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Abstract 

The purpose of this study is to explore how the relation between gender and 
humour is maintained and challenged in the Swedish TV show Parlamentet. 
Using an interactional approach based on Judith Baxter’s theoretical frame-
work for feminist post-structuralist discourse analysis, the study focuses on 
how communicative strategies are used in negotiating for the ideal position 
of “the successful comedian”. This position is seen as an ideal position in 
Parlamentet, where comedians do political parody. In the conversation se-
quences examined in this study, both verbal and bodily semiotic modes have 
been analyzed using conversation analysis and multimodal analysis. The 
study focuses on how different communicative strategies encourage or reject 
the comedians and how this leads to different possibilities in negotiating for 
a powerful position, the position of the successful comedian. Humour is cul-
turally seen as a male-coded discourse. The relations between humour and 
gender that are in focus are the hegemonic notions of women as lacking a 
sense of humour or being less humorous than men. The notions of gender 
are based on Judith Butler’s theories and hence seen as something per-
formed through discourse and within a rigid regulatory frame where the sub-
ject’s possibilities are not infinite.  

The results of the study show that the female and male comedians do not 
have the same possibilities in the negotiation for the position of “the success-
ful comedian”. The male comedians are strongly encouraged to a greater ex-
tent than the female comedians. The female comedians are also rejected to a 
larger extent than the male comedians. The male comedians are mostly re-
jected by the moderator whereas the female comedians are rejected by the 
moderator, male comedians and female comedians. The female comedians 
encourage other comedians to a larger degree than the male comedians. A 
significant finding of this study is that the relations between humour and 
gender, where women are seen as less humorous than men, are maintained 
when female comedians through discourse are made less humorous. How-
ever, there are strategies in the interaction that do encourage the female co-
medians or that lead to female comedian’s resist being rejected. These strate-
gies indicate that the hegemonic cultural notions of women as less humorous 
than men are also challenged in this public discourse.  

Keywords: language and gender, gender studies, conversation analysis, femi-
nist post-structuralist discourse analysis, multimodality, humour, mediated 
discourse, TV 
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1. Inledning och utgångspunkter 

1.1 Bakgrund 

Var är alla kvinnliga komiker? Eller: Varför finns det inga kvinnliga komi-
ker? Dessa är frågor som med jämna mellanrum ställs i medierna. Frågorna 
kan nog upplevas provocerande för alla de kvinnliga komiker som är verk-
samma. Samtidigt är de kanske ändå legitima, eftersom det är en övervä-
gande andel manliga komiker som får göra egna program, som sitter med i 
humorprogram liknande Parlamentet och som står på ståupp-scenerna. Cita-
tet i avhandlingens titel ”Jättekul att det är så många tjejer här ikväll” kom-
mer från komikern Annika Lantz som uttalar orden i inledningen till ett av-
snitt av Parlamentet. Det Annika syftar på är att det i programmet är tre 
kvinnliga komiker i panelen (och därmed endast en manlig komiker), vilket 
aldrig eller mycket sällan hänt förut under de då 12 år som programmet 
sänts.  

Under våren 2014 pågick något som kom att kallas #Rawgate i sociala me-
dier. På mikrobloggen Twitter gick komikern Karin Adelsköld ut och publice-
rade ett e-brev hon fått från ståuppklubbsägaren och komikern Mårten An-
dersson som äger klubben RAW i Stockholm. Mårten Andersson hade där 
skrivit: ”Varför ska en bokare boka kvinnliga komiker när ingen vill se 
dem??”(Adelsköld, 2014). Han menade att det inte är lönsamt att boka in 
kvinnliga komiker på klubben eftersom publiken sviker dem just för att de är 
kvinnliga komiker. Andra ståuppklubbsägare kände inte igen sig i det som 
Mårten Andersson beskrev utan menade istället att det inte hade med könet 
att göra, utan snarare om komikerna var kända eller inte. Senare under som-
maren fick Mårten Andersson ställa in tre av fem shower med manliga komi-
ker och förklarade då detta med att ”de inställda showerna lyckades tyvärr 
inte rå på industrisemestern" (Johansson, 2014). I det senare fallet hade det 
således inte med komikernas kön och publiken att göra utan med showerna 
och industrisemestern. Underförstått framstår det som att: när publiken svi-
ker kvinnliga komiker så är det för att de inte är roliga, men när publiken svi-
ker manliga komiker så handlar det om yttre orsaker. Dessa uttalanden kan 
kopplas samman med en gammal men delvis kvarlevande föreställning om 
kvinnan som icke-humoristisk (Crawford, 1995, s. 135).  

Annika Lantz som är med i Parlamentet har själv kritiserat programmet 
för att vara sexistiskt i den feministiska tidningen Bang (Lantz, 2009). Hon 
redogör där för ett samtal där några manliga komiker diskuterar ståuppko-
mik, varpå hon frågar varför de inte nämner några kvinnliga komiker. Finns 
det inga? Efter en stund får hon svaret, att ”det blir ju aldrig riktigt bra med 
tjejer” (Lantz, 2009, s. 11). Lantz resonerar i artikeln om hur kvinnor i hu-
morsituationer blir avbrutna av män i männens iver att rädda situationen 
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från att bli humorlös. Män, menar hon, tycks anse att det aldrig blir riktigt 
bra med tjejer som är komiker och att humorscenen därför enligt dessa män 
kräver manlig dominans. Aftonbladet refererar till Lantz inlägg i en artikel 
och frågar några av de andra deltagarna i Parlamentet om de känner igen sig 
i upplevelsen av den svenska humorscenen som Lantz beskrivit (Niklasson, 
2009). Det är det, enligt tidningen, ingen av de tillfrågade (både kvinnliga 
och manliga komiker) som gör.  

En annan komiker som också har varit deltagare i Parlamentet, Soran Is-
mail, pratade i programmet Vinter i P1 2012 om humor och hur kvinnor och 
män behandlas olika. Han säger att han som man aldrig har blivit presente-
rad som manlig komiker även om kvinnliga komiker ofta blir presenterade 
som just kvinnliga komiker. Den manliga komikern görs till norm. Ismail 
diskuterar hur kvinnliga komiker som bollar sina skämt med manusförfat-
tare i program liknande Parlamentet får höra att deras skämt inte håller 
måttet. Han berättar om en kvinnlig komiker som börjar säga att hon tagit 
fram sina skämt tillsammans med en manlig komiker. Efter det håller plöts-
ligt alla hennes skämt måttet. Ismail menar att:  

Medvetet lägger branschen mycket energi på att förbättra balansen mellan 
könen. Undermedvetet däremot så ser det annorlunda ut. Vi vill ogärna tro att 
vi är så styrda av normer som vi ändå är. Att vi till exempel är mindre benägna 
att skratta åt en kvinna än åt en man. Något så banalt ägnar väl inte jag mig åt. 
(Ismail, 2012 Vinter i P1, Sveriges Radio, 26 december).  

Det Ismail beskriver är att den diskriminering som sker, är omedveten. Ändå 
syns den, menar han, på olika sätt.  

Att vara kvinnlig komiker i Sverige under 2010-talet verkar inte vara helt 
oproblematiskt. Det råder fortfarande föreställningar om att kvinnliga komi-
ker inte är lika roliga eller uppskattade som manliga komiker. Därför får de 
inte alltid möjlighet att komma upp på scener. Och därför kanske en del upp-
lever att det inte finns så många kvinnliga komiker. 

Annika Lantz och Soran Ismail sätter fingret på det som jag också vill stu-
dera i den här avhandlingen, hur kön ofta tycks finnas med som parameter 
när det gäller hur humor görs och hur humor blir roligt. I min studie är jag 
främst nyfiken på hur kvinnliga och manliga komiker blir behandlade i hu-
morsammanhang. Vilket utrymme har de möjlighet att ta i humorsamman-
hang när de har blivit inbjudna? Jag ser humor som en social aktivitet som 
kräver både en som skämtar och en som skrattar, och det är svårt att vara ro-
lig om ingen bjuder in till att vara rolig eller om ingen skrattar åt ens skämt. 
Jag har därför velat undersöka hur olika kommunikativa strategier används i 
interaktion och hur dessa bidrar till att en komiker kan förhandla sig till po-
sitionen som framgångsrik komiker. För mig blev det ett naturligt val att 
använda mig av Parlamentet som material, framför allt för att det var det 
program som Annika Lantz kritiserat och hade erfarenhet av. Men även på 
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grund av att det är ett program som sänts i många år. I 12 år sändes pro-
grammet, och efter ett uppehåll på tre år kom det tillbaka igen. Det innebär 
att programmet har haft en stor publik, ganska många har en uppfattning 
om programmet och programmet har hunnit få många tv-priser genom åren. 
Parlamentet kan sägas ha fångat något av tidsandan vad gäller humor under 
2000-talets första decennium.  

Även om det är tv-programmet Parlamentet jag studerar menar jag inte 
att det som sker i programmet är specifikt för just Parlamentet. Det jag istäl-
let vill göra är att undersöka hur komikerna interagerar i Parlamentet som 
humordiskurs, för att sedan föra ett resonemang om hur interaktion i humor 
på tv också kan säga något om samband mellan humor och kön i samhället. 
Humor är inte bara något som görs i humorprogram på tv. Det görs även till 
vardags, i frågesportprogram på tv, i institutionella sammanhang och så vi-
dare. Därför tycker jag att genren humor är intressant att studera. Hur hu-
mor görs i Parlamentet kan också säga något om hur humor görs i andra 
sammanhang. 

Det jag vill undersöka i avhandlingen är hur kulturella föreställningar om 
samband mellan humor och kön upprätthålls och utmanas i Parlamentet. 
Jag studerar materialet interaktionellt och diskursivt genom att analysera 
komikernas möjlighet att förhandla sig till positionen som framgångsrik ko-
miker med fokus på vilka kommunikativa strategier som används. Det jag 
vill bidra med forskningsmässigt är att skapa en förståelse för hur samtal 
inom humordiskurser kan se ut, hur de byggs upp och hur positioner och 
makt förhandlas fram genom olika kommunikativa strategier. I ett vidare 
perspektiv menar jag att media kan vara bidragande till hur våra kulturella 
föreställningar om samband mellan humor och kön ser ut i samhället. Men 
relationen går förstås åt båda håll vilket innebär att de kulturella föreställ-
ningar som finns om humor och kön i samhället också kan bidra till hur in-
teraktionen ser ut i Parlamentet. Jag hoppas med den här avhandlingen 
kunna bidra med att säga något om kvinnliga och manliga komikers möjlig-
heter i humorsammanhang. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med avhandlingen är att utifrån ett interaktionellt och diskursivt per-
spektiv studera hur kulturella föreställningar om samband mellan humor 
och kön upprätthålls och utmanas i humorprogrammet Parlamentet på tv. 
Parlamentet sändes i TV4 under åren 1999–2011, 2014–2015. Utformat i 
frågeform kan syftet formuleras på följande sätt: hur upprätthålls och utma-
nas kulturella föreställningar om samband mellan humor och kön i Parla-
mentet?  
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För att besvara syftet ställs följande fråga: vilka möjligheter har de kvinn-
liga och manliga komikerna att förhandla sig till positionen som framgångs-
rik komiker? De kommunikativa strategier som används i förhandling står i 
fokus i analysen.  

I studien ses positionen som framgångsrik komiker som den ideala och 
starka maktposition som komikerna eftersträvar att förhandla sig till. För att 
studera hur komikerna förhandlar sig till denna position beskrivs interakt-
ionen utifrån skämtets fyra faser: tillträdesfasen, uppbyggnadsfasen, den ko-
miska poängen och responsfasen. För att besvara forskningsfrågan görs både 
en frekvensanalys och en kvalitativ analys av interaktionen. I frekvensana-
lysen studeras turtagningen i tillträdesfasen av skämten samt hur många 
skämt komikerna initierar. I den kvalitativa analysen studeras interaktionen 
samtalsanalytiskt och multimodalt utifrån skämtets tre interaktionella faser: 
tillträdesfasen, uppbyggnadsfasen och responsfasen. Fokus ligger då på att 
studera vilka kommunikativa strategier som komikerna och moderatorn an-
vänder. Framför allt studeras de kommunikativa strategier som gör att komi-
kerna blir avvisade eller bekräftade. Det är detta som jag menar bidrar till 
förhandlingen av positionen som framgångsrik komiker.  

1.3 Humor, kön och positionen som framgångsrik komiker  

I det här avsnittet beskrivs i korthet varför studien är viktig, vilka teoretiska 
fält som den befinner sig inom samt hur förhandlingen av positionen som 
framgångsrik komiker sker. Allt detta beskrivs sedan mer utförligt under re-
spektive kapitel. 

Inspiration till studien har hämtats från olika teoretiska och metodolo-
giska fält. Det är en analys av samtal i en humordiskurs på tv där kulturella 
föreställningar om kön står i fokus, och jag har således inspirerats av de olika 
forskningsfälten samtalsforskning, feministisk diskursanalys samt språk och 
kön. Det jag vill bidra med forskningsmässigt är att skapa en förståelse för 
hur samtal inom humordiskurser kan se ut, hur de byggs upp och hur posit-
ioner och makt förhandlas fram genom olika kommunikativa strategier. I 
den här studien ligger fokus på en specifik position, positionen som fram-
gångsrik komiker. Det är en position som jag ser som den ideala och som en 
stark maktposition i Parlamentet som humordiskurs. Därför är frågeställ-
ningen kopplad till just den positionen.  

Avhandlingen har en samtalsanalytisk metodik men använder den i vid 
bemärkelse. Den vida bemärkelsen innebär i det här fallet att fler aspekter i 
samtalen tas in: verbala aspekter (yttranden och intonation), kroppsliga 
aspekter (blickar, miner, gester och kroppsposition) och kontextuella 
aspekter. Analysen sker på mikronivå och där är den multimodal. De modali-
teter som analyseras är verbala och kroppsliga, men även presentationen av 
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analysen är multimodal till sin utformning med såväl transkriptioner av ta-
len som bilder av komikerna i aktion. Mikroanalysen sätts i diskussions-
kapitlet (kap 6) in i en feministisk diskursanalytisk ram där kulturella före-
ställningar om kön lyfts upp och får betydelse för det som sker i samtalen. I 
avhandlingen studeras hur kulturella föreställningar om samband mellan 
humor och kön upprätthålls och utmanas och i diskussionen kopplas detta 
samman med kulturella föreställningar om kön och maktordningar i sam-
hället i stort. En av dessa föreställningar som specifikt är kopplad till humor-
diskursen är den om kvinnan som icke-humoristisk (Crawford, 1995, s. 135), 
samt synen på humordiskursen som manligt kodad (resonemang om detta 
förs av svenska komiker, se Ismail, 2012 och Adelsköld, 2014).  

I avhandlingen används några begrepp som utgör stommen till analysme-
toden, och dessa presenteras här nedan.  

Interaktionen som studeras befinner sig inom Parlamentet som humor-
diskurs. Det innebär att det allra mesta som komikerna och moderatorn sä-
ger har för avsikt att vara humoristiskt. Termen diskurs används olika i olika 
sammanhang och inom olika discipliner. Det jag menar när jag använder ter-
men diskurs är detsamma som idéhistorikern och filosofen Michel Foucault 
beskriver, ”praktiker som formar de objekt om vilka de talar” (Foucault, 
1989, s. 49). Diskurser innebär alltså praktiker som är organiserade på ett 
sådant sätt att alla betydelser, enskilda och tillsammans, kan sägas skapa en 
övergripande gemensam syn på världen och verkligheten. Vad vi gör och hur 
vi talar om olika saker bidrar till hur makt kan förhandlas och vilka identite-
ter som skapas och premieras (djupare resonemang finns under 3.2.). Inom 
humordiskurser är det acceptabelt att göra andra saker i samtalen än i var-
dagsdiskurser. Komikerna kan ägna sig åt ansiktshot, ta upp tabubelagda 
ämnen, säga nedsättande saker om företeelser och göra annat som de kanske 
inte behöver ta ansvar för åsiktsmässig. Humordiskurser påverkar således 
möjligen både hur samtalen ser ut och vilka humortopiker som används, 
även om det senare inte specifikt studeras i den här avhandlingen (se vidare 
kapitel 2.1. om humor och humordiskurser).  

I studien ses kön som något som görs i interaktion och i och med det an-
sluter jag mig till teoretiker som menar att kön inte är en inneboende egen-
skap utan något som konstrueras socialt i interaktion. En av förespråkarna 
för kön som socialt konstruerat är genusteoretikern och filosofen Judith But-
ler som menar att kön ständigt konstrueras i språket och genom handlingar 
(Butler, 2007). Våra föreställningar om kön är inte fasta utan ständigt under 
förändring. Även om kön görs i interaktion innebär det inte att vi kan välja 
hur vi gör kön eller vilket kön vi gör. Människor förhåller sig i görandet av 
kön enligt Butler till en rigid regulativ struktur som kan sägas utgöras av de 
kulturella föreställningar vi har om kön (Butler, 1990, s. 33). I avhandlingen 
använder jag mig av begreppen kvinnlig komiker och manlig komiker med 
avsikt att socialt kategorisera komikerna utifrån det kön de identifierar sig 
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med. Det kan ses som problematiskt att göra kategorisering utifrån kön både 
eftersom det finns andra kategoriseringar att göra och eftersom kategorise-
ringen i sig kan ses som reproducerande av föreställningar om kön. Men 
andra forskare inom fältet feministisk diskursanalys som till exempel Judith 
Baxter (2003, s. 12) menar att det är en av de sociala kategoriseringar som är 
möjliga att göra, som görs hela tiden i samhället och som dessutom är nöd-
vändiga för att kritiskt kunna studera maktrelationer. Det kan ändå framstå 
som problematiskt att referera till de olika könen, eftersom det för tankarna 
till det binära tänkandet runt kön. I tidig forskning om humor och kön har 
det binära tänkande lett till teorier om difference, det vill säga att människor 
pratar eller beter sig olika beroende på vilket kön de har. Skillnadsteorier är 
problematiska eftersom de ser kvinnor och män som homogena sociala grup-
per och eftersom det är vanskligt att avgöra hur en persons kön står i relation 
till hens beteende eller språk. Problematiken runt att se det som att männi-
skor beter sig olika beroende på kön har diskuterats bland annat av den fe-
ministiska språkvetaren Deborah Cameron i Verbal hygiene (Cameron, 
1995). Ofta ligger problemet i frågeställningen, det vill säga syftet i att se hur 
kvinnligt och manligt beteende och språk skiljer sig. För att i den här studien 
komma bort från att tala om kvinnligt och manligt beteende, alltså vem som 
gör vad, ligger fokus på vilka kommunikativa strategier som används och 
vilka möjligheter kvinnliga och manliga komiker har att förhandla sig till po-
sitionen som framgångsrik komiker. I förlängningen menar jag att detta 
också bidrar till att kulturella föreställningar om samband mellan humor och 
kön upprätthålls och utmanas (kulturella föreställningar om kön diskuteras 
vidare under avsnitt 2.3). 

Samtliga komiker är inbjudna till panelen i Parlamentet just i egenskap av 
komiker vilket jag menar innebär att positionen som framgångsrik komiker 
är den ideala. Däremot innebär det inte att positionen är självklar. En posit-
ion kan inte intas, utan den är under ständig omförhandling i interaktion. I 
studien ligger fokus på att studera hur komikerna blir bekräftade eller avvi-
sade, vilket bidrar till deras möjligheter att förhandla sig till positionen som 
framgångsrik komiker. Det innebär således att en komiker inte alltid innehar 
en stark eller en svag position (Baxter, 2003, s. 2), utan att positionen kan 
förändras (läs mer om feministisk diskursanalys under 3.2.).  

1.4 Materialet: tv-programmet Parlamentet 

I det här avsnittet redogör jag för bakgrunden till tv-programmet Parlamen-
tet, som är det tv-program som utgör studiens material. Urvalsprocessen be-
skrivs närmare under metodavsnittet 4.5. 
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Programmet och dess bakgrund 

Tv-programmet Parlamentet är en svensk version av programmet If I ruled 
the world som skapades av produktionsbolaget Hat trick och sändes i två sä-
songer i brittisk television. I Sverige har programmet varit betydligt mer 
långlivat och sändes i tolv år, 1999-2011 för att sedan återkomma igen 2014. 
Den första programledaren och moderatorn var Staffan Ling 1999. Redan 
2000 tog Hans Rosenfeldt över fram till 2002. Efter det gjorde Henrik 
Schyffert en kort insats under 2003. 2004 tog Anders S. Nilsson över och var 
kvar fram till 2010, vilket innebär att han är den programledare som lett pro-
grammet längst. Under 2011 var Pär Lernström programledare för Parla-
mentet fram till dess att det lades ner i slutet av samma år. När programmet 
sedan återkom 2014 var det åter med Anders S Nilsson i programledarrollen. 
Under mitten av 00-talet vann programmet olika tv-priser för bästa program 
och bästa humorprogram. Bland annat fick det Aftonbladets tv-pris samt 
Kristallen – tv-bolagens eget pris där tittarna röstar fram vinnarna.  

