
Tips för att använda humor 

Anagram, kasta om bokstäver i namn eller ord.  

Ex: Vigsel = Liv ges       Mother In Law = Woman Hitler    Charisma: A Charm Is. 

Kända artisters namn:  Justin Timberlake = I’m a jerk but listen. 

Alec Guinness = Genuine Class.    Clint Eastwood = Old West Action. 

Låttitlar:    Eminems Without Me = I, Wet Mouth. 

Kul pyssel – kasta om bokstäver på gästers namn. 

Ex på sajter:  www.arrak.fi/sv/ag eller  www.wordsmith.org/anagram/  (även svenska, 

klicka på advanced, välj språk.) 

 

Använd självironi.  

Att skoja om sig själv (utan att sänka sig) är attraktivt. Några exempel:  ”Jag är i alla fall 

tillräckligt svart för att ha svårt att få en taxi i New York.” Barack Obama 

 

”Jag hatar inte alls män.  Jag är inne på min fjärde…” 

Gudrun Schyman 

Foto: Elisabeth Ohlson Wallin 

 

”Jag är den ende mannen i England som har fler hattar än sin fru." Winston Churchill 

som vid ett tillfälle fick veta att det kommit över 10 000 människor för att höra honom 

tala. Han svarade kort: ”Det hade kommit tio gånger så många för att se mig hängd.” 

 

Använd jämförelser 

Jämförelser lockar ofta fram skratt, det vet ståuppartister. Den här kommer från 

Babben Larsson: 

”Politiker är som IKEA-möbler. De verkar så bra när man väljer dem, sen upptäckter 

man att det fattas skruvar här och där.”  

Och den här från Didrik, 6 år: 

”En svärmor är en pytonorm i människoförpackning.” 1 

Barn är bra på bildspråk. På några minuter gjorde några barnbarn de här 

                                                
1 hämtad ur ”Gamla tanter lägger inte ägg” av Mark Levengood och Unni Lindell 



jämförelserna om sin farmor inför hennes 80-årsdag: En växt: ”Farmor är 

som en kaktus, lever jättelänge.” En plats: ”Som nobelmuseet, full av kloka 

saker.” Historisk figur: ”Farmor är som en grekisk gud. Kommer också från 

antiken.”  

 

Använd andras felsägningar.  

Googla på politiker- och läkargrodor.  

Mediagrodor finns bl a på radiosporten, dagens eko eller www.journalisten.se.  

Ex: Radiosporten intervjuar rysk Vasaloppssegrare: ”How will you fire tonight?”. 

 

Blanda uttryck som normalt inte hör ihop.  

”Nu fick jag vatten på mitt kuvert”, sa Robert Gustavsson i humorserien Nile City. 

Andra exempel: ’Släkten är tjockare än vatten’, ’Friskt stressat, hälften hunnet’ och 

klassiska ”Vi simmar alla i samma båt” (Refaat El-Sayed).  

Sök på nätet efter mixade metaforer eller ’katakreser’. 

 

 

Kul och ovanligt: Skriv på tapetrulle 

Gör som Bertil Stadell, Sollentuna, skriv en 

hyllnings-sång på en gammal tapetrulle. "Jag 

brukar be några bland gästerna att hålla i och rulla 

ut en vers i taget och sen får alla sjunga med i 

refrängen.  Det brukar alltid uppskattas mycket." 

 

Visste du att… 

…humor kan förlänga liv. I Norge följdes 54 000 personers livslängd i sju år. När faktorer 

som ålder, utbildning, rökning, blodtryck m m räknats in visade det sig att humor minskade 

dödligheten med 35 procent. 

 

Mer om humor i Alla kan tala 


