”Art Cinema” försöker att finna lösningar genom 

sofistikerade metoder och är icke-klassisk i den bemärkelsen att de avviker från den narrativa 

normen, vilket resulterar i vissa glapp och problematik. Dessa avvikelser är dock fortfarande 

stationerade och därmed återställt som realism (dvs. inget är förutbestämt) eller som författande 

kommentarer. När rollfigurer konfronteras med en problemställning som är av orsakssamband, 

vaksamhet och rumslighet, söker publiken i första hand en realistisk motivation inom ramen för 

filmens berättelse (exempel: är rollfigurens mentala tillstånd det förorsakar känslan av 

osäkerhet?). Om publiken känner sig motarbetad, söker publiken istället svar på själva 

framställningssättet.35  

Å ena sidan är det alltså fullt möjligt att betrakta ”Art Cinema” som ett konkret uttryckssätt 

kring filmregissörernas egen tankevärld.36 Å andra sidan kan ”Art Cinema” också representera 

tyglandet av det modernistiska filmskapandet. ”Art Cinema” mjuknar upp modernismens 

angrepp på narrativa orsaksförhållanden genom att skapa försonande strukturer – ”verklighet”, 

rollfigurers subjektivitet, författande visioner – som tillåter en sammanhållen meningsfullhet. 

Om nu filmens historiematerialistiska föreskrifter är framträdande, som vissa hävdar, bör 

”konstfilm” ses som en nödvändig bakgrund och en värdig motståndare.37 

                                                           
34 David Bordwell, Poetics of Cinema (Routledge, New York 2008), sid 153. 
35 Ibid, sid. 156 

36 Ibid, sid. 157 

37 Ibid, sid. 158 
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 Kommentar: Bordwell analyserar ”Art Cinema” som genre och jämför den med ”Classic 

Cinema” för att på det sättet synliggöra bägge konventioners skiljaktigheter. Bordwell 

kontextualiserar ”Art Cinema” för att på det sättet omfatta det sammanhang, som ”Art Cinema” 

har sina rötter. Om nu svart humor, utifrån Bretons definition, har ingått i ”Art Cinema”, hade 

svart humor antagligen kännetecknats av realism och uttryckssätt som påminner om skrivandet, 

som Bordwell resonerade kring. Om svart humor inte faller inom ramen för ”Art Cinema”, 

skulle svart humor som genre förmodligen söka mer formella karaktärsdrag och etablerade 

berättarkonventioner. En story som präglas av svart humor inom ramen för ”Art Cinema” borde 

innehålla psykologiskt mångfacetterade rollfigurer i autentiska miljöer och dramaturgin hade 

förlitat sig på psykologiska orsaksförhållanden, det vill säga: handlingen hade drivits fram av 

rollfigurers inverkan på omgivningen och inte riktat sig mot bestämda ändamål, utan snarare 

från en situation till en annan. 

 

 

6. Slutsats(er) 

 

Det finns inget entydigt svar på hur svart humor, utifrån Bretons definition, kan formas som en 

egen genre. Utifrån samtliga utvalda genreteoretikers texter finns en aspekt som förenar dem: 

alla bidrar med en rad olika kritiska infallsvinklar som synliggör komplexa samband mellan 

idéhistoriska rötter och nutida tillmätta betydelse. Det är viktigt att komma ihåg att Bretons 

idéer har formulerats i en tidsperiod och åtskilliga delar inom filmindustrin har utvecklats sedan 

dess. Detta anser jag vara ett relevant perspektiv, som bör vara övergripande när Bretons idéer 

om svart humor vävs in i ett filmvetenskapligt sammanhang. För att kunna nå tillförlitliga svar 

behöver denna analys gå hand i hand med komparativa perspektiv (jämföras med andra genrer) 

och kontexter (som inkluderar bland annat tidsepoker, nationer och ideologiska strömningar).  

 

Utifrån min analys att döma går det dock att argumentera för att svart komedi har särdrag som 

gör den till en självständig stil (jämför med genren biografi; är exempelvis Walk the Line (2005, 

regi: James Mangold) om Johnny Cash en biografi eller ett drama?). Utifrån en större kontext 

kan det även argumenteras för att den mörka komedin avspeglar tidsperioder, till exempel den 

osäkra och pessimistiska stämning som rådde under efterkrigstiden och kalla kriget (som bland 
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annat Wheeler W. Dixon tidigare studerat närmare på). Samtidigt är det viktigt att påpeka att 

det även kan argumenteras för att perspektiven på analysen kring svart humor kan riskera att 

bli fragmenterad och det i sin tur leder till att helhetsblicken försummas, det vill säga: istället 

för att se ett träd, fixerar vi oss enbart på en gren av trädet. 