Till formen är Parlamentet ett panelprogram där de olika programmo-
menten ofta är av debatterande karaktär. Komikerna är indelade i två lag 
som representerar det röda och det blå partiet. I de debatterande inslagen 
får det röda partiet ofta argumentera för åsikter som ska symbolisera den 
röda sidan av riksdagspartierna (S, V och MP) och det blå partiet den blå si-
dan av riksdagspartierna (M, L, C, KD). Partitillhörigheten kan ibland reali-
seras genom att komikerna hänvisar till ”sina” politiker i de respektive poli-
tiska partierna. Det är dock inte alltid som partipolitiken realiseras i uttalan-
den alls. Det finns ett tävlingsinslag i slutet av programmet då studiopubli-
ken har möjlighet att rösta fram det parti som de tyckte var bäst under pro-
grammets gång genom att trycka på mentometerknappar. Från 2011 ändra-
des omröstningen så att tv-tittarna istället röstade via webben och på en ko-
miker istället för på ett parti. I de program som utgör mitt urval var det dock 
mentometeromröstning på parti som tillämpades. Det finns alltså inga andra 
inslag som leder fram till vilket parti som i slutändan vinner, detta trots att 
programmomentet Klart man hänger med har poänggivande inslag, som 
dock främst används godtyckligt eller skämtsamt. (Läs mer om programmo-
menten under 4.2.) 

Komikerna i programmet varierar från program till program utan någon 
känd systematik. Det finns inga komiker som är med varje gång men det är 
ofta samma som cirkulerar. Normalt sett håller sig också komikerna till 
samma parti (men det finns undantag även för detta). Främst är det komi-
ker, skådespelare och medieprofiler som deltar i programmet. Ibland har 
programmet tagit in nya, ganska okända stå-upp-komiker och det finns 
några som har slagit igenom i programmet. Soran Ismail och Björn Gustafs-



 

  20 
 

son är exempel på två komiker som blivit kända genom programmet (Parla-
mentet, 2013). Men de allra flesta som deltar är kända från andra situationer 
vilket gör att tittare kan ha förkunskaper om dem på ett eller annat sätt.  

Programmen spelas in två dagar innan de sänds. På så vis kan nyheter be-
hållas färska, samtidigt som avsnitten hinner redigeras. Inspelningen tar 
normalt sett strax över timmen, medan det färdiga programmet blir ca 21 
minuter i sändning.  

Jag har varit med under en inspelning av Parlamentet under hösten 2010, 
vilket är den säsong som utgör mitt material. Det finns förstås reflektioner 
att göra utifrån inspelningssituationen men mitt material utgörs av de sända 
programmen, vilket gör att mina slutsatser endast kommer dras utifrån 
dessa.  

1.5 Avhandlingens uppläggning 

Avhandlingen fortsätter med att presentera teoretiska perspektiv och tidi-
gare forskning inom ramen för humor och kön, främst i offentliga samman-
hang, under kapitel 2. Sedan följer det teoretiska ramverk som studien utgår 
ifrån, samtalsorienterad feministisk diskursanalys under kapitel 3. Där besk-
rivs socialkonstruktivism, feministisk poststrukturalistisk diskursanalys och 
förhandling av makt samt samtalsanalys i vid bemärkelse. Under kapitel 4 
redogörs för metodval och hur studien har genomförts. Där presenteras 
skämtets faser, Parlamentets olika programmoment, hur positionen som 
framgångsrik komiker förhandlas, analysenheter som använts i frekvensana-
lysen, urvalsprocessen, medverkande komiker, strukturen som programmen 
i urvalet har, transkriptionsprinciper samt metodologiska överväganden som 
har gjorts. Därefter följer analyskapitlet 5. Analyskapitlet inleds med en kort 
rekapitulering av metoden med några förtydliganden som gjorts under ana-
lysarbetets gång. Analyserna presenteras under avsnitten 5.2–5.4, varje pro-
gram i urvalet har ett eget avsnitt. Avsnitten inleds med en frekvensanalys 
varpå de kvalitativa analyserna av samtalssekvenserna följer. Varje analysav-
snitt avslutas med en sammanfattning. Kapitel 6 är det avslutande kapitlet 
där resultaten diskuteras och även sätts in i ett större perspektiv. Det sista 
avsnittet innehåller ett slutord där några avslutande reflekterande resone-
mang förs om förhoppningar inför framtiden.  
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2. Humor och kön  

I det här kapitlet kopplas ett helhetsgrepp om synen på humor och kön. In-
ledningsvis presenteras teoretiska perspektiv på humor. Därefter beskrivs ti-
digare forskning om humor och kön i offentliga sammanhang. Avslutnings-
vis redogörs för den här studiens teoretiska syn på kön. 

2.1. Humor och humordiskurser 

I den här avhandlingen är det en specifik diskurs som studeras, tv-program-
met Parlamentet som humordiskurs. Den refereras framför allt till i den här 
studien som humordiskursen. I avsnittet nedan diskuteras humor och hu-
mordiskurser samt de specifika förutsättningar som föreligger för interakt-
ionen som sker i dem. Inledningsvis diskuteras de tvetydigheter som humor 
till stor del grundar sig i. Därefter diskuteras skrattet som är en viktig re-
spons för att humor ska kunna göras. 

Humor innebär i den här avhandlingen “everything that is actually or po-
tentially funny, and the processes by which this ‘funniness’ occurs” (Palmer, 
1994, s. 3). Utgångspunkten för synen på diskurser i studien är att de är sys-
tematiskt organiserade praktiker som skapar förståelse och mening (Baxter, 
2003, s. 7; Foucault, 1989, s. 49) (se mer om diskurser i teorikapitlet, 3.2).  

Humorns tvetydigheter 

Humor är en diskurs som de allra flesta har ett förhållande till, som fyller 
olika funktion i våra liv och som det forskas om inom många olika discipli-
ner, som psykologi, lingvistik, semiotik, didaktik, filosofi och medicin för att 
nämna några (Attardo, 1994, s. 15). I den här studien ses humor som något 
som görs gemensamt, eftersom humor är socialt och kräver både en berät-
tare och en publik, enligt socialpsykologerna Dawn Robinson och Lynn 
Smith-Lovin (2001, s. 123). Därmed ses också responsen i den här studien 
som viktig för att humor alls ska kunna göras och för att komikerna ska 
kunna förhandla sig till positionen som framgångsrik komiker. I Parlamentet 
är komikernas uppgift dessutom att underhålla, vilket innebär att allt i deras 
interaktion sannolikt har för avsikt att vara humoristisk underhållning.  

Humor bygger till stor del på förmågan och möjligheterna att utnyttja tve-
tydigheter, inkonsekvenser, motsägelser och dubbelbottnade tolkningsmöj-
ligheter i språket enligt sociologen och humorforskaren Michael Mulkay 
(1988, s. 26). Tvetydigheterna kan skapas av ordlekar, sarkasm, anekdoter, 
ironi, parodi, hån och satir och detta är humortekniker som är nödvändiga i 
görandet av humor. Förgivettaganden, normer och andra förutsättningar 
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förändras i humordiskurser. Människor kan göra oväntade eller galna infe-
renser och låta andra regler för tolkningar gälla än i icke-humoristiska dis-
kurser. De kulturella föreställningar, kategoriseringar och diskurser som vi 
alla människor inom en kulturgemenskap använder och förstår fyller en sär-
skild funktion enligt språkvetaren Victor Raskin, eftersom det uppstår hu-
mor när olika föreställningar, kategoriseringar eller diskurser överlappar 
varandra på ett motstridigt sätt och en krock uppstår (Raskin, 1985, s. 99). 
Ett exempel på en sådan krock finns i följande skämt: 

– Varför står tåget still? 

– Vi väntar på ström. 

– Kan inte han ta ett senare tåg? 

Tvetydigheterna eller de mångbottnade tolkningsmöjligheterna kan också 
kallas lager, enligt språkfilosofen Herbert Clark (1996, s. 353). De olika lag-
ren innebär att man inom humor både kan säga saker som man inte menar 
och saker som man faktiskt menar på ett skämtsamt sätt så att det framstår 
som ett skämt. Lagren av förståelse gör humorn paradoxalt nog mystisk och 
omöjlig att analysera och samtidigt förståelig och möjlig att analysera enligt 
socialpsykologen Michael Billig (2005, s. 176). Billig exemplifierar detta med 
att Freud visat på att vi har goda anledningar att inte vilja förstå de aspekter 
av skratt som är obehagliga, samtidigt som det kan finnas många insikter att 
vinna i motviljan att förstå. 

Lagren i humor kan verka problematiska när det gäller att analysera språk 
eller interaktion i humordiskurser. Samtidigt har humor egna ramar och ett 
eget språk, och det är ett språk och ramar som människor lär sig hantera un-
der uppväxten och medan de lär sig språket i övrigt. Detta sker i och med att 
människor socialiseras in i hur man skämtar enligt språkvetaren och humor-
forskaren Neal Norrick (1993, s. 136). Därför är innehållet i humordiskurser 
i allra högsta grad analyserbart. Vi förstår vad som är humor och hur man 
gör humor, även om vi inte alltid kan förklara vad det är vi gör när vi gör det. 
Det som kan vara problematiskt är att säga något om det som en komiker 
skämtar om och hur det står i relation till vilken syn på samhället som 
speglas genom skämtet, som till exempel de föreställningar skämtet speglar 
om kön. Framför allt bör skämt förstås kontextuellt, menar Billig som har 
analyserat rasistiska skämt (Billig, 2009, s. 36). Han menar till exempel att 
när personer som företräder organisationer som är kända för sin rasism/sex-
ism så kan syftet med skämtet knappast ses som oklart. Humor kan i alla 
hänseenden säga något om det större sammanhanget, vilka tabun och före-
ställningar som finns på ett samhälleligt plan. Detta analyseras inte specifikt 
i den här studien, även om positionering utifrån humortopiker diskuteras 
när dessa har relevans i förhandlingen av positionen som framgångsrik ko-
miker. Tabun i språket diskuteras vidare under 2.2. 
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Skrattet som respons 

Skrattet är en form av respons som kan signalera att ett skämt har uppfattats 
och att det uppmuntras. Skrattet är en viktig del i förhandlingen av posit-
ionen som framgångsrik komiker i studien av Parlamentet. Men skrattet kan 
ha många funktioner. En traditionell syn på skratt har varit att det framför 
allt är en fysisk funktion, ett sätt att ge utlopp för uppdämda spänningar 
(Freud, 1995, s. 140). Freud menar att spänningar som skapas genom tabun 
som finns inom en kultur byggs upp i kroppen. Genom humor får alla dessa 
uppbyggda spänningar utlopp i skrattet.  

Humorn är paradoxalt nog både social och samtidigt antisocial enligt Bil-
lig (2005, s. 176). Genom humorn menar Billig att människor kan känna 
grupptillhörighet, eftersom humorn är kulturspecifik. Människor som förstår 
och uppskattar samma typ av humor känner tillhörighet till gruppen. Men 
det går samtidigt att hålla andra utanför en grupp, genom att skratta åt dem 
eller genom att viss humor endast förstås inom en viss grupp. Humor kan 
därmed verka uteslutande. Norrick menar att skratt på så vis är ett sätt att 
ägna sig åt social kontroll (Norrick, 1993, s. 78). Vi skrattar åt sådant som är 
avvikande för att upprätthålla gruppnormer. Att håna andra kan därför vara 
ett sätt att visa på konformitet och att identifiera gruppnormer. Den yttersta 
bedriften i humor är dock enligt Raskin att kunna skratta åt sina egna tillkor-
takommanden. Att kunna skratta åt sig själv innebär att man kan resa sig 
över sig själv och sina egna handlingar och visa att man inte tar sig själv på 
så stort allvar (Raskin, 1985, s. 22). Men människor skrattar inte bara för att 
något är humoristiskt. Skratt fyller även funktionen av att vara ansiktsräd-
dande i dråpliga situationer, att hantera nervositet och så vidare vilket gör 
skrattet mångfacetterat som funktion (Norrick, 1993, s. 40). Men skrattet ska 
kanske framför allt ses som retoriskt, menar Billig (2005, s. 192). Det är 
också så det kan ses i den här studien. Man kan då skilja på laughter och un-
laughter, alltså skratt och det jag i den här studien kallar noll-respons.1 För 
på samma sätt som det finns situationer då vi skrattar för att visa vår upp-
skattning, finns det situationer då vi undviker att skratta för att visa vårt 
missnöje, genom signifikant frånvaro av respons. Det kan ha att göra med 
skämtets karaktär (om det är nedsättande, rasistiskt, funkofobiskt eller sex-
istiskt) eller att vi inte vill uppmuntra personen. Skrattet kan ses som en del i 
förhandlingen av makt och att inte skratta åt ett skämt kan därmed ses som 
ett sätt att utöva makt.  

Det kan finnas olika andra anledningar till att skämt inte får någon re-
spons. Jennifer Hay har studerat humor i samtal mellan vänner och funnit 
några saker som inte tycks rendera i skratt: 

                                                             
1 Nollrespons kommer från Linell och Gustavsson (1987, s. 51) som menar att det är en signifikant frånvaro av 
respons. Se ett längre resonemang under metodavsnittet 4.3. 
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(1) Otillräcklig kontextualisering. 
(2) Vara för sen eller återuppliva “död humor”. 
(3) Förutsätta för mycket bakgrundsinformation. 
(4) Missbedöma relationen mellan talare och publik. 
(5) Reta någon närvarande negativt. 
(6) Försöka få medlemskap i en exklusiv subgrupp. 
(7) Avbryta seriös konversation. 
(8) Porträttera sig själv olämpligt utifrån sitt kön (Hay, 1995, s. 171–182). 

I den här studien utgör skrattet en viktig analysenhet, eftersom skrattet bi-
drar till att förhandla makt. Skratt inom humordiskurs gör ett skämt eller en 
komisk situation humoristisk. Utan skratt så kommer skämt inte att bli hu-
moristiska. Skrattet som respons eller frånvaron av detsamma är därmed en 
del i förhandlingen av positionen som framgångsrik komiker.  

2.2. Tidigare forskning om humor och kön i offentligheten 

I forskningsöversikten nedan fokuseras främst på hur tidigare forskning me-
nar att humor och kön görs i offentliga sammanhang. En del av den forsk-
ning som presenteras kommer från andra kulturgemenskaper än den Parla-
mentet som svenskt tv-program befinner sig i, vilket förstås ska tas i beak-
tande när det gäller såväl humor som föreställningar om kön. Forskning som 
rör privata sammanhang presenteras då de kan ha relevans för studien. Av-
snittet inleds med studier av kvinnor och män i samtal i offentligheten. Se-
dan presenteras studier om kulturella föreställningar om samband mellan 
humor och kön. Därefter presenteras forskning om humor, kön och makt-
ordningar. Efter det redogörs för humor i vardagsdiskurser. Avslutningsvis 
beskrivs studier om humor och ethos. 

Kvinnor och män i samtal i offentligheten  

Nedan presenteras tidigare studier om kön i olika offentliga sammanhang: i 
medier, under akademiska seminarier samt under arbetsmöten. Den gemen-
samma nämnaren för de olika studierna är att kön förhandlas i situationer 
där personer även har en institutionell maktposition vilken ska etableras el-
ler upprätthållas i ett offentligt sammanhang.  

Kommunikationsforskaren Kirsten Gomard har studerat politiska panel-
debatter i Danmark. De tendenser hon ser i sitt material är att kvinnorna får 
mindre möjlighet att ta plats och förhandla auktoritet genom moderatorns, 
de egna partikamraternas och ibland sin egen prestation (Gomard, 2001, s. 
89–91). Moderatorn ger de manliga partiledarna ordet oftare. Inom ett parti 
utmanar en manlig deltagare den kvinnliga ledaren öppet, genom att ofta 
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göra kommentarer på hennes inlägg och därmed ta golvet. De kvinnliga poli-
tikerna tar generellt sett mer sällan turen. Samtidigt är det svårt för dem att 
ta turen eftersom de återkommande misslyckas med att förhandla sig till 
auktoritet. Kvinnliga partiledare fördelar ordet jämlikt mellan sig och övriga 
partikollegor oavsett kön medan manliga partiledare fördelar ordet mellan 
sig och en annan manlig partikamrat. Gomard menar att de manliga partile-
darna framstår som mer egocentriska (Gomard, 2001, s. 88). De skapar alli-
anser med andra i panelen som har starkare institutionell maktposition, me-
dan de kvinnliga ledarna tilldelar turen också till de andra medlemmarna i 
panelen. Den mindre hierarkiska praktiken hos de kvinnliga politikerna tol-
kar Gomard som att kön och kulturella föreställningar om kvinnligt beteende 
förhandlas i kombination med att kompetens förhandlas. En del kvinnliga 
politiker blir avvisade från golvet av moderatorn vilket inte sker med några 
manliga politiker. Dessutom blir två av de kvinnliga partiledarna utmanade 
av manliga partikollegor som använder tävlingsinriktade strategier. Endast 
de män som själva använder liknande strategier är de som själva också ut-
sätts för dem. Gomard drar slutsatsen att de kvinnliga politikerna begränsas 
i möjligheten att förhandla sig till positionen som kompetent politiker ge-
nom såväl partikollegors som moderatorns interagerande. Trots att kvinnor 
är välkomna in i politiken ges de inte samma möjligheter eftersom de i för-
handling av makt blir avvisade (Gomard, 2001, s. 90).  

Språkvetaren Helga Kotthoff har i en studie analyserat gruppdiskussioner 
i ett tyskt tv-program på 90-talet och intresserat sig för hur statusordning 
etableras i samtalen. Kotthoff menar att för att förhandla sig till positionen 
som expert måste en person både presentera sig som en och bekräftas som 
en sådan expert i interaktion med andra (Kotthoff, 1997, s. 140). Hög status 
får den som pratar mycket och samtidigt får stöd av andra, de som får frågor 
av andra, de som definierar och styr ämnen samt de som etablerar egna åsik-
ter som viktigast och skämtar bort andras (vilket också bidrar till skratt 
många gånger). Männen i Kotthoffs studie framstår som mest aktiva när det 
gäller att förhandla sig till positionen som expert. Kotthoff menar att samtal 
är en process som kan forma asymmetri, och att studier om kön också kan 
belysa denna asymmetri.  

[W]e tend to think that a person’s dominance depends only on her/his 
conversational style without taking into consideration that a style has to be 
legitimate. The conditions of felicity of conversational styles are primarily 
social conditions imbued with power and authority (Bourdieu, 
1991).(Kotthoff, 1997, s. 144). 

Auktoritet eller status är med andra ord inte något man bara kan skapa på 
egen hand, det krävs stöd från omgivningen för att lyckas. I Kotthoffs studie 
får männen i större utsträckning möjlighet att förhandla sig till positionen 
som expert, och hon menar att detta sker både genom personerna själva och 
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genom att de andra deltagarna i samtalen också bidrar till att detta kan ske 
(Kotthoff, 1997, s. 173). 

Medievetaren Maria Edström har studerat hur föreställningar om kön för-
handlas i olika inslag i tv. Förutom att två tredjedelar av alla som syns i tv-
rutan är män, pågår även ett könsgörande i relation till de positioner kvinnor 
och män som syns i tv har (Edström, 2006, s. 95). Männen har i större ut-
sträckning positioner som militärer, forskare, sportutövare, organisationsfö-
reträdare, advokater, läkare, poliser och hemlösa. Kvinnorna har i huvudsak 
positioner som vanliga människor, studenter, aktivister och arbetslösa. Ed-
ström menar att föreställningar om kön både reproduceras och omförhand-
las, och att det genom representationer av kön i media ”sätts gränser för kön 
hela tiden, vare sig vi märker det eller inte” (Edström, 2001, s. 93). Hon me-
nar att föreställningarna om kön begränsar vilka positioner vi tänker oss att 
kvinnor och män ska ha. Hon relaterar detta till ett uttalade från JämO om 
it-företagens styrelser där kvinnor skulle lämpa sig bra men inte släpps in för 
att ”bilden av kompetens är lika med en man” (Edström, 2001, s. 93). 

Medievetarna Mia-Marie Hammarlin och Gunilla Jarlbro som har stude-
rat i hur stor utsträckning partiledare syns i dagstidningar kommer fram till 
att manliga partiledare får mer utrymme än kvinnliga, och att artiklarna med 
manliga partiledare också är mer omfångsrika (Hammarlin & Jarlbro, 2014, 
s. 43). Dessutom förekommer manliga partiledare oftare i opinionsbildande 
material som debattartiklar och ledare än kvinnliga partiledare. Manliga och 
kvinnliga partiledare ges därmed olika utrymme i dagstidningarna, både sett 
till utrymme och genre.  

Språkvetaren Britt-Louise Gunnarsson har undersökt seminariemiljöer på 
två institutioner på ett svenskt universitet för att se om kvinnliga och man-
liga deltagare har olika habitus2 inom akademin. Med kritisk diskursanalys 
har Gunnarsson studerat kommentarer som doktorander fick vid sina pre-
sentationer, och de diskursiva roller som kvinnor och män spelade på semi-
narierna. Hon menar att i den humanistiska miljö hon studerar, bemöts 
kvinnor överlag med motstånd i större utsträckning än män när de kritiserar 
mäns arbete. Ibland blir de kvinnliga lärarna helt ignorerade (Gunnarsson, 
2001, s. 266). Kvinnliga doktorander som deltar i seminarierna är också tys-
tare än de manliga (Gunnarsson, 1997, s. 244). Gunnarsson tolkar detta som 
att det kan bero på att de kvinnliga doktoranderna inte i samma utsträckning 
identifierar sig med gruppen. Men hon menar också att det skulle kunna 
vara ett sätt att protestera mot den traditionella seminariekulturen. Gun-
narsson menar att om en person ofta bemöts på ett negativt sätt så tystnar 
personen kanske till slut. Detta bekräftas också i en enkätundersökning på 
den humanistiska institutionen (Gunnarsson, 2001, s. 277). I den samhälls-
vetenskapliga akademiska miljön som Gunnarsson studerar är förhållandena 

                                                             
2 Begreppet habitus kommer från Bourdieu, och beskrivs närmare i avsnitt 2.3.  
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mellan kvinnliga och manliga lärare mer jämlika. De kvinnliga och manliga 
lärarna är lika aktiva och har dominerande roller, i alla fall så länge de 
kvinnliga lärarna inte är allt för kritiska (Gunnarsson, 2001, s. 275). Gun-
narsson menar att de kvinnliga doktoranderna med god framgång använder 
humor som de vänder mot sig själva. Humorstrategin fungerar som ett sätt 
för att balansera mellan att inte bli dominerade och ändå inte anses okvinn-
liga (Gunnarsson, 2002, s. 159).  

I sin feministiska studie av kvinnor och män i arbetsrelaterade möten ser 
språkvetaren Karin Milles tendenser till att kvinnor ägnar sig åt uppback-
ningar i större utsträckning än män (Milles, 2003, s. 119). Hon menar också 
att kvinnor får kämpa mer för att få utrymme i samtalet vilket visar sig i fler 
misslyckade turtagningsförsök.  

Kulturella föreställningar om samband mellan humor och kön 

Förmågan att uppskatta humor är universell och delas av alla enligt Raskin 
(1985, s. 2). Däremot uppskattar inte alla samma typ av humor eftersom hu-
mor är kulturellt bunden och förstås inom en given lokal och historisk kon-
text. Mycket humor baseras på tabun i språket eller i kulturen. Språkvetaren 
och sociolingvisten Lars-Gunnar Andersson menar att tabu kan härröras till 
sådant som väcker starka känslor och som bedöms som farligt. I Sverige och 
andra delar av Västeuropa kretsar våra tabun enligt Andersson (1985, s. 79) 
främst runt exempelvis religion (helvete), könsorgan och sexuellt umgänge 
(diverse könsord), kroppens avfallsprodukter (skit), funktionsnedsättning 
(idiot) och prostitution (hora). Men även skämt om etnicitet (svennebanan) 
kan adderas till listan enligt språkvetaren och humorforskaren Maria Ohls-
son (2003, s. 181). 

Trots att humor är universell finns föreställningar om att vissa sociala 
grupper saknar humor; kvinnor är ett exempel på en sådan grupp. Raskin 
menar att anledningen till att en sådan uppfattning kan uppstå och upprätt-
hållas är att humor kan iscensättas på olika sätt (Raskin, 1985, s. 3). Humor-
tekniker eller humorkompetens kan skilja sig mellan den grupp som anses 
sakna humor och den grupp som anses ha humor. Vanligen är det en grupp 
som är i överordnad maktposition inom en diskurs eller kontext som avgör 
vad som är humoristiskt. Synen på kvinnan som icke-humoristisk har odlats 
i den västerländska kulturen det senaste århundradet enligt språkvetaren 
Mary Crawford (1995, s. 135) som forskat på humor och kön. När språkveta-
ren Robin Lakoff skrev sin bok om kvinnors språk Language and women’s 
place på 1970-talet, diskuterade hon varför kvinnor beskrevs som att de sak-
nade humor. Hon menade att det ansågs att kvinnor både var dåliga på att 
berätta skämt och på att förstå andras skämt (Lakoff, 2004, s. 81). Hon me-
nade att denna myt baseras på nedsättande skämt om kvinnor och att dessa 
helt enkelt inte ska berättas av kvinnor, samtidigt som de kvinnor som inte 
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skrattar åt dessa skämt anses som att de inte har någon humor. Crawford 
menar vidare att forskning om humor också har baserat sig på nedsättande 
skämt om kvinnor vilket har gett partiska och snedvridna forskningsresultat 
(Crawford, 1995, s. 140). I sin bok Women and men speaking diskuterar och 
citerar Cheris Kramarae Anne Beatt som gjort autobiografiska analyser av 
sin barndom. Kramarae noterar att: 

The socially accepted girls did not have an active sense of humor, that is, they 
did not crack jokes. She writes that the belief that women have no sense of 
humor has important consequences: ‘For many men, it is a rule to live by’ 
(Beatts, 1975, s. 182). Men fear women who try to be funny, she believs. [.. 
“H]umor is aggression,” because women are not rewarded socially for being 
funny (but rather for being nice to men) (Kramarae, 1981, s. 57). 

Utifrån det synsättet odlas inte bara föreställningen om den humorlösa kvin-
nan utan också kvinnans roll som understödjare av män och manlig humor.  

Kulturella föreställningar som finns om kön visar sig också genom vilka 
kompetenser könen tillskrivs. Dessa föreställningar synliggörs i språksocio-
logen Jan Einarssons experiment om Ingvar och Ingvor. Einarsson låter två 
testgrupper läsa ett brev från en byrådirektör. Breven är identiska, förutom 
att den ena testgruppens brev är undertecknat med Ingvor och den andra 
med Ingvar. Den testgrupp som läser Ingvars brev bedömer byrådirektören 
som mer trovärdig och kompetent än den testgrupp som läser Ingvors brev 
(J. Einarsson, 1979, s. 7). I en liknande undersökning som sociolingvisten 
Eva Sundgren (2007) gjort får två grupper bedöma ett samtal utifrån en 
transkriberad text. Testgrupperna ska bedöma personen med olika adjektiv. 
Den första transkriptionen kommer från ett samtal med en manlig fritidspe-
dagog. Två testgrupper får läsa transkriptionen. Den ena får veta att fri-
tidspedagogen heter Mattias och den andra att fritidspedagogen heter Karin. 
Enligt Sundgrens tolkning anses Karin vara engagerad, pålitlig, mjuk och 
noggrann medan Mattias anses mer bildad, intelligent, logisk, rolig och 
trygg. Grupperna får även läsa transkriberad text av ett samtal med en 
kvinnlig journalist. I den ena testgruppen heter journalisten Karin och i den 
andra heter journalisten Mattias. Karin bedöms som mer noggrann och prat-
sam medan Mattias bedöms som mer engagerad, pålitlig, rolig trygg, mjuk 
och personlig (Sundgren, 2007, s. 257). I båda testerna menar Sundgren att 
mannen bedöms som mer rolig än kvinnan (med viss reservation för hur re-
sultaten kan tolkas). De kulturella föreställningar som finns om kön tycks 
med andra ord påverka hur väl människor lyckas framstå som kompetenta 
eller roliga, oavsett om det gäller byrådirektörer, journalister, fritidspedago-
ger – eller möjligen komiker.  

Att män ses som roliga i fler sammanhang än kvinnor är också en tendens 
språkvetaren Maria Ohlsson sett i en enkätundersökning då studenter fått 
frågan vem de tyckte var roligast i privata och i offentliga sammanhang. En 
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genomgående tendens visar sig vara att fler män än kvinnor framhålls som 
roliga (Ohlsson, 2003, s. 341). De kvinnor som lyfts fram som roliga före-
kommer framför allt i privata sammanhang. De roliga kvinnorna uppmärk-
sammas dock nästan enbart av kvinnliga informanter. I Ohlssons studie av 
samtal och skämt mellan barn är ett av hennes genomgående resultat att kil-
lar uppmärksammar andra killars skämt, medan tjejer uppmärksammar 
både killars och tjejers skämt (Ohlsson, 2003, s. 354).  

Kvinnor och män ges också olika utrymme i humordiskurser i mediala 
sammanhang, både sett till antalet och i interaktionen. Kultur- och medieve-
taren Brett Mills har studerat det brittiska frågeprogrammet QI för att se hur 
kunskapsdiskursen konstrueras. Kvinnorna (när de förekommer) i program-
met är alltid i minoritet. I programmets historia har det heller aldrig varit 
mer än en kvinna per program, vilket då gjort henne till en av fyra i panelen, 
eller fem om man räknar moderatorn som också är en man. Endast hälften 
av de program som sänts har inkluderat en kvinnlig deltagare (43 av 88 pro-
gram), när det räknades efter sommaren 2009 (B. Mills, 2011, s. 141). Mills 
menar vidare att de tävlingsinriktade formerna av interaktion som anses 
manligt kodade uppmuntras i programmet: att slåss om uppmärksamhet, att 
uttala kvickheter och att yttra roliga repliker. Programmets godtyckliga po-
ängsystem används av moderatorn, Stephen Fry, för att signalera om något 
är roligt eller intressant genom att han ger poäng. Han uppmuntrar samti-
digt deltagarna verbalt och Mills menar att systemet tycks gynna män (B. 
Mills, 2011, s. 140).  

Men det finns också humor som utmanar föreställningar om kön. Genus-
vetaren Anna Lundberg har undersökt den kvinnliga grotesken (Lundberg, 
2008).3 Bland annat studerar hon humoristiska radioprogram av kvinnliga 
komiker. Hon menar att det i den komiska kvinnliga grotesken som hon un-
dersöker inte finns utrymme för de hegemoniska kulturella föreställningarna 
om att kvinnan ska bli betraktad, erkänd och respekterad (Lundberg, 2008, 
s. 99). Utifrån teorier om den manliga blicken ska kvinnor framför allt vara 
vackra, just för männens skull. Men i Lundbergs studie iscensätter komi-
kerna istället kvinnlighet som producerar, skapar och blir till genom att pro-
ducera kroppar av mångfacetterad karaktär (Lundberg, 2008, s. 268) 

Inom humor är stereotyper vanliga, antagligen för att de är lätta att känna 
igen. Att använda stereotyper är ett sätt att förenkla grupper av människor 
och reducera dem till deras mest framträdande särdrag, menar språkvetaren 
Mary Talbot (2003, s. 471). Penelope Eckert och Sally McConnell-Ginet har 
studerat reklam och vilka stereotyper som förekommer där (Eckert & 
McConnell-Ginet, 2003, s. 93). De menar att det är vanligt att skämta om 
män och deras otålighet i relationer. De belyser detta med ett exempel där en 

                                                             
3 I litteraturvetenskapen en bild, scen eller större struktur i vilken motsatser, främst skräck och komik, före-
nas på ett chockerande sätt. (Nationalencyklopedin 2016) 
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pappa i en reklamannons för bilar använder sitt blöjbarn för att torka av mo-
torhuven. Eckert och McConnell-Ginet menar att motsvarande reklaminslag 
om kvinnor och barn är ovanliga, sannolikt för att reklammakarna inte upp-
fattar det som roligt. Eckert resonerar också om hur mycket humor handlar 
om att rekonstruera ”den-goda-kvinnan-egenskaper” (Eckert, 2004, s. 167). 
Precis som reklamannonsen om mannen med blöjbarnet så menar Eckert att 
humor om män inte i samma utsträckning går ut på att reproducera ”den-
goda-mannen-egenskaper” på samma sätt. En reflektion som Eckert gör är 
att kvinnor med barn i komprometterande situationer endast uppfattas som 
humor av kvinnor och för en kvinnlig publik, samt att dessa talsituationer är 
ovanliga i offentligheten.  

Socialiseringen till att bli flickor och pojkar sker tidigt också genom popu-
lärkultur vänd till barn. Min egen undersökning av barntidningar visar att 
förekomsten av humor varierar i en tidning riktad till flickor (Prinsessan) 
och en tidning riktad till pojkar (Spiderman Kidz) (Söderlund, 2009). Tid-
ningen som riktar sig till flickor har få humoristiska inslag och ordväxlingar, 
medan tidningen som riktar sig till pojkar har betydligt fler.  

Humor, kön och maktordningar 

Precis som i all annan interaktion sker i humor förhandlingar av makt. Ge-
nom humor kan makt omförhandlas, vilket sker både genom interaktion och 
genom att göra någon eller några till måltavla för skämtet. I diskurser med 
institutionella maktordningar är det ofta de med stark maktposition som är 
uppenbara kandidater för att göras till måltavlor i skämt: barn skämtar om 
sina lärare, vuxna om sin chef och så vidare, menar Susan Purdie (1993, s. 
64) som forskar inom teaterkonst. Inte minst gäller detta politisk satir och 
hån mot makten inom totalitära stater (Billig, 2005, s. 208; Raskin, 1985, s. 
233). I de flesta fall gäller detta dock när måltavlan inte är närvarande under 
skämtandet. Att skämta om socialt utsatta grupper av människor eller grup-
per som är i minoritet utifrån priviligierad position (exempelvis utifrån kön, 
sexuell läggning, etnicitet eller funktionalitet) kan vara problematiskt ef-
tersom dessa skämt lätt kan uppfattas som sexistiska, rasistiska eller funko-
fobiska (Billig, 2009; Purdie, 1993, s. 36).  

När människor om vilka man skämtar finns närvarande verkar det dock 
vara mer gynnsamt för människor i institutionellt starka maktpositioner att 
skämta om dem som befinner sig i svagare maktposition. Joan Emerson och 
sociologen Franca Pizzini har båda studerat humor i sjukhusmiljö och menar 
att maktpositionen som den som skämtar har i förhållande till den som den 
skämtar med, är avgörande för om skämtet kommer att uppskattas (Emer-
son, 1969; Pizzini, 1991). Att skämta nedåt i hierarkin verkar då vara mest 
gynnsamt. Pizzini har noterat att läkare kan skämta med sjuksköterskor och 
sköterskor med patienter (1991). Patienter kan skämta med sig själva i fokus, 
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såvida det inte är ett tabubelagt ämne som döden (Emerson, 1969, s. 179). 
Pizzini menar att sjuksköterskor och barnmorskor använder skämt avdrama-
tiserande inom tabu-områden som smärta och sexualitet vid barnafödslar 
(Pizzini, 1991, s. 481). När någon försöker skämta uppåt i den institutionella 
hierarkin är det svårare att få skämtet att bli lyckat, såvida det inte finns 
andra hierarkiska system som påverkar, exempelvis att den överordnade lä-
karen är ung och oerfaren jämfört med sjuksköterskan (Pizzini, 1991, s. 484). 
Även språkvetarna Janet Holmes och Meredith Marra (2002) har studerat 
humor på arbetsplatser. De menar att humor kan användas för att skapa 
auktoritet och manifestera makt. Både överordnade och underordnade an-
vänder humor på det sättet, menar de. Överordnade kan använda humor för 
att samtidigt uttrycka både auktoritet och professionalitet. Underordnade 
kan i många fall välja att skämta om sig själva för att förekomma att göras till 
måltavla (Norrick, 1993, s. 80).  

Katarina Kärnebro som forskar inom pedagogiskt arbete har studerat 
språkpraktiker som framträder hos elever på fordonsprogrammet för att be-
lysa hur normer om språk, kön och skolarbete förhandlas. Hon menar att in-
teraktionsmönstren i samtalen hos eleverna kännetecknas av en konfronte-
rande, direkt och skämtsam samtalsstil. I studien menar Kärnebro att humor 
hos fordonseleverna används för att få status och undvika underordning i 
praktikgemenskapen (Kärnebro, 2013, s. 302).  

Humor i vardagsdiskurser 

I vardagliga samtal sägs humor kunna ha tre olika funktioner enligt Hay: den 
kan betona maktskillnader, den kan fungera som självförsvar och den kan 
skapa eller upprätthålla gruppsolidaritet (Hay, 2000, s. 717). Språkvetaren 
Jennifer Coats har studerat hur dessa funktioner realiseras i grupper med 
kvinnor och i grupper med män och menar att humor används som verktyg 
för att göra kön (Coates, 2014, s. 163). Män använder humor för att position-
era sig i stark maktposition och kvinnor använder humor som självförsvar. 
Båda använder den för att skapa solidaritet. Hon menar vidare att män gör 
kön genom berättelser som fokuserar på andra som gjort idiotiska saker eller 
egna pojkstreck som de lyckats komma undan med. Dessutom förolämpar de 
varandra och ägnar sig åt verbala dueller. Kvinnor gör kön genom att foku-
sera på historier om relationer mellan människor. De skämtar också om pin-
samma erfarenheter.  

Vidare visar tidigare forskning på kulturella föreställningar om att kvinnor 
ska stödja och uppmuntra humor i samtal. Mary Crawford har analyserat ett 
middagssamtal som språkvetaren Deborah Tannen ursprungligen spelat in, 
deltagit i och själv analyserat (Tannen, 1984). Crawford menar att männens 
skämt i samtalen blir lyckade på grund av att de blir uppbackade av kvinnor 
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(Crawford, 1995, s. 133). Hon menar att analyser av ämneskontroll, över-
lappningar och samtalsstöd har visat att män hamnar i rampljuset, ofta tack 
vare både kvinnors och mäns interaktionella ansträngningar i samtal. Det 
handlar i humor om att få tillträde till golvet, tillåtas behålla det och att se-
dan få uppmuntran för skämtet. 

Humor och ethos 

Ett starkt ethos är viktigt för komiker för att publiken ska skratta åt deras 
skämt. Begreppet ethos kommer från retoriken och innebär det förtroende 
som finns för en person. Ett starkt ethos anses nästan vara viktigare än att 
tala sanning menar retorikerna Maria Karlberg och Brigitte Mral (1998, s. 
31). I en studie om stå-upp-humor drar medievetarna Staffan Berglund och 
Karin Ljuslinder slutsatsen att komikerns ethos är avgörande för om ett 
skämt ska uppfattas som lyckat. Deras informanter fick se inslag från stå-
upp-programmet Släng dig i brunnen. En av informanterna visar sig ha 
missuppfattat vem komikern i ett inslag är och uppfattar skämtet som dåligt. 
När informanten sedan förstår att det är en annan komiker, säger han att 
han gillar inslaget bättre (Berglund & Ljuslinder, 1999, s. 149).  

Även Andrea Greenbaum som forskar om bland annat humor, retorik och 
kön menar att ethos är viktigt eftersom publiken inte kommer att skratta åt 
skämt av någon som de av någon anledning ogillar, oavsett hur kul skämtet 
är (Greenbaum, 1999, s. 35). Greenbaum menar också att kvinnliga komiker 
måste arbeta hårdare för att etablera och upprätthålla sin komiska position, 
vilket hon kopplar samman med att de har blivit insocialiserade till att inte 
ägna sig åt verbala dueller. Denna syn går långt tillbaka i forskning om språk 
och kön. Deborah Cameron som sammanfattat Robin Lakoffs kvinnliga 
språkstilar menar att det främst ses som maskulint att hävda sig, vara aukto-
ritär och att vara kraftfullt övertygande (Cameron, McAlinden, & O’Leary, 
1988, s. 76). Greenbaum har även studerat och intervjuat kvinnliga ståupp-
komiker. En av dessa, Margaret Smith, menar att hennes första erfarenheter 
av standup var hemska, främst på grund av att hon saknade självförtroende 
(Greenbaum, 1997, s. 121). Någon som framstår som rädd kommer inte att 
framstå som rolig, menar hon. När hon senare med bättre självförtroende 
provar att använda samma material menar hon att materialet går hem hos 
publiken. 