 

 

 

Slutdiskussion  

 

Min analys har haft genomgående kritiska perspektiv på själva genre-begreppet, vilket i sig 

resulterat i att många intressanta frågeställningar väckts och kan vidareutvecklas i andra 

sammanhang. I grund och botten bevarar och förstärker Braudy, Altman, Schatz och Bordwell 

insikter kring genrer, inom ramen för den filmvetenskapliga forskningen. Deras respektive 

texter inleds med en kortfattad reflektion och avslutas med ett monument av tankescheman. 

 

Än så länge skulle jag personligen karaktärisera Bretons definition av svart humor som en stil, 

snarare än en genre. Min uppfattning är att nyckelskillnaden mellan begreppen stil och genre 

handlar om originalitet. Som jag uppfattar det, utmärks begreppet ”stil” mer av förankring i en 

platsbunden tidsanda, medan genrer däremot, såvitt jag förstår, handlar mer om ett 

konventionellt formspråk.  

 

Om en ska vara kategorisk, kan vi uppdela den genreteoretiska rötterna i komedi och tragedi. I 

ljuset av denna uppdelning blir den svarta humorn en gren i komedin och inte självständig. Å 

andra sidan är denna konstruerade uppdelning i ständig utveckling, vilket innebär att synen på 

komedi och tragedi ständigt förändras. Den följdriktiga frågan blir omedelbart huruvida 

filmindustrin medvetet eller omedvetet förhåller sig till den här stilen eller om stilen i fråga blir 

en efterhandskonstruktion som skapas av diverse filmteoretiker och historiker?  

 

Själva ordet genre kommer från franska ordets ”sort” (eller ”klassifikation”) och används inom 

flera olika fält (t.ex. filmvetenskap, litteraturvetenskap och medieteori) för att specificera en 

typ av text. Genreplaceringar av olika enskilda produktioner sker dock varken neutralt eller 

objektivt, utan det sker genom olika tolkningar av genre-begreppets innebörder. Mot denna 
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bakgrund uppstår meningsskiljaktigheter mellan olika aktörer. Vem har rätt att definiera vad?  

 

Braudy indikerar att den generella synen på genrer är starkt sammankopplad med den generella 

synen på filmkonsten i stort. Schatz hävdar att filmgenre är både ett statiskt och dynamiskt 

system på samma gång. Å ena sidan består detta system av en igenkännbar form av 

interrelaterade narrativ och cineastiska komponenter som upprepar likartade kulturella 

konflikter. Å andra sidan förnyas genren genom förändringar av kulturella attityder inom 

industrin och samhällsutvecklingen i stort. Altman utforskar genre-begreppets olika 

begränsningar, genom att tillfoga olika utläggningar kring varför genre-begreppet är i ständig 

utveckling och varför begreppet därför behöver fortsätta att problematiseras. Bordwell betonar 

vikten av ett övergripande filmhistoriskt perspektiv i genreteori och menar att det i praktiken 

inte går att konstruera den cineastiska filmkonsten i isolation från andra cineastiska 

erfarenheter. För att kunna förstå ”Art Cinema” måste den, enligt Bordwell, ställas i förhållande 

till den klassiska narrativa filmen. För att kunna synliggöra normbrytande mönster och 

sammansatta historiska samband, måste ”Art Cinema” ställas mot normen (det vill säga, 

etablerade konventioner kring klassisk film). 

 

Personligen funderar jag på hur dramaturgin påverkas, i relation till svart humor. Och vilken är 

den tilltänkta publiken, från första början? Denna övergripande frågeställning kan tillämpas på 

alla genrer och varje enskild filmproduktion, men när det gäller just svart humor som filmgenre 

(obs! detta resonemang gäller endast inom ramen för Hollywoods filmproduktioner) får jag 

intrycket av att den svarta humorn inte jagar efter skratt hos publiken på samma sätt som 

exempelvis slapstick. Snarare är det så att enskilda situationer – som genomsyras av 

gravallvarliga ämnen – inom den löpande berättelsen som framkallar skrattet hos 

åskådaren/publiken. Skrattet blir på sätt och vis en försvarsmekanism och skapar en sorts 

distans till de allvarsamma förhållandena som publiken bevittnar. Mot den bakgrunden kan 

humor ses som något kollektivt, som konstrueras och ständigt utvecklas med hjälp av system 

och konventioner – något som Braudy, Altman, Schatz och Bordwell närmare analyserat. Men: 

humor är samtidigt något djupt personligt hos var och en av oss. Någonstans bottnar var och 

ens preferenser i vilka referensramar vi har – precis som det är med exempelvis åsikter om 

politik eller religion. 