Det finns också studier om hur skämt lyckas i gruppdiskussioner. Dawn 
Robinson och Lynn Smith-Lovin har studerat studenter i gruppdiskussioner 
och menar att män i mixade grupper (utifrån kön) tycks berätta fler lyckade 
skämt än kvinnorna, men också fler antal skämt överlag. Dock går det att re-
flektera om hur ett skämt blir lyckat, givet att skämtet kräver respons eller 
uppbackningar för att alls kunna klassas som lyckat. För samtidigt ser Ro-



 

  33 
 

binson och Smith-Lovin att kvinnor skämtar mer i grupper med bara kvin-
nor, till och med mer än männen gör i grupper med bara män (Robinson & 
Smith-Lovin, 2001, s. 136–137). Det kan säga något om att skämt är en grup-
paktivitet, det vill säga det krävs både en som skämtar och en publik som 
uppskattar skämten, men också eventuellt om vikten av ethos och trygghet i 
den grupp där man skämtar.  

Materialet i den här studien kommer från ett offentligt sammanhang. Det 
är kvinnliga och manliga komiker som strävar efter att förhandla sig till po-
sitionen som framgångsrik komiker i tv. Eftersom det sker medialt innebär 
det att föreställningar om kön kan reproduceras och utmanas och att tittarna 
kan ta del av den processen. Komikernas möjligheter att förhandla om posit-
ionen som framgångsrik komiker relateras också till de maktordningar som 
finns i de diskurser där de interagerar. En av dessa maktordningar är den 
där humordiskurser ses som manligt kodade, där mannen är norm och kvin-
nan är icke-norm (se ett utförligare resonemang i avsnittet nedan, 2.3). Ko-
mikernas ethos är också en del av förhandlingen, även om ethos inte speci-
fikt studeras. 

2.3. Kulturella föreställningar om kön 

I den här studien undersöks hur kulturella föreställningar om samband mel-
lan humor och kön upprätthålls och utmanas. Kön ses som en social katego-
risering som tillsammans med andra sociala kategoriseringar bidrar till olika 
möjligheter i förhandlingar av deltagarpositioner. I det här avsnittet present-
eras och diskuteras den syn på kön som används i avhandlingen. Först pre-
senteras hur kön görs. Därefter presenteras teorier om homosocialitet, det 
vill säga hur kvinnor och män tenderar att orientera sig mot andra utifrån 
identifikation. Avslutningsvis diskuteras intersektionalitet. 

Begreppen kön och genus används mer eller mindre parallellt inom forsk-
ning om kön. Genus var ett begrepp som växte fram under 1970-talet då man 
började se kön som något som skapas kulturellt, snarare än något som är en 
inneboende egenskap, något man är. Detta var under andra vågens femin-
ism. Inom feminismen har vågmetaforen fått symbolisera olika paradigm. 
Inom språkforskningen symboliserades andravågsfeminismen av att defini-
era kvinnligt och manligt språk. Det som betonades inom språkforskningen 
var teorier om brister i kvinnligt språk, skillnader mellan könen och domi-
nansaspekter i språkbruk. I tredjevågsfeminismen, som den här studien 
främst befinner sig i, betonas att gruppen kvinnor inte är en homogen grupp 
utan att det finns många olika kvinnliga identiteter. Kön är därmed inte en 
ensam social kategorisering som är med och skapar identiteter. Andra soci-
ala och institutionella kategoriseringar bidrar också till detta, till exempel 
klass, etnicitet, sexualitet och så vidare vilket jag kommer in närmare på 
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längre fram i avsnittet om intersektionalitet. Att använda begreppet kön som 
jag gör i den här avhandlingen är en slags påminnelse om att könet både 
skapas av biologi och av kultur. I både Norge och Danmark används kjønn 
respektive køn inom språkforskningen, och i Sverige är det generellt sett 
vanligt inom tredjevågsfeminismen att använda begreppet kön. En av dem 
som förespråkar tanken om kultur och biologi som samhöriga är filosofen 
Judith Butler som menar att det är omöjligt att skilja biologiskt kön från kul-
turellt, eller performativt, eftersom kropp och kön inte kan skiljas åt (Butler, 
1990).  

I linje med det socialkonstruktivistiska synsättet (som presenteras när-
mare i kapitel 3) är kön något som görs i interaktion med andra, snarare än 
något som är. Språkvetarna Candace West och Don Zimmerman vill att kön 
ska förstås som “a routine, methodical, and recurring accomplishment” 
(West & Zimmerman, 1987, s. 126). Det innebär att kön görs, hela tiden och 
gemensamt i interaktion. West och Zimmerman var också de som introduce-
rade begreppet att göra kön, eller doing gender. Det rutinmässiga könsgö-
randet som sker tillsammans med andra börjar redan från det att vi föds. 
Språkvetarna Penelope Eckert och Sally McConnell-Ginet menar att barn 
blir flickor och pojkar genom att de lär sig att bete sig som sådana direkt från 
födseln (Eckert & McConnell-Ginet, 2013, s. 7). De lär sig hur de ska klä sig, 
vilken frisyr som lämpar sig, hur de ska röra sig, vilken röst de ska använda, 
vem som kan använda smink och så vidare. Synen på flickors och pojkars 
olika möjligheter har studerats i forskning gjord på klassrumsinteraktion. I 
en studie av Charlotta Einarsson och Kjell Granström visar interaktions-
mönstret att pojkar får mer uppmärksamhet generellt, att kvinnliga lärare 
alltid ger pojkarna mer uppmärksamhet och att manliga lärare i större ut-
sträckning uppmärksammar flickor ju äldre flickorna blir (C. Einarsson & 
Granström, 2002). Könsgörandet är därför också något som görs på andra 
(Eckert & McConnell-Ginet, 2013, s. 8), genom exempelvis interaktions-
mönster i klassrummet.  

Att kön görs innebär alltså att kön är performativt (Butler, 1990). Synen 
på kön som performativt kan föra tankarna till att det skulle finnas en med-
vetenhet i hur kön görs, att könsgörandet kan regisseras av individen själv. 
Så enkelt är det förstås inte, det skulle möjliggöra att vi kunde välja vilka fö-
reställningar om kön som vi själva ville iscensätta. Tvärtom finns det en tyd-
lig, om än oftast implicit, ram för vilka möjligheter som står till buds bero-
ende på vem man är, social bakgrund, kön, miljö och liknande. Butler kallar 
detta för en rigid regulatory frame (Butler, 1990, s. 43) eller på svenska en 
rigid regulativ struktur (Butler, 2007, s. 88). Vidare menar Butler att kön är 
ett görande som sker i en ärvd diskurs vilket innebär att människor framför 
allt iscensätter den identitet som förväntas. Subjektet har inte oändliga möj-
ligheter.  
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Genom att se kön som något som görs snarare än något som är går det att 
ändra fokus från att se könsgörandet som en individuell handling till att 
istället se på kön som något som sker genom interaktion och på ett vane-
mässigt plan. Det är individer som gör kön, men det är också något som alla 
förväntas göra. Det går inte att välja att inte göra kön enligt Butlers rigida re-
gulativa struktur. Sociologen och psykologen Kitzinger pekar på vikten av att 
undersöka hur kön görs och menar att samtalsanalys är ett bra verktyg i 
forskning (Kitzinger, 2009). Samtalsanalysen möjliggör att peka på vad som 
sker på mikronivå. Det som sker på mikronivå bidrar till att reproducera 
världen också på andra politiska nivåer vilket i sin tur leder till att människor 
marginaliseras på grund av sitt kön eller sin sexuella läggning. Kitzinger 
menar att: 

[T]he “micro” oppressions enacted through everyday interactions are often the 
most resistant to analysis and political challenge—they are […] 
“unremarkable” in the sense that they are composed of the taken-for-granted 
stuff of ordinary human life (Kitzinger 2009:97). 

Mikroanalysen kan därmed säga något om det som sker också på ett övergri-
pande plan. Den vardagliga interaktionen ska inte ses som isolerade händel-
ser eller handlingar utan som saker som kan visa på hur våra förgivettagan-
den ser ut. Det är de små skillnaderna över hur människor behandlas i var-
dagen som bidrar till maktordningar, strukturer eller logiker och att dessa 
upprätthålls.4 Genom att se på kön som något som görs på ett vanemässigt 
plan blir det svårare att säga att individuella kvinnor och män är problemet 
när de beter sig på ett visst sätt eller utsätts för ett visst beteende, när det i 
själva verket handlar om olika möjligheter som finns utifrån social kategori-
sering. 

Föreställningar som finns om kön är inget som är fast, utan något som 
förändras över tid och kultur. Kommunikationsvetaren Anja Hirdman menar 
att kön kan förstås som att det ”refererar till de historiska, sociala och kultu-
rella betydelser som vid en viss tid tillskrivs kategorierna man och kvinna” 
(A. Hirdman, 2001, s. 13). Vidare kan sägas att könskategorierna kvinna och 
man inte är några rena kategorier utan innehåller olika element av handling 
och identitet baserade på stereotyper och habitus, enligt Helga Kotthoff 
(1997, s. 149). Habitus är ett begrepp som är utvecklat av Pierre Bourdieu. 
Bourdieu menar att habitus är en produkt av historien eftersom våra erfa-
renheter gör att vi förhåller oss till andra på ett visst sätt. Donald Broady 
som i sin avhandling skrivit om Bourdieus författarskap beskriver det som 
ett ”system av dispositioner som tillåter människor att handla, tänka och 

                                                             
4 I den poststrukturalistiska traditionen kan man tala om logiker istället för strukturer. Logikerna kan förstås 
som ”de regler som styr en institution, en praktik eller ett system av relationer mellan objekt” (Gunnarsson 
Payne, 2006, s. 26). Ursprungligen kommer denna förståelse om logiker från statsvetaren och diskursanalyti-
kern Ernesto Laclau (Laclau, 2000, s. 76) 
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orientera sig i den sociala världen” (Broady, 1991, s. 228). Systemen är ett re-
sultat av sociala erfarenheter, kollektiva minnen, sätt att röra sig och tänka 
som är förkroppsligade. Bourdieu menar att de ristats in i våra kroppar och 
sinnen som internaliserade tankemönster. Även om habitus kan förändras 
över tid går det långsamt. Bourdieu menar att habitus ”is durable but not 
eternal” (Bourdieu & Wacquant, 1992, s. 133). Kotthoffs syn på kön som ba-
serade på stereotyper och habitus innebär inte att människor agerar efter de 
stereotypa uppfattningar som finns på kön eftersom könsstereotyper kan bli 
utmanade och förändras (Kotthoff, 1997, s. 149). Men hur stereotyperna ser 
ut kan påverka de möjligheter som kvinnor och män har.  

Mannen har i många sammanhang setts som norm i samhället. Den ge-
nusinriktade historikern Yvonne Hirdman har introducerat logiker för kö-
nens isärhållning. Den första logiken innebär att kvinnligt och manligt inte 
bör blandas utan att de utgörs av en dikotomi. Den andra logiken innebär en 
hierarki där mannen är norm, den som utgör det allmängiltiga (Y. Hirdman, 
1988, s. 51). Mannen som norm är en föreställning som kan sägas fortleva 
både outtalat men också delvis uttalat. I språket realiseras mannen som 
norm i och med att ord som slutar på -man, samt generiskt han eller man ses 
som könsneutrala. Även om språket förändras sett till generiska skrivningar, 
används fortfarande ord som idrottsman, riksdagsman och lekman gene-
riskt. Länge var samtidigt ett ord som sjuksköterska problematiskt att till-
lämpa på män, även om detta nu är möjligt, enligt språkvetaren Bettina 
Jobin (2004, s. 20–21). Språknämnden rekommenderade så sent som 2004 
också att endast ord som avleds -man kan användas könsneutralt, men alltså 
inte -kvinna (Språknämnden, 2004). Men även inom exempelvis politiken 
finns en manlig norm. Ett exempel på det synliggörs i medial rapportering av 
kvinnliga och manliga politiker. Hammarlin och Jarlbro har studerat den 
mediala rapporteringen i och med valet av Mona Sahlin som socialdemokra-
tisk ordförande och menar att hon görs till en icke-man genom en formule-
ring i media: ”Kan det förhållandet att Sahlin väljs för att hon inte är man bli 
problematiskt?” (Hammarlin & Jarlbro, 2014, s. 52). Även om kvinnor är 
välkomna in i politiken är männen där fortfarande norm. Statsvetaren Maud 
Eduards uttrycker denna förändring inom politiken med att ”den rumsliga 
åtskillnaden har minskat men att tilltalet ofta förblir manligt” (Eduards, 
2012, s. 279). Hammarlin och Jarlbro menar också att kvinnor i offentliga 
diskurser i stor utsträckning beskrivs utifrån sitt utseende och med referen-
ser till just sin kvinnlighet, samt utifrån sitt privatliv och sin kompetens som 
mamma (Hammarlin & Jarlbro, 2014, s. 134). I humorsammanhang kan 
mannen sägas göras till norm i svenska sammanhang enligt svenska komi-
ker: genom att manliga komiker presenteras som komiker och kvinnliga ko-
miker som just kvinnliga komiker enligt Soran Ismail (2012) och genom hur 
komikernas kön görs relevant när publiken sviker främst när det gäller 
kvinnliga komiker (Adelsköld, 2014; Johansson, 2014). 
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Hur man talar om kvinnor och om män skiljer sig också åt i andra sam-
manhang. Inte minst tycks kvinnor och män hånas på olika sätt, enligt en 
bok om skällsord, stereotyper och könskonstruktioner som Margareta Svahn 
har skrivit. Skällsord för kvinnor handlar om liderlighet eller lösaktighet 
(fnask, hora) medan skällsord om män handlar om omanlighet (bög, slapp-
task) (Svahn, 1999, s. 33). Kvinnor objektifieras och sexualiseras på ett sätt 
som försvagar deras maktposition, till skillnad från män som kan få sin ställ-
ning stärkt när de sexualiseras. Lakoff menar att det inte minst märks på ord 
i engelskan som används om sexuellt aktiva där ord om kvinnor är negativa 
som sluts (slampor), medan ord om sexuellt aktiva män kan vara positiva, 
som studs (hingstar) (Lakoff, 2003, s. 174).  

Samband mellan språk och föreställningar om kön är nära förenad utifrån 
den socialkonstruktivistiska syn som också används som utgångspunkt i den 
här avhandlingen (se vidare under 3.1). Men det finns i andra sammanhang 
en motsägelsefull syn på samband mellan språk och kön som skildras i 
språkvetaren Daniel Wohjans studie om språkaktivism gällande hur språk 
konstruerar världen (Wojahn, 2015). Wojahn har studerat kommentarsfält 
där människor som beskriver kön som något medfött och statiskt samtidigt 
betraktar språkförändringar som ett hot mot de vedertagna könsnormerna 
eftersom språket är verklighetskonstruerande (Wojahn, 2015, s. 241). Ord 
som hen uppfattas som ett hot mot heteronormer medan andra ord som ut-
manar patriarkala normer ses som angrepp på mannens position i samhället. 
Även personer som ser binärt på könskategorisering verkar därmed tillskriva 
språket en konstruktivistisk förmåga som kan upphäva könskategorier. 

I den här studien undersöks hur kvinnliga och manliga komiker kan för-
handla sig till positionen som framgångsrik komiker. Uppdelningen av kön 
har gjorts utifrån den kategorisering av kön som komikerna i studien identi-
fierar sig med. Anledningen till att uppdelningen alls har gjorts är att männi-
skors praktiker också formas av kulturella föreställningar om kön. Fokus i 
studien ligger dock inte på vad kvinnliga och manliga komiker gör, utan på 
hur de kan förhandla sig till en ideal position. I den förhandlingen finns före-
ställningar om kön, habitus och kulturella eller historiska antaganden in-
byggda, vilket förstås är implicit. I förlängningen kan det som sker i förhand-
lingen bidra till att utmana och upprätthålla de föreställningar som finns om 
kön. Hur förhandlingen analyseras beskrivs under metodavsnittet, kapitel 
4.3.  

Homosocialitet 

Homosocialitet innebär att människor som befinner sig i en grupp hittar 
olika sätt att förhålla sig till varandra, utifrån gemensamma erfarenheter, in-
tressen eller identifikation. Under 70-talet började begreppet homosocialitet 
användas för att beskriva hur människor beroende på kön orienterade sig 
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mot andra människor. Jean Lipman-Blumen som forskat på organisations-
beteende menade att homosocialitet ska förstås som: 

[T]he seeking, enjoyment, and/or preference for the company of the same sex 
(Lipman-Blumen, 1976, s. 16). 

Homosocialitet ska alltså särskiljas från sexuell orientering och homosexua-
litet. Framför allt har homosocialiteten setts som att den framträder män 
emellan. Lipman-Blumen har hävdat att män i höga institutionella posit-
ioner får många av sina behov tillfredsställda av andra män och att de därför 
orienterar sig mot andra män. I dessa grupper kan det uppstå en viss jargong 
som handlar om att stärka gruppens ställning, vilket exkluderar andra grup-
per, vissa män och alla kvinnor. I många fall har kvinnor saknat den institut-
ionella maktposition som kan krävas för att befästa den egna gruppens posit-
ion, vilket gör att deras beteende istället kan sägas vara mer heterosocialt. 
Kvinnor orienterar sig alltså i dessa fall mot män för att förhandla sig till en 
maktposition. Homosocialitet mellan kvinnor har därför setts som svagare 
än den mellan män. När kvinnor orienterar sig homosocialt mot varandra 
menar Anja Hirdman, som forskat om hur läsare blir tilltalade i veckotid-
ningar, att det sker i andra former än män emellan. Företrädesvis handlar 
homosocialiteten mellan kvinnor om uppfattningar om hur kvinnligt kön 
görs, och hur detta könsgörande också har aspekter av att bekräfta mannens 
roll (A. Hirdman, 2001, s. 271). Men A. Hirdman gör också en annan iaktta-
gelse, nämligen den att maktordningen mellan könen också tycks påverka de 
homosociala banden. 

Det mönster som kommer fram i Fib aktuellt visar att ju starkare manliga 
homosociala band, desto mer fokus på kamp och handlande och desto 
starkare traditionell genusordning. Den kvinnliga homosocialiteten i 
Veckorevyn fungerar på motsatta premisser: ju starkare homosociala band 
mellan kvinnor, desto svagare traditionell genusordning, och ju svagare band 
mellan kvinnor, desto tydligare uppdelad ordning mellan könen. (A. Hirdman, 
2001, s. 276)  

Jag tror att heterosociala band också kan vara problematiska i vissa avseen-
den. Att orientera sig heterosocialt kan missuppfattas som att det finns sexu-
ella undertoner, vilket gäller både för män och för kvinnor. Därför ser också 
jag det som att heterosocialiteten inte nödvändigtvis fungerar på samma sätt 
som homosocialiteten, exempelvis genom att den har svårare att bli lika 
stark. I den här studien kan teorier om homosocialitet vara relevanta ef-
tersom komikerna i förhandling av makt kan välja att orientera sig mot 
varandra på olika sätt utifrån kön.  



 

  39 
 

Intersektionalitet 

Kön är inte den enda kategorisering som finns tillgänglig för människor. 
Inom tredjevågsfeminismen betonas att det finns fler kategorier som bör tas 
i beaktande i diskussioner om tillgängliga identiteter. Forskning inom 
andravågsfeminismen har ibland kritiserats för att ha utförts på en vit me-
delklass i västvärlden vilket gör att mångfalden som finns av kvinnor och de-
ras olika förutsättningar går förlorad (Eckert & McConnell-Ginet, 2013, s. 
34). Det går inte att säga att kvinnor är en homogen grupp, deras möjligheter 
och förutsättningar kan snarare se väldigt olika ut beroende på andra variab-
ler. Kvinnors erfarenheter skiljer sig också från varandra beroende på var de 
befinner sig geografiskt, socialt och hierarkiskt. När dessa utgångspunkter 
tas i beaktande inom feministisk teori används begreppet intersektionalitet 
för att belysa den mångfald av kategorier som korsas och som bidrar till 
människors möjligheter att förhandla sig till maktpositioner. Enligt genus-
forskaren Nina Lykke bygger intersektionalitet på sociokulturella hierarkier 
och maktordningar samt samspelet mellan dessa som gör att vissa kan för-
handla sig till makt och andra inte (Lykke, 2005, s. 8). Kategoriseringar uti-
från kön, ålder, etnicitet, klass, funktionalitet, nationalitet och sexualitet ses 
som att de görs diskursivt och institutionellt och bidrar till människors möj-
ligheter i förhandlingen av makt. Lykke menar dessutom att olika kategorise-
ringar konstruerar varandra. Identiteter förhandlas i interaktion och anpas-
sas utifrån situation och kultur. Därmed kan personer förhandla om olika 
positioner i ett och samma samtal (S. Mills & Mullany, 2011, s. 43).  

I min studie ligger fokus på att undersöka hur kulturella föreställningar 
om samband mellan humor och kön upprätthålls och utmanas i humorpro-
grammet Parlamentet. Intersektionalitetsbegreppet används därför inte ana-
lytiskt i den här studien utan som kontextualiserande bakgrundsförståelse.  
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3. Samtalsorienterad feministisk dis-
kursanalys  

I det här kapitlet redogör jag för det teoretiska ramverk som används i av-
handlingen. Ansatsen jag har valt är en samtalsorienterad feministisk dis-
kursanalys som inspirerats av Judith Baxters (2003) teoretiska ramverk fe-
ministisk poststrukturalistisk diskursanalys.  

Inledningsvis presenteras under 3.1 ett socialkonstruktivistiskt synsätt och 
de fyra nyckelpremisser som socialkonstruktivismen utgår ifrån. Dessa utgör 
de grundantaganden som också avhandlingen vilar på. Under 3.2 presente-
ras den feministiska diskursanalysen och synen på makt och maktordning. 
Avslutningsvis under 3.3 presenteras den samtalsanalytiska metod som lig-
ger till grund för analysen och som kopplas samman med den feministiska 
diskursanalytiska ramen.  

3.1 Socialkonstruktivism  

Studien utgår ifrån ett socialkonstruktivistiskt synsätt – det vill säga att 
världen betraktas som socialt och diskursivt konstruerad och att det därmed 
inte finns några objektiva sanningar. Socialkonstruktivismen kan sägas vila 
på fyra nyckelpremisser som beskrivs nedan. Dessa är hämtade från 
Winther-Jørgensen & Phillips (2000, s. 11).  

Det vi vet om världen kan inte ses som en objektiv sanning. Vår 
kunskap om världen är en tolkning utifrån de perspektiv och de kategorise-
ringar som finns tillgängliga för oss. Det innebär att vår kunskap om världen 
inte är en spegling av verkligheten. Istället skapar vi våra kunskaper om 
världen genom social interaktion. Genom interaktion förhandlar vi 
kunskap och kommer fram till det som vi uppfattar som gemensamma san-
ningar i en sociohistorisk kontext. De sociala processerna blir ett sätt att för-
stå världen, hur den skapas och hur den upprätthålls. Till stor del sker detta 
genom språket. Språk, bilder eller andra kommunikativa verktyg kan där-
med ses som sociala handlingar som bidrar till att konstruera världen – våra 
sociala relationer, våra identiteter och vår verklighet. Genom sådana diskur-
siva handlingar kan vi således också förändra relationer, identiteter och vår 
syn på världen. Språket, som innebär diskursiv handling, är ett grundläg-
gande verktyg för konstruktionen av världen (Burr, 2003, s. 8). Språket är 
därmed även viktigt att studera för att kunna säga något om hur vi ser på 
världen. Hur vi konstruerar kunskap får konsekvenser för våra 
handlingar. Beroende på hur världen konstrueras blir vissa handlingar ac-
ceptabla medan andra blir otänkbara. Med andra ord får den sociala kon-
struktionen av kunskap olika sociala konsekvenser. Dessutom måste våra 
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kunskaper ses utifrån historisk och kulturell specificitet. Historiens 
gång påverkar vilka vi har blivit samt hur vi uppfattar och representerar värl-
den idag. Det innebär också att representationer ständigt förändras och att vi 
är en del i den förändringen. Texter och handlingar måste därför också tol-
kas i den kontext de befinner sig i.  

Det socialkonstruktivistiska perspektivet manifesteras i studien genom sy-
nen på kön som performativt (Butler, 1990) och genom synen på humor som 
skapad inom en social och kulturell kontext (vilket beskrivs i kapitel 2). Kön 
är inget människor är utan något de gör. Sociala konstruktioner av kön in-
nebär att det finns olika föreställningar om hur kön görs, vad som förväntas 
av kvinnor och av män. Även humor är något som görs. Det vi anser vara ro-
ligt eller vad som är humor skapas inom den sociokulturella kontext vi befin-
ner oss i och som vi alla är med och skapar. För att kunna granska dessa fö-
reställningar som vi lever i och skapar använder jag en feministisk diskursa-
nalytisk ansats.  

3.2 Feministisk diskursanalys som förhållningssätt 

Diskursanalysanalytiska teoribildningar kan ha många olika inriktningar och 
förhållningssätt. I det här avsnittet redogörs för den teoretiska inriktning 
som används i den här avhandlingen. Inledningsvis beskrivs den syn på be-
greppet diskurs som används samt diskursers implikationer för maktförhål-
landen. Sedan beskrivs närmare den feministiska diskursanalys som an-
vänds. 

Diskurser och makt 

Ordet diskurs används inom olika texter och discipliner på olika sätt. Filoso-
fen och idéhistorikern Michel Foucault, som ofta refereras när begreppet ska 
utredas, menar att diskurs är ”praktiker som formar de objekt om vilka de 
talar” (Foucault, 1989, s. 49). Det är också en definition som jag ansluter mig 
till och som är tillämplig för min syn på feminism. Vad det innebär är att dis-
kurser är praktiker som är organiserade på ett sådant sätt att alla betydelser, 
enskilda och tillsammans, kan sägas skapa en övergripande gemensam syn 
på världen och verkligheten. Diskurser konstitueras historiskt genom social 
interaktion samt genom organisering och distribution av kunskap (Talbot, 
1998, s. 151). Foucault menar också att allt är diskursivt vilket gör att vi inte 
kan ha någon kunskap bortom diskurser. Eftersom diskurser verkar såväl 
övergripande och parallellt som överlappande kan de vara motsägelsefulla, 
motstridande eller bara olika. De är dock alltid föränderliga.  

Diskurser definierar, strukturerar och begränsar möjligheterna för hur 
man pratar om saker och företeelser. Diskurser är former av kunskap eller 
mäktiga antaganden, normer och förklaringar som styr sociala och kulturella 
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praktiker (Baxter, 2003, s. 7). Social kategorisering som görs och olika upp-
fattningar som vi har om världen är skapade diskursivt, det vill säga genom 
diskursiva handlingar som till exempel språk och kommunikation. Eftersom 
kategoriseringar och uppfattningar är skapade diskursivt innebär det också 
att de inte är fasta utan möjliga att förändra.  

En viktig aspekt av ett socialkonstruktivistiskt synsätt är att makt är dis-
kursiv. Ett sätt som makt verkar i diskurser är genom att inskränka möjlig-
heten att få tillträde till en diskurs, menar Foucault. Det sker exempelvis ge-
nom vilka subjekt som får möjlighet att tala inom en diskurs (Foucault, 1993, 
s. 26). Makt är däremot inte något som går att förvärva, som kan fråntas eller 
delas eftersom den innebär ett växelspel av ojämlika och rörliga situationer. 
Makt förhandlas ständigt i samtal men är också beroende av vilka gemen-
samma föreställningar som finns om vad som är norm. Vissa maktförhållan-
den blir så naturaliserade inom en given kulturgemenskap att de inte ifråga-
sätts. Dessa maktordningar blir då hegemoniska, och ses alltså som ett orga-
niserat samtycke (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 39). Makt står i 
förhållande till andra relationer, så som ekonomiska, vänskapliga och sexu-
ella vilket innebär att de också står i relation till de fördelningar eller ojäm-
likheter som finns i och med dessa. Ingen makt utövas utan syfte och mål, 
även om det inte nödvändigtvis innebär att individer kan påverka dessa mål 
med sin vilja.  

Enligt socialkonstruktivismen finns ingen inneboende sanning i världen, 
utan alla föreställningar beror på hur diskurser är organiserade och vilken 
kunskap som produceras i dessa. Att studera diskurser innebär att förstå nå-
got om de föreställningar som strukturerar dem. Föreställningar om kön, om 
kvinnor och om män, är diskursiva. Föreställningarna kan se olika ut inom 
olika diskurser, i teorin kan de till och med vara kontrasterande. Kön inne-
bär olika saker beroende på kulturella föreställningar och diskurser. Det är 
diskurser som styr vad kvinnlighet och manlighet innebär, vilka kunskaper 
en kvinna respektive en man antas ha och så vidare. En kvinna som både är 
komiker och förälder kan ha olika krav på sig om hur hon bör agera och vil-
ket ansvar hon bör ta beroende på om hon interagerar i humordiskursen el-
ler i familjediskursen (Talbot, 1998, s. 156). Detsamma gäller förstås för en 
man, som sannolikt har lite andra krav på sig. De föreställningar som råder 
och som förhandlas kan förändras genom att de utmanas. Förändringarna 
sker genom vårt språk och genom våra handlingar.  

Feministisk diskursanalys (FPDA) 

Den diskursanalytiska teoribildning som används i den här avhandlingen är 
en feministisk diskursanalys som är inspirerad av det teoretiska ramverk 
som skapats av den brittiska språkvetaren Judith Baxter (2003) och som kal-
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las feministisk poststrukturalistisk diskursanalys (förkortat FPDA framö-
ver). FPDA är ett verktyg för att analysera hur talare positioneras med olika 
grader makt i sammanflätade men ändå konkurrerande diskurser (Baxter, 
2003, s. 1). Att studien är inspirerad av FPDA innebär att jag tar fasta endast 
på vissa aspekter. Dessa aspekter är fyra och hämtade från Baxter (2003, s. 
5):  

1. Grundsynen inom feminism innebär att det finns en mångfald av 
kvinnliga identiteter.  

2. Kön är inte något som någon är utan något som görs. Teorier om per-
formativitet utgår från Judith Butler (1990). 

3. Makt är något som är under ständig omförhandling. Makt verkar dis-
kursivt genom normer och tabun; vad som är möjligt att säga och inte 
samt vem som kan säga vad. Makt är därmed inte något som innehas 
av individer. Det innebär att samma person kan ha både starka och 
svaga maktpositioner (Foucault, 1993). 

4. Förhandlingen av positioner sker i interaktion. Det är positioner som 
studeras, men social kategorisering får också implikationer för vilka 
positioner som är tillgängliga, förväntade och ibland till och med 
tvingande. På samma sätt som vi inte kan ha kunskap bortom diskur-
ser kan vi inte uttala oss om individers identiteter utan enbart om de-
ras diskursiva positioner, deltagarpositioner. En diskussion om för-
handling av positioner finns i nästföljande avsnitt Förhandling av 
deltagarpositioner.  

I den här studien förs i analysen en diskussion om hur olika diskurser formar 
praktiker i förhandlingen av positionen som framgångsrik komiker. Med 
hjälp av feministisk diskursanalys undersöks i studien specifika kontexter 
och praktiker samt förhållandet mellan den specifika interaktionen och dess 
avhängighet av övergripande kulturella föreställningar. En systematisk ana-
lys kan visa på om röster marginaliseras eller tystas enligt Baxter (2003, s. 
10). Baxter förespråkar därmed också att använda samtalsanalys i kombinat-
ion med FPDA. Metoden som används i studien beskrivs närmare i metod-
avsnittet 4.3 och 4.4. 

Förhandling av deltagarpositioner 

I interaktion förhandlar människor om olika deltagarpositioner. I den här 
studien ligger fokus på en ideal position, den som framgångsrik komiker. 
Det är en position som i studien ses som en stark maktposition.  

Positionsbegreppet kan användas på två lite olika sätt. Dels förhandlas po-
sitioner fram genom kommunikativa strategier och dels positioneras männi-
skor genom social kategorisering. Det är i den här studien framför allt för-
handlingen av positioner genom kommunikativa strategier som analyseras. 



 

  45 
 

Positionering utifrån social kategorisering innebär att betrakta någon eller 
att någon blir betraktad på ett visst sätt. Det innebär alltså att skapa en relat-
ion till andra positioner i ett visst sammanhang. I den här studien undersöks 
inte positionering utifrån social kategorisering analytiskt, däremot diskute-
ras den när den uttrycks i humortopikerna och bidrar till komikernas för-
handling av deltagarpositioner. Nedan beskrivs förhandling av positioner ut-
ifrån kommunikativa strategier. 

En persons deltagarpositioner formas av de ofta konkurrerande diskurser 
som råder samtidigt (Baxter, 2003, s. 26). I olika diskurser blir olika delta-
garpositioner möjliga. De olika deltagarpositionerna ger i sin tur olika möj-
lighet till aktiviteter och typer av förtroende, ethos, för personen. Deltagar-
positionerna är flera, om än inte obegränsade för individerna, vilket gör att 
deltagarpositionerna är under ständig förhandling. Förhandlingen sker dis-
kursivt, det vill säga genom handling och ord snarare än genom till exempel 
personligheter (Baxter, 2003, s. 26).  

I förhandlingen av deltagarpositioner kan individer få en stark eller en 
svag maktposition beroende på vilken diskurs som råder eller som är stark-
ast i den situation individen befinner sig. De erfarenheter, intressen och mål 
som gäller och premieras i den specifika diskursen är det som avgör om en 
person kan förhandla sig till en privilegierad position eller inte. Även om det 
inte finns någon given maktposition, i och med att makten kan fluktuera, 
förhåller sig människor alltid till sociala eller institutionella strukturer eller 
logiker, till exempel normer, vilka på ett eller annat sätt är hegemoniska 
(Hornscheidt & Landqvist, 2014, s. 139). I studien refereras de framför allt 
till som maktordningar. Det innebär att individer i vissa institutionella posit-
ioner kan ha större makt över individer i andra positioner. En programledare 
i ett humorprogram kan till exempel ha större makt över programmet än de 
komiker som deltar i det, särskilt när det gäller att reglera samtalet genom 
tolkningsföreträde och genom att inkludera eller exkludera samtalsdeltagare. 
Dessa förhållanden kan dock ändra sig om positionerna eller diskurserna 
ändras. Komikern kan med hjälp av humor vända sig emot programledaren 
och på så vis förändra maktordningar genom att skämta, vilket i sig kan vara 
ett sätt att utmana diskurser, gränser och maktordningar. I den här studien 
ligger fokus på att se hur den ideala positionen som framgångsrik komiker 
förhandlas: vilka som kan förhandla sig till den och vilka som fråntas möjlig-
heten att förhandla sig till den. (Detta beskrivs mer utförligt under 4.3.) 

3.3 Samtalsanalys i vid bemärkelse  

Till grund för analyserna av förhandlingen av positionen som framgångsrik 
komiker i den här studien ligger samtalen i Parlamentet, så som de ser ut för 
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tv-tittaren. Jag utgår då från samtalsanalys i vid bemärkelse som metodo-
logi. Den vida bemärkelsen innebär att jag inte bara analyserar yttranden i 
samtalen utan även intonation till viss del och olika kroppsliga modala resur-
ser som blickar, miner, gester och kroppsposition samt kontexten. 

Samtalsanalys, eller conversation analysis (CA), innebär att systematiskt 
analysera tal som produceras i mänsklig interaktion, talk-in-interaction 
(Hutchby & Wooffitt, 1998). CA härstammar från det etnometodologiska fäl-
tet och Harvey Sacks var den som tillsammans med Emanuel Schegloff och 
Gail Jefferson byggde upp grunderna genom att börja studera autentiska 
samtal systematiskt (se exempelvis Heritage, 1989). Syftet med samtalsana-
lys är att utforska hur samtal är organiserade och vilka kompetenser sam-
talsdeltagarna har och använder när de kommunicerar. CA innebär detalje-
rade analyser av hur samtal är uppbyggda till strukturen: hur replikskiften 
eller turtagning går till, när och hur en talare kan få turen, hur samtidigt tal 
sker och hur samtalet bygger på samtalssekvenser som exempelvis närhets-
par (fråga-svar, hälsning-hälsning, erbjudande-accepterande). I min till-
lämpning av samtalsanalys kopplar jag samman olika kommunikativa stra-
tegier med komikernas möjlighet att förhandla sig till en ideal position. 
Detta beskrivs mer utförligt under metodavsnittet 4.3.  

Samtal ser olika ut beroende på vilka syften de har. Institutionella samtal 
till exempel har oftast en asymmetrisk karaktär eftersom det finns en in-
stitutionell maktfaktor som ger implikationer för samtalet. Ofta har en per-
son i institutionella samtal en överordnad roll på grund av sin profession och 
samtalen får fråga-svar-karaktär. Historier växer därmed fram steg för steg 
genom att en person strategiskt leder samtalet vidare genom att ställa frågor. 
Ian Hutchby som är sociolog och samtalsanalytiker menar att det inte bara 
är institutionella samtal som har denna asymmetri utan att den även kan fin-
nas i andra genrer av samtal (Hutchby, 1996, s. 16–17). I intervjuer på tv 
finns vissa utmärkande drag enligt samtalsanalytikern John Heritage (1985) 
som har analyserat samtal i nyheterna. Intervjuaren använder vissa strate-
gier som utmärker denna typ av samtal och som är väl förberedda och pro-
ducerade för andra än de som deltar i samtalet, det vill säga en tv-publik. 
Den som ställer frågorna vet ofta svaret på förhand, men måste behandla 
svaret som att det är en nyhet, genom uppbackning och följdfrågor (Heri-
tage, 1985, s. 98). Samtalen i Parlamentet kan sägas vara asymmetriska ef-
tersom moderatorn i stor utsträckning styr organisationen av samtalen i pa-
nelen. Men samtalen är också specifika i sin karaktär eftersom de är produ-
cerade för en publik som finns såväl i tv-studion som i tv-sofforna. 
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Multimodalitet 

Inom ramen för diskursanalys studeras i den här avhandlingen handlingar 
som diskursiva praktiker. Med handlingar avses inte bara tal utan även ges-
ter, blickar, miner och kroppsposition.  

Inom den multimodala analysen pratar man om att olika semiotiska re-
surser används som byggstenar för att skapa semiotiska modaliteter 
(Björkvall, 2009, s. 14). Språket ses som en semiotisk modalitet som är upp-
byggd av semiotiska resurser, nämligen av olika ljud. Utöver det kan bilder 
ses som en semiotisk modalitet. Språkvetarna Gunther Kress och Theo van 
Leeuwen menar att multimodalitet innebär att olika semiotiska principer 
verkar i och tvärs emellan olika modala resurser (Kress & van Leeuwen, 
2001, s. 2). De olika modala resurserna har inte strikta gränser eller en speci-
fik uppgift. Ett tv-program kan till exempel tillhandahålla handling, musik, 
ett lager av känslor och så vidare. Språkvetaren Sigrid Norris menar att all 
interaktion är multimodal (Norris, 2004, s. 1).  

På engelska används begreppet modes för att beskriva varje modalitet. På 
svenskan behövs en lite fylligare beskrivning än att endast kalla det för mo-
dalitet för att inte förväxla termen med den grammatiska betydelsen av mo-
dalitet, vilken uttrycker exempelvis vilja eller benägenhet till något. Anders 
Björkvall använder begreppet semiotisk modalitet (Björkvall, 2009, s. 14). I 
den här studien benämns de främst som kroppsliga modaliteter och verbala 
modaliteter. Att just dessa två har valts ut beror på att de kan användas som 
kommunikativa strategier. Adam Kendon som är en auktoritet inom forsk-
ning på gester menar att ansiktet är en känslig avstämningsanordning som 
gör det möjligt att undvika misstolkningar och klara av interaktion med olika 
semiotiska modaliteter samtidigt (Kendon, 1990, s. 150). Isabella Poggi som 
forskar inom psykologi och lingvistik menar att gester är med och organise-
rar samtal (Poggi, 2007, s. 110). Den multimodala analysen i studien gör det 
möjligt att utforska samspelet mellan diskursens olika modaliteter och dess 
relation till olika kommunikativa strategier. I slutändan är det strategierna 
som bidrar till förhandlingen av positionen som framgångsrik komiker. Den 
multimodala analysen beskrivs närmare i metodavsnittet 4.3. 