 

Kanske bär Bretons teori om svart humor spår av surrealismen, med tanke på att han refererar 

till Freud? För i sitt manifest Surrealismens manifest (från 1924) poängterar Breton Freuds 
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livskraftiga idéer om drömtydning och den potentiella betydelse som drömmar har på 

konstskapandet. Det Breton älskar med fantasin är att den är utan barmhärtighet. Det enda ord 

som kan väcka Bretons hänförelse är ”frihet”. Han tror att det ordet är ägnat att i det oändliga 

underhålla den urgamla oresonligheten hos människan.38 Konstnärens avgörande ögonblick, 

enligt Breton, varierar mellan det vakna tillståndet och det drömmande. I det vakna tillståndet 

under dagarna lever konstnären i en illusion och anstränger sig för något som anses vara värt 

att anstränga sig för, medan drömmar och nätter blir som korta parenteser. Breton menar att 

drömmar inom ramen för sin verksamhet präglas av kontinuitet och bär spår av organisering. 

Drömmar är således en följetong, men minnet tillskansar sig rätten att skära bort partier.39 I det 

vakna tillståndet visar människan en underlig tendens att vara desorienterad och dessutom tycks 

medvetandet, även i dess normala funktion, huvudsakligen följa impulser som härrör från de 

djupa nätter som talar till människans fördel. I vilket gott skick människans andliga utrustning 

än har, så är dess jämvikt relativ. Medvetandet kan inte alltid återge i exakta detaljer vad 

drömmen varit.40 Drömmar är utrymmen, enligt Breton, som inte styrs av förnuftet. 

Uppvaknandet för människan är svårare att uthärda om det alltför mycket bryter förtrollningen. 

Den dag drömmar och verklighet kan förenas i praktisk, bokstavlig mening lever människan i 

en sorts öververklighet, en surrealism.41  

Min upplevelse av att läsa Bretons beskrivning av svart humor kändes just som att kliva in i ett 

sorts surrealistiskt landskap in i det mänskliga psyket. Ett landskap som konsekvent suddar ut 

gränserna mellan drömmen och det vakna tillståndet. Ur ett genreteoretiskt perspektiv kanske 

den svarta humorn suddar ut gränserna mellan komedin och tragedin? Svart humor behöver 

kanske heller inte nödvändigtvis styras av konventioner som anknyter till den traditionella 

komiken (till exempel slapstick och romantisk komedi), utan snarare kan kärnan i idén om svart 

humor bottna i en sorts strävan efter befrielse från ett bisarrt och maktlöst tillstånd. Svart humor 

som genre eller stil (beroende på hur en väljer att se på det) kan i grund och botten handla om 

att tillsammans skapa en distanserad blick mot tragedier i alla dess former. Det handlar inte om 

att raljera och förlöjliga allvarstyngda ämnen, utan snarare kanske det handlar mer om att finna 

en sorts mänsklig överlevnadsstrategi i den absurda värld vi lever i. Personligen tolkar jag det 

                                                           
38 André Breton, Surrealismens Manifest (Sphinx Bokförlag, Stockholm, utgiven 2011, översättning av Lars 

Fyhr, Elias Wraak, Mattias Forshage och Bruno Jacobs), sid. 23 

39 Ibid, sid. 30-31 

40 Ibid, sid. 32 
41 Ibid, sid. 34-35 
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inte som att svart humor handlar om etik och moral, utan snarare en sorts försök till psykologisk 

förklaring på frågan kring vad som gör människan mänsklig och hur vi bevarar vår 

medmänsklighet under de mest hemska omständigheter. Fasansfulla omständigheter kan förlora 

sin kraft genom att andra skrattar åt det – även när omständigheterna i fråga inte är menade att 

vara komiska. 
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