Föreställningar om samtalsstilar och kön 

I den här avhandlingen används som tidigare nämnts samtalsanalys i vid be-
märkelse. Samtalsanalytikern Catrin Norrby menar att det vidare perspekti-
vet innebär att ta avstamp i språkbruket och de funktioner språkbruket har 
(Norrby, 1996, s. 48). Fokus ligger fortfarande på interaktionen, men kon-
texten blir också viktig att ta med i sammanhanget. Bakgrundsfaktorer som 
kön, ålder, social bakgrund och kulturgemenskap blir aspekter att ta i beak-
tande, något man inom CA traditionellt sett helt har bortsett ifrån. Inom den 
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strikta varianten av CA utgår man istället från deltagarna själva och den me-
ning som dessa bygger upp i samtalet.  

Jag ansluter mig dock till både genusteoretiker och andra samtalsanalyti-
ker som menar att kön och andra sociala faktorer är en del av en persons et-
hos, vilket också påverkar det förtroende som finns för individer i samtal (se 
till exempel Baxter, 2003, s. 11; Lakoff, 2003, s. 166). Ethos förändras i sam-
tal och över tid beroende på vad en person säger, gör och står för, men är 
även beroende av yttre faktorer som delvis skapas av social kategorisering 
enligt retorikern Jens E. Kjeldsen (2008, s. 140).  

Inom andravågsfeministisk språk- och könforskning har olika samtalssti-
lar setts som en del i görandet av kön. Förr sågs de som mer könstillhörande, 
men senare som föränderliga (Cameron, 1985; Lakoff, 2004). Feminin och 
maskulin samtalsstil har tidigare beskrivits som motsatser där den feminina 
stått för samarbete, närhet och samförstånd medan den maskulina präglats 
av konkurrens, distans och kontroll (Holmes & Stubbe, 2003, s. 574). Den fe-
minina stilen har också kännetecknats av att vara indirekt medan den mas-
kulina kännetecknats av att vara direkt. Samtalsstilarna ska inte främst ses 
som uttryck för det ena eller andra könet, istället kan de användas för att an-
lägga ett maktperspektiv. Olika samtalsstilar kan ses som försök till att för-
handla om makt, alternativt att samtalet har olika mål som exempelvis att 
skapa samarbete och närhet.  

Utifrån kulturella föreställningar om kön har kvinnor och män olika för-
väntningar på sig i samtal, till exempel förväntas kvinnor i hög grad ge sam-
talsstöd (Holmes & Stubbe, 2003, s. 574). En annan kulturell föreställning är 
att kvinnor talar mer i privata och informella samtal medan män generellt 
sett anses mer villiga än kvinnor att bidra i formella eller offentliga samtal 
(Holmes, 1992, s. 132). Om kvinnor och män inte lever upp till de förvänt-
ningar som finns genom att anta samtalsstilar som framför allt relateras till 
det motsatta könet, kan det leda till förlust av respekt eller i vissa fall även 
bestraffning. Språkvetaren Robin Lakoff har sagt att kvinnor utsätts för dub-
belbestraffning avhängigt deras samtalsstil (Lakoff, 2004, s. 41), något som 
även Gunnarsson kommenterar i sin studie av kvinnors strategier i mansdo-
minerade seminariesammanhang (Gunnarsson, 2002, s. 260). De menar att 
kvinnor ibland har uppmanats att använda samtalsstilar som gör att de inte 
blir dominerade, det vill säga samtalsstilar som betraktas som maskulina. 
När kvinnor sedan använder samtalsstilar som gör att de uppfattas som do-
minerande kan det leda till bestraffning för att de uppför sig okvinnligt. Det-
samma kan förstås gälla för män som antar feminint kodade samtalsstilar. 
Inom tredje vågens feminism trycker man på vikten av att språk produceras i 
ett ideologiskt system som reglerar normer och konventioner för vad som är 
accepterade praktiker för olika kön (S. Mills & Mullany, 2011, s. 41). I den 
här studien ligger fokus på att studera interaktion samt komikernas möjlig-
heter att förhandla sig till positionen som framgångsrik komiker. Kulturella 
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föreställningar om kön är förstås inte explicita i interaktionen, men kan ändå 
leda till att vissa positioner eller praktiker blir mer tillgängliga för olika indi-
vider beroende på just kön. 

Ansiktsrelaterat arbete 

I interaktion pågår ett ständigt arbete för att behålla det sociala ansiktet. Te-
orier om det sociala ansiktet, eller face, kommer ursprungligen från Erving 
Goffman (2005, s. 5). Det svenska begreppet socialt ansikte används exem-
pelvis av språkvetaren Håkan Landqvist (2001, s. 17). Begreppet innebär att 
alla människor har ett socialt ansikte och sociala förväntningar utifrån kultu-
rella föreställningar. I interaktion arbetar människor för att bibehålla det so-
ciala ansiktet, det vill säga att leva upp till den bild man vill presentera av sig 
själv. Det sociala ansiktet förändras hela tiden vilket gör att arbetet med att 
bibehålla ansiktet är ständigt pågående. Det brukar kallas för ansiktsrelate-
rat arbete, från Goffmans face work (Goffman, 2005, s. 12). Det ansiktsrela-
terade arbetet innebär att respektera sig själv och andra i interaktion. En ge-
mensam respekt innebär ett konstant och gemensamt arbete med att bevara 
det sociala ansiktet. I interaktion kan det uppstå ansiktshot, ofta vid hand-
lingar som innebär uttryck för ogillande, kritik, klagomål, anklagelser, föro-
lämpningar, motargumenterande eller uttryck för oenighet. Ansiktshoten 
kan påverka fler eller alla personer i interaktionen.  

Vid ansiktshot använder samtalsdeltagarna oftast olika strategier för att 
bevara ansiktet. I samtalsforskning talar man exempelvis om att det finns 
prefererade och disprefererade yttranden eller svar. Preferensstrukturen 
har att göra med vilka yttranden eller svar som kan leda till svårigheter i 
samtal. Ett prefererat svar i ett närhetspar (fråga–svarssekvens) innebär att 
heja tillbaka när någon hejar eller att tacka ja till ett erbjudande. Samtals-
analytikerna Maxwell Atkinson och John Heritage (1984, s. 53) menar att 
prefererade svar normalt sett är direkta och sker utan fördröjning. Prefere-
rade svar medför sällan några problem i samtalet utan gör att alla kan bibe-
hålla sitt sociala ansikte. Ett disprefererat svar i ett närhetspar innebär ex-
empelvis att tacka nej till ett erbjudande eller att inte hålla med någon. De 
disprefererade svaren utgör ofta ett potentiellt ansiktshot (Norrby, 2014, s. 
63). Därför lindas disprefererade svar oftast in eller mjukas upp genom att 
göras indirekta, till exempel det hade varit trevligt, men tyvärr kan jag inte 
komma på festen. Turerna föregås ofta av en paus eller fördröjs inom turen. 
Ansiktshotet blir genom dessa strategier i samtalet inte lika allvarligt 
(Norrby, 2014, s. 149). En samtalsdeltagare som ägnar sig åt ansiktshotande 
yttranden, som att värdera sig själv eller någon annan negativt, kan också 
påverka andra samtalsdeltagares kommunikativa strategier. Samtalsanalyti-
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kern Anita Pomerantz menar att när någon gör en negativ värdering av nå-
gon annan är det prefererade svaret att inte hålla med om den negativa vär-
deringen (Pomerantz, 1984, s. 81).  

I humor kan ansiktshot användas som en humoristisk strategi. Därför stu-
deras ansiktshot främst i den här avhandlingen när komikerna skämtar an-
siktshotande med andra. Ansiktshotande skämt lämpar sig kanske särskilt 
inom den politiska parodin som ett sätt att parodiera politikers personan-
grepp. Trots det är ansiktshoten kontroversiella inslag även inom interaktion 
i humordiskurser. Den politiska parodin är då inte undantagen eftersom den 
parodierar en seriös genre som politisk debatt. Det kan därför uppstå tvety-
dighet i hur de övriga i panelen ska reagera när någon utsätts för ett ansikts-
hotande skämt. Särskilt gäller det moderatorn som har till uppgift att för-
hålla sig till komikerna både som komiker och som de politiker de parodie-
rar. Det innebär därmed att moderator och komiker interagerar i såväl en 
komisk diskurs som en debatterande diskurs överlappande, vilket också le-
der till olika strategier i samtalet. Detta resonemang utvecklas vidare i kapi-
tel i nästa kapitel (kap 4). 
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4. Metodval och studiens genomförande  

Syftet med den här avhandlingen är att utifrån ett interaktionellt och diskur-
sivt perspektiv studera hur kulturella föreställningar om samband mellan 
humor och kön upprätthålls och utmanas i humorprogrammet Parlamentet 
på tv. Studien besvarar frågan om vilka möjligheter de kvinnliga och manliga 
komikerna har att förhandla sig till positionen som framgångsrik komiker 
med fokus på de kommunikativa strategier som används. Studien är viktig 
för att se om kvinnliga och manliga komiker har likvärdiga möjligheter i för-
handlingen om positionen som framgångsrik komiker. Analysen kan sägas 
vara en samtalsinspirerad feministisk diskursanalys. Det innebär att ana-
lyserna har gjorts på samtalsanalytisk mikronivå, men med en diskursanaly-
tisk makronivå som lyfter kontextuella aspekter av interaktionen. I det här 
avsnittet presenteras närmare hur analysen har gjorts och vilka analysen-
heter som har studerats. Analysförfarandet är kvalitativt med inslag av fre-
kvensberäkning när det kommer till antalet skämtinitiativ och viss turtag-
ning. Materialet för analysen är tv-programmet Parlamentet, den version 
som har sänts i tv och som tv-publiken därmed har kunnat ta del av. De ana-
lysenheter som har studerats i materialet är turtagning, viss prosodi (into-
nation, betoningar) och kroppsliga modaliteter eller så kallade icke-verbala 
signaler (miner, blickar, gester och kroppspositioner).  

Kapitlet inleds med en beskrivning av skämtets faser. Under 4.2 presente-
ras de programmoment som ingår i tv-programmet Parlamentet. Under 4.3 
presenteras de analysenheter som har använts för att studera förhandlingen 
av positionen som framgångsrik komiker: kommunikativa strategier i multi-
modal interaktion, samtalsstilar i humordiskurser, komikernas uppdrag i 
Parlamentet, moderatorns uppdrag i Parlamentet samt hur publiken har 
hanterats i analysen. Under 4.4 beskrivs de analysenheter som studerats i 
frekvensanalysen, turtagningsmönster och skämtinitiativ i Parlamentet. Un-
der 4.5 beskrivs urvalsprocessen, både urvalet av de program som har analy-
serats och urvalet av de samtalssekvenser som presenteras från varje pro-
gram. I avsnittet presenteras även de medverkande komikerna i program-
men i studien och de tre analyserade programmens struktur. Under 4.6 be-
skrivs de transkriptionsprinciper som använts. Avslutningsvis redogörs för 
några av de metodologiska överväganden som forskningsprocessen har inne-
burit och hur dessa har påverkat utformning och presentation av analysen 
under 4.7. 
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4.1 Skämtets faser  

I Parlamentet introducerar moderatorn olika nyhetstopiker som kommer 
från aktuella nyhetshändelser. Utifrån dessa nyhetstopiker bygger komi-
kerna upp skämt genom att använda olika humortopiker. Humortopikerna 
är i det avseendet det fiktiva, det möjligen absurda och det som är att be-
trakta som humor. När komikerna bygger upp sina skämt finns olika faser 
som de måste gå igenom för att deras skämt ska ses som lyckat. Crawford 
(1995, s. 130) menar att faserna är tre och har förklarat dessa på följande 
sätt: 1) den som skämtar måste få tillträde till golvet, 2) skämtaren måste 
kunna och ges tillåtelse att behålla golvet och 3) skämtaren måste också få 
uppmuntrande respons genom att lyssnaren/lyssnarna skrattar eller lägger 
till en egen lustighet. Inför min analys har jag kompletterat dessa tre faser 
med en ytterligare fas; den komiska poängen. Faserna är: 

1) Tillträde: komikern får tillträde till golvet. 
2) Uppbyggnad: komikern får behålla golvet och kan bygga upp 

skämtet.  
3) Komisk poäng: komikern framför den komiska poängen.  
4) Respons: komikern får respons från moderatorn eller från de öv-

riga komikerna.  

Samtliga av skämtets faser måste fullföljas för att komikern ska ha möjlighet 
att förhandla sig till positionen som framgångsrik komiker. Den komiker 
som påbörjar en förhandling av ett skämt menar jag tar initiativ till ett skämt 
(även kallat skämtinitiativ). Tillträdet till golvet får komikerna genom att de 
tar turen eller tilldelas den av moderatorn. I den andra fasen får komikern 
behålla golvet och skämtet byggs upp, det kan ta olika lång tid. I denna fas 
kan andra bidra med samtalsstöd. Den tredje fasen innebär att komikern 
framför sin komiska poäng. Denna fas innehåller alltså ingen interaktion. Ett 
skämt kan ha fler komiska poänger, särskilt under uppbyggnaden av längre 
skämt. Crawford (1995, s. 130) har inte med den komiska poängen som en 
egen fas utan inkluderar den i sin andra punkt. I mina analyser kan det dock 
vara relevant att skilja uppbyggnadsfasen från själva framförandet av den 
komiska poängen eftersom komikerna rent teoretiskt skulle kunna bygga 
upp ett skämt men aldrig komma till någon komisk poäng. I vissa fall utgörs 
dock uppbyggnaden kort och gott av en komisk poäng, oftast i och med att 
komikerna framför en ny komisk poäng på ett skämt som någon annan har 
byggt upp. Jag menar också att den komiska poängen är själva huvudmålet, 
varför jag betraktar uppbyggnaden av skämtet och den komiska poängen 
som två separata faser. Den fjärde fasen innebär att komikern får respons. 
Responsen kan utgöras av uppmuntrande kommunikativa strategier eller 
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avvisande kommunikativa strategier. De uppmuntrande strategierna inne-
bär att någon skrattar eller att moderatorn återupprepar den komiska po-
ängen. Dessa strategier bidrar till att komikern kan förhandla sig till posit-
ionen som framgångsrik komiker. De avvisande strategierna är disprefere-
rade och innebär därmed potentiella ansiktshot. I Parlamentet kan det inne-
bära att ett skämt eller yttrande blir ifrågasatt eller får noll-respons, det vill 
säga att respons uteblir på ett signifikant sätt. De avvisande strategierna bi-
drar till att komikern fråntas möjligheten att förhandla sig till positionen 
som framgångsrik komiker. De kommunikativa strategierna presenteras när-
mare under 4.3. 

När en komisk poäng har framförts kan moderatorn eller en annan komi-
ker ta turen för att bygga upp ett nytt skämt utifrån en ny humortopik vilket 
också innebär att en ny samtalssekvens inleds. Ett undantag för denna av-
gränsning är om en annan komiker framför en egen komisk poäng på samma 
skämt eller när en komiker framför ett ansiktshot som en annan komiker 
väljer eller uppmanas att bemöta. Då har jag gjort avgränsningen att det är 
samma samtalssekvens som fortsätter eftersom det är samma humortopik 
som används.  

4.2 Programmoment i Parlamentet 

Programmet Parlamentet utgörs av olika programmoment som påannonse-
ras av moderatorn. Jag har valt att använda mig av de programmoment i 
materialet där komikerna har störst möjlighet att interagera med varandra 
inom partiet och över partigränserna, eftersom det är interaktionen delta-
garna emellan som jag intresserar mig för i min analys. Hur urvalet av dessa 
tre programmoment gjorts beskrivs närmare under 4.5. De programmoment 
jag har valt ut för analys är följande: 

Aktuell rapport: moderatorn introducerar nyhetstopiker, det vill säga ny-
hetsaktuella händelser från veckan. Dessa bygger komikerna sedan 
upp skämt utifrån. Programmomentet bygger på att de båda partierna 
har olika inställning i frågan, ibland baserat på politisk färg.  

Inledning: programmen inleds med en Inledning vilken faller utanför de 
ordinarie programmomenten. Eftersom alla komiker kan inkluderas i 
interaktionen under inledningen har jag inkluderat även den i min 
analys när där förekommer interaktion.  

De programmoment som faller utanför min analys är: 

Tips från coachen: en komiker åt gången får frågor från moderatorn och 
uppmaningar från en monter om hur de ska bete sig.  
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Från a till ö: de två komikerna i samma parti varvar att svara på modera-
torns frågor och måste inleda sitt svar med nästa bokstav i alfabetet.  

Utan tvekan: utan att tveka ska komikerna svara på den fråga moderatorn 
ställer och samtidigt förhålla sig till en uppmaning från montern.  

Klart man hänger med: en kunskapsbaserad rond där ett parti i taget sva-
rar på moderatorns frågor, hellre roligt än rätt, varpå moderatorn un-
dantagsvis delar ut poäng.  

Avslutning: avslutar programmet. Ibland förekommer interaktion mellan 
komikerna även här. Dock inte i det urval av program som ingår i min 
analys, varför programmomentet inte ingår i analysen. 

Anledningen till att dessa programmoment inte analyseras är alltså att dessa 
saknar den interaktion som kan inkludera alla i panelen samtidigt. Istället 
interagerar komikerna en och en eller svarar på direkta frågor från modera-
torn.  

4.3 Förhandlingar om positionen som framgångsrik komiker i Parla-
mentet 

Jag har i den här studien intresserat mig för en specifik position, positionen 
som framgångsrik komiker. I samtalen i Parlamentet pågår en ständig för-
handling av den här ideala positionen som kan sägas vara en stark maktpo-
sition. Därför har jag valt att studera när komikerna blir bekräftade eller av-
visade i skämtets faser. När komikerna blir bekräftade bidrar det till att de 
kan förhandla sig till positionen som framgångsrik komiker, medan de istäl-
let fråntas den möjligheten när de blir avvisade. Förhandlingen av positionen 
sker hela tiden vilket innebär att positionen inte är konstant. I förhandlingen 
studeras också när moderatorn och komikerna interagerar i den komiska 
diskursen och i den debatterande diskursen. Deras kommunikativa strate-
gier kan förändras beroende på vilken diskurs de interagerar i. I den komiska 
diskursen förhåller sig moderatorn och komikerna framför allt till varandras 
yttranden som skämt medan de i den debatterande diskursen förhåller sig 
till varandras yttranden som politiska åsikter eller ställningstaganden. Ge-
nom att avvisa eller ifrågasätta komikerns yttrande kan moderatorn sägas in-
teragera i den debatterande diskursen, medan han genom att skratta eller 
återupprepa den komiska poängen främst kan sägas interagera i den ko-
miska diskursen. I min analys ser jag det som att komikerna eftersträvar den 
ideala positionen som framgångsrik komiker. Denna position blir svårnådd 
när komikern blir avvisad i den debatterande diskursen eftersom diskur-
serna också verkar samtidigt. För att kunna uppnå positionen som fram-
gångsrik komiker krävs att komikern blir bekräftad. Studien av positionen 
som framgångsrik komiker är angelägen eftersom förhandlingarna också kan 
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säga något om hur kulturella föreställningar om samband mellan humor och 
kön upprätthålls och utmanas genom olika kommunikativa strategier.  

Avsnittet fortsätter med att analysen av förhandlingen av positionen som 
framgångsrik komiker beskrivs. Avsnittet inleds med att beskriva hur ana-
lysen av kommunikativa strategier går till utifrån samtalsanalys och analys 
av multimodal interaktion, disponerat efter skämtets faser. Därefter beskrivs 
samtalsstilar i humordiskursen. Avslutningsvis diskuteras komikernas och 
moderatorns uppdrag i programmet samt hur publiken har hanterats i ana-
lysen. 

Kommunikativa strategier i multimodal interaktion 

De samtalsanalytiska begrepp och nivåer som studeras presenteras här. De 
presenteras utifrån skämtets olika faser och kopplas även samman med olika 
kommunikativa strategier. Kommunikativa strategier kan sägas vara för-
knippade med de skilda mål och syften som ett samtal har (Norrby, 2014, s. 
214). I den här studien kommer olika kommunikativa strategier till uttryck 
genom handlingar i samtalet, exempelvis responsgivande eller turtilldelning. 
Eftersom studien är multimodal presenteras också de modaliteter som ana-
lyseras, kopplade till de olika kommunikativa strategierna. De modaliteter 
som jag har valt att lyfta fram i analysen är de som jag anser vara relevanta i 
analysen av komikernas kommunikativa strategier och som bidrar till för-
handlingar av positionen som framgångsrik komiker. Av praktiska skäl har 
jag dessutom endast valt ut modaliteter som är möjliga att analysera när de 
syns eller hörs. Därmed ligger fokus i analyserna på samtalsdeltagarnas ver-
bala modaliteter – yttranden och röstintonation, samt på de kroppsliga mo-
daliteterna som används – blickar, miner, gester och kroppsposition. De 
kroppsliga modaliteterna presenteras i analysen genom ett urval stillbilder 
från materialet.5  

De olika kommunikativa strategier som beskrivs nedan exemplifieras med 
studiens eget material och anges inom parentes. De kommunikativa strategi-
erna leder till att komikerna blir bekräftade eller avvisade. När de blir be-
kräftade bidrar det till att de kan förhandla sig till positionen som fram-
gångsrik komiker. När de blir avvisade fråntas de möjligheten att förhandla 
sig till positionen som framgångsrik komiker. Vilka strategier som leder till 
vad kommenteras i presentationen av dem nedan. I analyskapitlet 5.1 förs ett 
förtydligande resonemang om att bekräftelsen kan vara olika stark. De kom-
munikativa strategierna omnämns i studien även som strategier. 

Den samtalsanalytiska verktygslådan kommer till stor del från CA-fältet 
med ursprung i den metodik som framför allt skapats av Harvey Sacks, Gail 
Jefferson och Emanuel Schegloff (se exempelvis Heritage, 1989). Men 

                                                             
5 Publiceringen av bilder har godkänts av TV4 och produktionsbolaget Jarowskij. 
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många av de termer som används kommer också från det svenska samtals-
analytiska forskningsfältet med bland andra Mats Eriksson (2001), Catrin 
Norrby (2014) och Mats Landqvist (2011). För att beskriva de olika modali-
teter som komikerna i Parlamentet använder har jag inspirerats av Radan 
Martinec (2001), Isabella Poggi (2007) samt Jürgen Streeck (1993) som fors-
kar på mänsklig interaktion. I arbetet med analysmetoden har jag dessutom 
samarbetat med Karin Hagren Idevall (2016) gällande de multimodala ana-
lysenheterna.  

Att definiera betydelsen av blickar och gester kan alltid vara problematiskt 
eftersom kommunikation av alla slag är mångtydig och mångbottnad. Tolk-
ningar görs därför alltid kontextuellt i analyserna.  

Tillträdesfasen 

I tillträdesfasen kan komikerna i Parlamentet få tillträde till golvet genom 
sina egna kommunikativa strategier och genom moderatorns kommunika-
tiva strategier. Tillträdesfasen är den första av skämtets faser, och tillträdes-
försöket som sker i den måste godkännas för att komikerna ska kunna på-
börja förhandlingen av positionen som framgångsrik komiker. De tre kom-
munikativa strategierna som används i tillträdesfasen är den turtilldelande, 
den självnominerande och den konkurrerande.  

Turtilldelande kommunikativa strategier. Moderatorn är den person 
som framför allt har till uppgift att tilldela komikerna turen (”vad säger du 
André”). Att tilldelas turen innebär en inbjudan att tala.  

Med kroppen går det även att uttrycka erbjudanden. Enligt Martinec 
skapas dessa genom gester. Att hålla fram handen med ett objekt kan vara 
ett direkt eller ett indirekt erbjudande beroende på vad som hålls fram och 
om detta kan kopplas direkt till den aktivitet som utförs i stunden (Martinec, 
2001, s. 133). Oftast realiseras erbjudandet genom språkliga uttryck. I mina 
analyser kan en utsträckt hand mot någon vara en inbjudan att tala. Blickar 
kan användas för att reglera samtal, menar Poggi (2007, s. 288). Blickar kan 
alltså användas som regulatorer i samtal och då betyda ”jag vill tala nu” eller 
”varsågod att tala nu”.  

Självnominerande kommunikativa strategier. I tillträdesfasen kan 
komikerna också få turen genom självnominering. De tar helt enkelt turen 
och börjar bygga upp ett skämt. Självnominering innebär att komikerna 
själva initierar sitt inträde i samtalet. Komikerna kan också självnominera 
sig till turen explicit (”får jag lägga till en sak”). Den explicita varianten av 
självnominering innebär alltså att de inte bara tar turen, utan att de också 
säger att de vill ha turen. Komikern kan använda sig av preannonsering för 
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att indikera att hen ska säga något och eventuellt inleda med vad det handlar 
om (”jag vet”).  

Gester som används i tillträdesfasen är regulatorer som till exempel att 
hålla upp handen innan man talar. Dessa hjälper till att reglera eller organi-
sera samtalet. Ickeverbala signaler som inleder en tur kallas förbegynnelser 
(Lindström, 2002, s. 44). Förbegynnelser kan bestå av kraftiga harklingar, 
inandningar, tvekljud för att planera yttrandet, omstarter vid kamp om ordet 
samt småord i form av partiklar (”ja”, ”jo”, ”nej”), eller lystringssignaler för 
att påkalla uppmärksamhet (”Micke!”) (Norrby, 2014, s. 133).  

Konkurrerande kommunikativa strategier. I tillträdesfasen innebär 
konkurrerande kommunikativa strategier att komikern inte får tillträde till 
golvet. I de flesta fall realiseras dessa genom turövertagande samtidigt tal, 
även kallat överlappande turer. Om intonationen antyder att den inneva-
rande talaren sannolikt har för avsikt att fortsätta tala kan det vara ett tecken 
på att det samtidiga talet blir just turövertagande (Norrby, 2014, s. 164). Ett 
yttrandes snabbt stigande eller fallande intonation signalerar att en turenhet 
kommer till avslut, medan en jämnare intonation signalerar att det kommer 
mer i yttrandet (Eriksson, 2001, s. 7). Den jämnare intonationen kan beskri-
vas som fortsättningsintonation (se H. Landqvist, 1999, s. 124). 

Uppbyggnadsfasen 

I uppbyggnadsfasen används kommunikativa strategier som bidrar till komi-
kernas möjligheter eller begränsar komikerns möjligheter att behålla golvet. 
De olika kommunikativa strategierna är: den samarbetande, den turbeva-
rande och den avvisande.  

Samarbetande kommunikativa strategier. Både moderator och andra 
komiker kan bistå med samtalsstöd till den komiker som har skämtinitiati-
vet. De samarbetande kommunikativa strategierna utgörs av olika former av 
samtalsstöd som minimal respons (”mm”, ”hm”, ”mhm”, ”ja”) (Norrby, 1996, 
s. 149). Det kan vara en glidande skala från dessa småljud till lite mer ut-
vecklade yttranden, (”det tycker jag med”) och emotiva utrop (”ojdå”, 
”pang”). Jag tolkar även upprepningar av en fras som uppbackning. Ibland 
förekommer vissa bekräftande yttranden som jag också tolkar som uppback-
ning (”exakt”, ”det är glasklart”). Även utvecklande frågor från moderatorn 
tolkar jag som samtalsstöd (”vad gjorde han då?”). Stödsignaler ges normalt 
sett vid avslutningstonfall, det vill säga vid syntaktiska avslut (M. Landqvist, 
2011, s. 114). Stödsignaler inom olika professionella praktiker kan också sä-
gas avgöras av olika krav inom genren. Norrick menar exempelvis att inter-
vjuares stödsignaler till kändisar i tv-sändningar inte bara har som funktion 
att intervjua kändisen utan även fungerar som instruktion till publiken om 
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hur de ska reagera på det som sägs i intervjun (Norrick, 2010, s. 528). Stöd-
signaler och uppbackningar kan därmed också sägas vara markörer till 
publiken för hur de bör reagera.  

Kroppen kan signalera vilja-motvilja. I språk realiseras denna villighet ge-
nom markörer som kanske, möjligen, definitivt. I kroppen visar sig viljan 
oftast genom handling (Martinec, 2001, s. 124). Villigheten visar sig genom 
muskelanspänning där spända muskler visar på osäkerhet och avslappnade 
muskler visar på säkerhet. Dessutom kan en framåtlutad kropp visa på vilja 
medan en bakåtlutad kropp kan signalera motvilja. En kropp som signalerar 
vilja kan därmed innebära samtalsstöd till skillnad från en kropp som signa-
lerar motvilja. Blickar kan användas reglerande i samtal. I uppbyggnadsfa-
sen kan samarbetande blickar signalera vilja: jag lyssnar på vad du säger, jag 
förstår/tror på/håller med om det du säger, jag tycker det du säger är intres-
sant (Poggi, 2007, s. 288). Respons som är att betrakta som disprefererad 
och som signaleras med ögonen är främst att rynka på ögonbrynen, men ryn-
kade ögonbryn kan även signalera koncentration om resten av ansiktet eller 
kroppen visar på vilja. När det gäller prefererad respons menar Poggi (2007, 
s. 288) att det kanske är vanligare att signalera med nickningar istället för 
med ögon. Moderatorn kan genom sitt samtalsstöd interagera i såväl den de-
batterande som den komiska diskursen samtidigt. 

Turbevarande kommunikativa strategier. I uppbyggnadsfasen finns 
också strategier som den komiker som har initiativet till skämtet kan an-
vända för att behålla golvet. Turbevarande utfyllningsljud utgörs av tvekan-
den och ööh:anden som har till syfte att behålla turen och förhindra att nå-
gon annan tar turen. Komikerna kan använda sig av närhetsplacering, det 
vill säga frågor som inte söker ett svar (”har ni sett hur dom här minkarna 
ser ut”). Även turtillägg kan sägas ha en turbevarande funktion. Turtillägg är 
delar av tal som läggs till i turer som rent prosodiskt och syntaktiskt kan sä-
gas ha kommit till ett avslut (”herre gud”) (Eriksson, 2001, s. 2). Turtilläggen 
kan bidra till att komikern behåller turen också efter att den komiska po-
ängen har framförts.  

I uppbyggnadsfasen kan miner i kombination med gester användas som 
narrativa komponenter istället för att beskriva karaktärers beteende och po-
sitioner i en narrativ situation. Ansiktet visar då upp karaktärens olika drag 
och komikern kan på så vis uppnå dramaturgisk kondensering (Streeck & 
Knapp, 1992, s. 17), det vill säga att komikern illustrerar delar av skämtet 
istället för att endast yttra det verbalt.  

Avvisande kommunikativa strategier. I uppbyggnadsfasen är avvi-
sande strategier försök att få någon att komma till turavslut (”ja, med vadå”) 
vilket framför allt signaleras med en intonation som uppfattas som påma-
nande.  
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Blickar kan signalera ovilja: jag lyssnar inte på vad du säger, jag förstår 
inte/ tror inte på/ håller inte med om det du säger, tycker inte det du säger 
är intressant (Poggi, 2007, s. 288).  

Den komiska poängen 

Denna fas innehåller ingen interaktion utan utgörs kort och gott av en ko-
misk poäng. Den kan framföras av en komiker eller i undantagsfall av mode-
ratorn. 

Responsfasen 

I responsfasen används kommunikativa strategier som bidrar till komikerns 
möjligheter att förhandla sig till positionen som framgångsrik komiker. De 
olika kommunikativa strategierna är: den uppmuntrande, den samarbe-
tande och den avvisande. 

Uppmuntrande kommunikativa strategier. De uppmuntrande kom-
munikativa strategierna bidrar till att komikern kan förhandla sig till posit-
ionen som framgångsrik komiker. Dessa består av respons på en komisk po-
äng. Responsen kan komma från såväl moderatorn som från andra komiker 
och innebär att: skratta eller lägga till en egen komisk poäng (”och mycket 
utstrålning också eller”). Att framföra en ny komisk poäng fungerar framför 
allt som en uppmuntrande kommunikativ strategi när det är moderatorn 
som framför den eller när en annan komiker gör det utan att göra anspråk på 
att överta golvet. Skratt kan ha många olika funktioner i samtal, men jag fo-
kuserar framför allt på skratt som tolkas som respons på ett skämt. Skrattet 
kan ändå ha två olika funktioner, man kan skratta åt eller med någon. I ana-
lyserna uppmärksammas dock skratt främst när det tolkas som att det bidrar 
till att en komiker blir bekräftad.  

Genom kroppsliga modaliteter kan komikerna också signalera att de vill 
ha respons genom att försöka uppmana publiken eller de andra komikerna. 
Att använda gester är ett sätt att uttrycka uppmaningar (Martinec, 2001, s. 
134). En uppmaning innebär att varor eller tjänster krävs från en annan per-
son, exempelvis kan det innebära en uppmaning att föra handen mot sig 
själv (kom hit). I Parlamentet används denna gest för att signalera att någon 
vill ha respons (ge mig). Gester kan också uttrycka känslor som att dölja an-
siktet i händerna för att uttrycka hjälplöshet (Poggi, 2007, s. 110). I Parla-
mentet är det främst skratt eller leenden som döljs bakom händerna i ansik-
tet. Gesten kan då vittna om skämtets karaktär, till exempel genom att det 
signalerar genans. Känslor (affekt) kan signaleras genom dimensionerna öp-
pen-stängd och framåt-bakåt med hjälp av framför allt ansikte, huvud och 
ibland andra delar av överkroppen (Martinec, 2001, s. 126). Men affekter 
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kan också realiseras genom dimensionerna upp-ner vilket främst involverar 
mungipor och ögon. Positiv affekt visas genom att mungipor och ögon rör sig 
uppåt, som vid glädje. De övriga affekterna överraskning, avsky och intresse 
visas genom en kombination dimensionerna. Framför allt analyseras mungi-
porna då de tolkas som respons. I responsfasen kopplas skratt, leenden och 
återupprepning av eller framförandet av egen komisk poäng framför allt till 
interaktion i den komiska diskursen.  

Samarbetande kommunikativa strategier. Även i responsfasen kan 
samarbetande kommunikativa strategier användas. Denna respons kan 
komma från såväl moderatorn som från andra komiker och realiseras oftast 
genom uppbackning (”exakt”) eller att sammanfatta eller återupprepa den 
komiska poängen (”det är ett extraknäck du har”). Denna respons innebär 
oftast interaktion i den debatterande diskursen eftersom det kopplas sam-
man med ett politiskt ställningstagande snarare än med skämtet. 

Avvisande kommunikativa strategier. I responsfasen kan avvisande 
kommunikativa strategier användas av såväl moderatorn som av andra ko-
miker och bidrar till att begränsa den skämtande komikerns möjligheter i 
förhandlingen av positionen som framgångsrik komiker. Moderatorn kan ge 
disprefererad respons genom yttranden som jag tolkar som avvisande (”det 
där får du ju utveckla, vadå”). Om moderatorn inte ger någon respons alls 
kan det tolkas som noll-respons om det är frågan om signifikant frånvaro av 
respons (se Linell & Gustavsson, 1987, s. 52). Distinktionen mellan ingen re-
spons och noll-respons kan vara svår att dra. Noll-respons har framför allt 
att göra med att responsen är otillräcklig, det vill säga att någon vägrar svara, 
inte vill ta ansvar för dialogens fortsättning eller inte erkänner att den som 
talat har rätt att begära respons. I min tolkning har jag lagt fokus vid att noll-
respons kan ses som att den är otillräcklig. Ibland kan den otillräckliga re-
sponsen kombineras med olika kroppsliga modaliteter exempelvis: istället 
för att säga något rätta till en manschettknapp. Även röstintonation kan visa 
på avvisanden, till exempel betoningar som gör att respons kan tolkas som 
disprefererad eller när vissa ord betonas och skapar en särskild innebörd 
(”tycker ni det”).  

Ögon och ögonbryn kan användas med varierande betydelse enligt Poggi 
(2007, s. 295). Ett höjt ögonbryn kan betyda emfas, överraskning eller en 
vilja att få uppmärksamhet. Ett rynkat ögonbryn kan exempelvis betyda: jag 
ser, jag är oroad, jag är allvarlig, jag frågar, jag lyssnar och jag håller inte 
med. Lyfta ögonbryn kan användas för att ge emfas till ett yttrande och där-
med markera att informationen är ny. De lyfta ögonbrynen kan också mar-
kera ett yttrande som fråga (Streeck & Knapp, 1992, s. 17). Poggi menar att 
ett ögonbryn kan användas med rik variation och betyda många olika saker 
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(Poggi, 2007, s. 295). Det innebär att blickar är en sofistikerad kommunikat-
ionsmetod som i analysen måste ses i sitt sammanhang och kopplas till kon-
texten. Blickar kan då signalera avvisanden. I responsfasen kan affekt signal-
eras genom dimensionerna öppen-stängd och framåt-bakåt och upp-ner 
med hjälp av framför allt ansikte, huvud och ibland andra delar av överkrop-
pen (Martinec, 2001, s. 126). Negativ affekt visar sig genom att mungipor 
och mun åker ner, som vid sorg. I den här studien analyseras miner framför 
allt när de tolkas som respons. De olika avvisande kommunikativa strategi-
erna sker oftast i den debatterande diskursen, genom att moderatorn intera-
gerar utifrån komikernas yttranden som politiska ställningstaganden. Jag 
menar att dessa ändå bidrar till att komikern fråntas möjlighet att förhandla 
sig till positionen som framgångsrik komiker. Noll-respons kan inte kopplas 
som interaktion i antingen den komiska eller den debatterande diskursen. 
Eftersom avvisandet då sker i båda diskurserna kan det ses som ett starkare 
avvisande eftersom komikerns skämt också blir avvisat. 

Samtalsstilar i humordiskurser 

Olika samtalsstilar kan sägas organisera det så kallade samtalsgolvet (kallat 
golvet i den här studien), engelskans floor (Norrby, 1996, s. 214), på olika 
sätt. I den här studien diskuteras samtalsstilar när dessa kan kopplas sam-
man med olika kommunikativa strategier och interaktion i olika diskurser. 
Nedan presenteras kort direkt samtalsstil och indirekt samtalsstil.  

Direkt samtalsstil karaktäriseras av att gå rakt på sak. Att gå rakt på sak 
kan skapa ansiktshot och att omsorg om deltagarens självbild kommer i 
andra hand, medan effektiv och ekonomisk kommunikation är det som kom-
mer i första hand. I vardagliga samtal används direkt stil oftast i samman-
hang som inte är ansiktshotande: ”se upp”, ”ge mig skruvmejseln” (Norrby, 
2014, s. 219). I humordiskurser kan den direkta samtalsstilen dock användas 
utmanande och för att göra humor. 

Indirekt samtalsstil karaktäriseras av att linda in ett yttrande. Indirekt 
samtalsstil kan användas vid potentiellt ansiktshotande yttranden i försök 
att minimera ansiktshotet (Norrby, 2014, s. 219): ”det vore trevligt men eh 
tyvärr kan jag inte”. Den indirekta stilen kan också realiseras genom pauser 
och tvekljud.  

Komikernas uppdrag i Parlamentet  

Komikerna har i Parlamentet som uppgift att göra humor och underhålla en 
publik. En av de förutsättningar som blir grundläggande för komikerna i 
Parlamentet är att de interagerar i såväl en komisk som en debatterande dis-
kurs. I båda diskurserna förväntas komikerna samarbeta med sin partikol-
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lega. I den debatterande diskursen förväntas de dock konkurrera med parti-
motståndarna eftersom de förväntas göra olika politiska ställningstaganden. 
I den debatterande diskursen koras också ett vinnarparti genom mentome-
teromröstning i slutet av programmet. Men den debatterande diskursen 
överlappar också den komiska diskursen. För som komiker vill de förstås 
också vinna mentometeromröstningen. I den komiska diskursen kan komi-
kerna ändå möjligen tänkas samarbeta med någon i motsatt parti genom att 
gemensamt bygga upp ett skämt.  

Moderatorns uppdrag i Parlamentet 

Ett särskilt fokus finns i analyserna på moderatorn eftersom moderatorn har 
institutionella makt i och med sin roll att fördela turen i samtalen. Även mo-
deratorn interagerar i Parlamentet i två diskurser. I den debatterande dis-
kursen förhåller han sig till komikernas yttrande som politiska åsikter eller 
ställningstaganden. I den komiska diskursen förhåller han sig dock till komi-
kernas yttranden som skämt. Diskurserna överlappar varandra vilket gör att 
ett avvisande i den debatterande diskursen också är en del av förhandlingen 
av positionen som framgångsrik komikern. Moderatorns roll är särskilt vik-
tig i programmet eftersom han genom att organisera samtalen också har 
makt att styra tittarnas tolkning av interaktionen (H. Andersson, 2002, s. 
93).  

Hanteringen av publiken i analyserna 

Jag har i analyserna medvetet valt att bortse från publikens reaktioner. 
Publikens skratt, jubel och applåder kan utgöra uppmuntran för komikerna. 
Jag ser dock inte dessa som kommunikativa strategier, eftersom deltagarna i 
publiken inte är med i interaktionen och förhandlar om maktpositioner. I 
mina analyser kommenteras publikens närvaro främst när de överröstar nå-
gon av komikerna eller moderatorn i interaktionen.  

4.4 Analysenheter i frekvensanalysen 

Frekvensanalysen avser besvara frågan vilka möjligheter de kvinnliga och 
manliga komikerna har att förhandla sig till positionen som framgångsrik 
komiker med kommunikativa strategier i fokus. För att besvara frågan har 
jag i program 1–3 analyserat: 

- Tillträdesfasen av skämten.  
- Antalet skämtinitiativ, det vill säga antalet skämt som komikerna tar 

genom skämtets tre första faser: tillträde, uppbyggnad och komisk 
poäng. 
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De programmoment som ingår i analysen är Aktuell rapport och Inledning (i 
den grad komikerna interagerar i Inledning). Dessa är de programmoment 
där samtliga komiker i panelen har möjlighet att till synes ta ordet fritt och 
därmed också att inta golvet.  

I analysen av skämtens tillträdesfas har följande beräknats: 

- Självnominering. Antalet gånger komikerna tar turen för att 
bygga upp ett skämt och också lyckas bygga upp ett skämt.  

- Turtilldelning. Antalet gånger komikerna tilldelas turen av mode-
ratorn.  

- Avvisade turtagningsförsök. Antalet gånger komikerna försöker 
ta golvet men blir avvisade från golvet på grund av turövertagande 
samtidigt tal.  

Självnominering av turen innebär att komikern tar turen och bygger upp ett 
skämt. Eftersom en samtalssekvens har avgränsats till uppbyggnaden av ett 
skämt kan samma komiker endast ta turen vid ett tillfälle per samtalsse-
kvens. Däremot kan fler komiker ta turen i samma samtalssekvens när fler är 
med och interagerar. Uppbackning eller skratt är dock inte beräknad som 
turtagning. Ett kort utrop som följs av att komikern bygger upp ett skämt 
med hjälp av olika kroppsliga modaliteter har också inkluderats som självno-
minering eftersom jag tolkat det som att komikern tar turen för att bygga 
upp ett skämt. Turtilldelningen sker genom att moderatorn tilldelar en ko-
miker turen. I analysen har jag hittat några fall då en komiker först försökt ta 
turen varpå moderatorn tilldelat den (”Får jag bara lägga till en sak”, ”An-
nika, sista ordet, ja”). Dessa fall har då inkluderats som att moderatorn till-
delar komikern turen. I de avvisade turtagningsförsöken har jag inkluderat 
tillfällen där det på intonationen låter som att en komiker försöker ta turen, 
men där talet sker samtidigt som någon annans tal (komikers eller modera-
torns) på ett turövertagande sätt. I vissa fall kan en tur också uppfattas som 
uppbackning eller respons på ett skämt. Jag har då valt att inte inkludera 
dessa som avvisade turtagningsförsök. Dessutom har jag inte inkluderat tu-
rer som komikerna tar men måste avbryta för att de överröstas av ljudet från 
publiken. Jag tolkar dessa misslyckade turtagningar som självförvållade och 
alltså inte som att någon annan använder en konkurrerande kommunikativ 
strategi. Inte heller preannonsering där det aldrig kommer någon fortsätt-
ning har jag tolkat som avvisade turtagningsförsök (”jag vet”) såvida inte tu-
ren överlappats av någon annans tal.  

Antalet skämt komikerna initierar (skämtinitiativ) har beräknats genom 
att studera vilken komiker i samtalssekvenserna som initierar ett skämt och 
också tar skämtet genom de tre första faserna (tillträde, uppbyggnad och ko-
misk poäng). I de fall då fler komiker interagerar i en och samma samtalsse-
kvens har jag i frekvensanalysen valt att se det som att initiativet tillhör den 
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som initierar skämtet. Det totala antalet skämtinitiativ är alltså detsamma 
som antalet samtalssekvenser i studien.  

4.5 Urvalsprocess 

Parlamentet sändes på tv när jag påbörjade mitt projekt vilket gjorde att jag 
hade möjlighet att arbeta med ett aktuellt material. Därför utgick jag från sä-
song 24 som var den säsong som sändes hösten 2010 då jag började samla in 
mitt material. Säsongen innehöll 13 program och föregicks även av ett val-
special-program. Det senare har jag dock helt uteslutit eftersom det inte 
ingick i ordinarie säsong och därmed var uppbyggt på ett delvis annorlunda 
sätt med fler deltagare och andra programmoment. I övrigt tittade jag på 
samtliga 13 program och gjorde mig bekant med hela materialet. Därefter 
bestämde jag mig för att begränsa mitt urval för analys till tre program. An-
ledningen till att jag valt att fördjupa mig i endast tre program av Parlamen-
tet är att jag då kan följa hur de komiker som deltar i just dessa program kan 
förhandla om positionen som framgångsrik komiker och hur deras maktpo-
sitioner eventuellt skiftar under programmets gång. I FPDA ingår att studera 
hur maktpositioner förändras. Detta arbete möjliggörs genom att analysera 
samtalssekvenser från samma program. Tre program utgjorde då en rimlig 
mängd material. Mitt material blir också kontextbundet genom att jag utgår 
från samtalssekvenser från endast tre program.  

Inför mitt urval var jag också intresserad av att se på olika sammansätt-
ningar av kvinnliga och manliga komiker i panelen. I studien intresserar jag 
mig för att studera sambandet mellan humor och kön och därför ville jag 
göra ett urval där lika många kvinnliga som manliga komiker finns represen-
terade totalt sett. Men jag ville även att sammansättningen av antalet kvinn-
liga och manliga komiker i panelen i de tre programmen skulle vara olika. 
Fördelningen av antalet kvinnliga och manliga komiker är något skevt gene-
rellt sett i programmet och de kvinnliga komikerna är överlag i minoritet till 
antalet. Tabellen nedan beskriver fördelningen av kvinnliga och manliga ko-
miker i samtliga program från säsong 24. I bilaga 2 finns de medverkande 
komikerna för varje program från säsongen också listade. 
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Tabell 1. Sammansättningen av kvinnliga och manliga komiker i de tret-
ton program av Parlamentet som sändes under säsong 24. 

Program 
Sändnings-
datum 

En 
kvinna, 

två män

Två 
kvinnor, 
två män

Tre 
kvinnor, 
två män

Fyra 
män 

Program 1 2010-09-26    1 
Program 2 2010-10-03 1     
Program 3 2010-10-10 1     
Program 4 2010-10-17 1     
Program 5 2010-10-24    1 
Program 6 2010-10-31  1    
Program 7 2010-11-07   1   
Program 8 2010-11-14    1 
Program 9 2010-11-21   1   
Program 10 2100-11-28    1 
Program 11 2010-12-05 1     
Program 12 2010-12-12 1     
Program 13 2010-12-19 1     

   Totalt 6 1 2 4 

Det finns i säsong 24 inte något program med endast kvinnliga komiker och 
därmed ville jag även sålla bort samtliga program med endast manliga komi-
ker, fyra stycken. Efter första urvalet var det kvar 9 av 13 program. I andra 
steget av urvalet valde jag ut tre av dessa kvarvarande 9 program. I de pro-
gram som var kvar såg jag en möjlighet, nämligen den att använda en komi-
ker som konstant genom de tre programmen. Två komiker fanns nämligen 
representerade i de kvarvarande program och även representerade i olika 
sammansättningar av kvinnliga och manliga komiker i panelen. Dessa två 
var komikerna Per Andersson och Annika Lantz. Valet föll på Annika Lantz 
eftersom de program som hon deltar i också gav större variation av de övriga 
komikerna. En fördel med att en komiker deltar i urvalets samtliga tre pro-
gram är att det möjliggör en diskussion om en komikers möjligheter i för-
handling av positionen som framgångsrik komiker i olika sammansättningar 
av antalet kvinnliga och manliga komiker i panelen. 

Fyra program i urvalet skulle då bli tre och kvar stod således valet mellan 
två program som var likadant sammansatta utifrån kvinnliga och manliga 
komiker och där Annika Lantz fanns med. Det var de två program där tre 
kvinnliga komiker och en manlig komiker deltar. Att det alls fanns två pro-
gram med tre kvinnliga komiker och en manlig komiker är också mycket 
ovanligt. I programmets historia är det oklart om det alls har funnits så 
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många program med fler kvinnliga än manliga komiker. Ett av dessa två pro-
gram valdes ut med frågeställningen i åtanke och genom att låta den intui-
tiva känslan av att ”här händer det något” leda mig. Det jag fokuserade på 
var att se hur olika kommunikativa strategier ledde till att komikerna kunde 
förhandla sig till positionen som framgångsrik komiker, hur de blev bekräf-
tade och hur de blev avvisade.  

De program som jag följaktligen och efter ovan angivna kriterier har valt 
ut är angivna i tabellen nedan. Jag presenterar programmen efter det datum 
de sändes, den siffra jag har gett programmet samt de komiker som deltar i 
programmet.  

Tabell 2. Programmen i urvalet och de deltagande komikerna. 

I dessa program har jag sedan valt ut de samtalssekvenser som presenteras i 
analyskapitlen. En samtalssekvens har jag avgränsat till uppbyggnaden av ett 
skämt. I de fall då ett ansiktshotande skämt framförs mot en annan komiker 
som också kontrar eller uppmanas att kontra skämtet, har jag bedömt kont-
ringen som att det ingår i samma skämt och därmed presenterat det hela 
som en samtalssekvens. Grunden för mitt urval av samtalssekvenser kom-
mer från de programmoment där komikerna kan interagera med varandra 
också över partigränserna och till synes ta turen fritt. Interaktion förekom-
mer främst i programmomentet Aktuell rapport men även i vissa fall i Inled-
ning, varför de analyserade programsekvenserna också valts ut från dessa 
programmoment. Totalt innehåller analysen 50 samtalssekvenser som utgör 
en sammanlagd samtalstid på ca 23 minuter. Samtliga samtalssekvenser från 
de programmoment som har valts ut för analys har också analyserats, men 
alla samtalssekvenser presenteras inte i avhandlingen. De samtalssekvenser 
som presenteras i analyskapitlet är de som mest skiljer sig från varandra sett 

Datum Program Deltagare 

2010-10-17 Program 1.  Moderator: Anders S. Nilsson.  
Komiker: Jonas Gardell, Micke Tornving, 
Annika Lantz, Henrik Hjelt 

2010-10-31 Program 2.  Moderator: Anders S. Nilsson.  
Komiker: Per Andersson, Petra Mede,  
Annika Lantz, André Wickström 

2010-11-07 Program 3.  Moderator: Anders S. Nilsson.  
Komiker: Josephine Bornebusch, David 
Batra, Annika Lantz, Marika Carlsson 
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till antalet deltagare i interaktionen, komplexiteten i interaktionsmönstret, 
kommunikativa strategier som bidrar till att komikerna blir bekräftade eller 
avvisade, samtalssekvensens längd samt förhandling av positionen som 
framgångsrik komiker. I nästa avsnitt presenteras moderatorn och de med-
verkande komikerna i programmet.  

Moderatorn och medverkande komiker 

Syftet med presentationen av komikerna är att sätta in dem i en kontext 
samt förstå vilken bakgrund de har eftersom bakgrunden är med och formar 
deras komikerpersona. Jag presenterar hur länge komikerna har varit med i 
programmet, var de kommer ifrån samt något om vad de har gjort tidigare. 
Inledningsvis presenteras moderatorn. Därefter presenteras komikerna i 
bokstavsordning.  

Anders S. Nilsson  Moderator sedan 2004. Är också producent för 
programmet. Från Hässleholm.  

André Wickström Deltagare i Parlamentet sedan 2007. Komiker och 
skådespelare. Har varit programledare i Veckans 
nyheter och är med i tv-serien Solsidan. Utsågs 
2001 till Helsingfors bästa komiker. Från Sibbo i 
Finland.  

Annika Lantz Har varit med i Parlamentet sedan allra första bör-
jan 1999. Programledare, komiker. Har haft egna 
tv- och radioprogram som Lantz i P3, I afton 
Lantz. Har varit med i andra panelsammanhang 
som Snacka om nyheter. Har öppet kritiserat Par-
lamentet för att vara sexistiskt. Från Stockholm. 

David Batra Har varit med i Parlamentet sedan 2009. Komiker 
och skådespelare. Känd från tv-serien Kvarteret 
Skatan. Från Lund. 

 

Henrik Hjelt Deltagare i Parlamentet sedan allra första avsnittet 
1999. Skådespelare och komiker. Känd från tv-se-
rien Playa del Sol och olika filmer. Från Stock-
holm. 
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Jonas Gardell Med i Parlamentet sedan 2010. Författare, drama-
tiker och komiker. Har haft egna scenshower och 
haft inslag i andra produktioner som exempelvis 
Melodifestivalen. Från Stockholm. 

Josephine Bornebusch Har varit med i Parlamentet sedan 2009. Skåde-
spelerska. Känd från olika filmer och bland annat 
tv-serierna Playa del Sol och Solsidan. Från Stock-
holm. 

Marika Carlsson Ny deltagare under hösten 2010. Komiker. Utsedd 
till årets komiker under Svenska stand-up-galan 
2006 och 2012. Från Skåne men född i Etiopien.  

Micke Tornving Deltagare i Parlamentet sedan starten 1999. Komi-
ker, skådespelare och programledare. Har haft 
egna inslag i Melodifestivalen. Har varit med i tv-
serier som Playa del Sol. Har även gjort scensho-
wer som Ladies night. Från Östersund.  

Per Andersson Deltagare i Parlamentet sedan 2008. Komiker, skå-
despelare och manusförfattare. Har framträtt i tv 
och radio bland annat i andra panelprogram lik-
nande Parlamentet och haft inslag i andra produkt-
ioner som Melodifestivalen och Allsång på Skan-
sen. Från Mölndal.  

Petra Mede Med i Parlamentet sedan 2007. Komiker, program-
ledare, skådespelare. Utsedd till årets nykomling 
2007 och till årets kvinnliga komiker 2009 vid 
Svenska stand-up-galan. Har varit programledare 
för Melodifestivalen, olika galor samt talkshow. 
Har deltagit i panelprogram liknande Parlamentet. 
Född i Stockholm, men uppvuxen i Göteborg. 

I nästa avsnitt följer en presentation av programmens struktur. 

De tre programmens struktur  

I det här avsnittet presenteras de tre analyserade programmens struktur. En 
mer detaljerad beskrivning av varje programmoment finns under avsnitt 4.2. 
Samtliga tre analyserade program innehåller programmomenten Inledning, 
Aktuell rapport, A till Ö och Tips från coachen. Program 1 och 2 har även 
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programmomentet Klart man hänger med medan program 3 istället har 
programmomentet Utan tvekan. I tabellerna presenteras också vilken av ko-
mikerna som får uppdraget att göra programmomentet Tips från coachen. 
Det speciella med just Tips från coachen är att det bara är en komiker i varje 
parti som får göra momentet och att denna komiker får allt programut-
rymme under 2–3 minuter tillsammans med moderatorn. De andra pro-
grammomenten har en mer jämn eller till synes fri fördelning av skämtini-
tiativet mellan komikerna inom partiet eller inom panelen.  

Syftet med detta avsnitt är att ge en överblick över hur de analyserade pro-
grammen är uppbyggda och hur mycket tid de olika programmomenten tar.  

Tabellerna nedan visar vilka programmoment som ingår i program 1–3. 
Här redovisas vilka komiker/vilket parti som deltar i vilka programmoment 
samt vilka nyhetstopiker som moderatorn introducerar (vilken fråga mode-
ratorn ställer till komikerna) eller vilka uppmaningar komikerna får att för-
hålla sig till. Tiden är angiven för varje programmoment eller för varje parti 
(i de programmoment där partierna deltar ett i taget). 

Tabell 3. Programmoment och nyhetstopiker i program 1.  

Parti/komiker Nyhetstopik Tid 

Inledning och Aktuell rapport   

Samtliga komiker 

Annika och Henrik satt i Parlamentets första pro-
gram för 12 år sedan, de hade då lite mer hårsäckar 
lite mer babyfett.   

Samtliga komiker Budgetpropositionen, var det en bra budget?   

Samtliga komiker 
18 000 minkar har släppts ur sina burar av djur-
rättsaktivister, var det rätt att släppa ut dem?   

Samtliga komiker 

Chilenska gruvarbetare har kommit upp ur gruvan 
efter 69 dygn, gillar panelen också solskenshistorier 
som dessa? 7 min 20 sek 

A till ö     

Rött parti 
Vad gör rött parti för att få bort råttorna som inva-
derat Solna? 2 min 50 sek 

Tips från coachen     

Blått parti, Jonas  Hur mycket ska läkarna få gegga i ens privatliv? 2 min 50 sek 

Rött parti, Henrik 

Har Tomas Bodström avgått från riksdagen och åkt 
till USA för att förbereda sig på partiledarskapet för 
sossarna? 2 min 50 sek 

Klart man hänger med   

Blått parti Träd och träslag 2 min 10 sek 

Rött parti Antiken 1 min 20 sek 
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Tabell 4. Programmoment och nyhetstopiker i program 2. 

Parti/komiker Nyhetstopik Tid 

Inledning och Aktuell rapport   

Samtliga komiker Rödgröna samarbetet gick åt fanders, varför?   

Samtliga komiker TV-sända rättegångar, finns det en poäng?   

Samtliga komiker 
Kalifornien folkomröstar om legalisering av canna-
bis, bör gräs legaliseras även i Sverige? 7 min 40 sek 

A till ö     

Rött parti En man samlar på navelludd, hur äckligt är det? 2 min 10 sek 

Blått parti 
Hur arg är Jimmy Åkesson över att ha blivit portad 
på Nobelmiddagen? 1 min 10 sek 

Tips från coachen   

Rött parti, André  Har André åkt på bjudresor? 2 min 30 sek 

Blått parti, Per  Har Per läst skandalboken om kungen? 2 min 40 sek 

Klart man hänger med   

Blått parti Leif GW Persson 1 min 50 sek 

Rött parti Smycken 1 min 30 sek 
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Tabell 5. Programmoment och nyhetstopiker i program 3. 

Parti/komiker Nyhetstopik/topik Tid 

Inledning och Aktuell rapport   

Samtliga komiker 
Annika tycker det är jättekul att det är så många tje-
jer i panelen denna kväll. David agerar kaffeflicka.   

Samtliga komiker 
Skandalboken om kungen "Den ofrivillige monar-
ken".   

Samtliga komiker 
Politiker har åkt på bjudresor, och bjudits på tennis. 
Var går gränsen för mutor?   

Samtliga komiker 
Många tar med sig barn till jobbet när dagis är 
stängt eller barnen sjuka, är det en bra lösning? 7 min.50 sek 

Tips från coachen     

Blått parti, Josephine Fyllefilter på Facebook. 3 min 30 sek 

Rött parti, Marika Kärleksinvandringen ökar. 3 min 30 sek 

A till ö     

Rött parti Amerikanska parlamentariska systemet.  1 min 10 sek 

Blått parti Hur förbereder man sig för en smällkall vinter?  1 min 30 sek 

Utan tvekan     

Annika Förbannad & småländsk   

Josephine Bestämd & Fjortis   

David Silberskyig & Svartsjuk   

Marika Förvirrad & Ledsen 2 min 30 sek 

Kommentar till programmens struktur 

Uppdelningen av kvinnliga och manliga komiker som gör Tips från coachen 
är för alla tre program: två kvinnliga komiker och fyra manliga komiker. An-
nika Lantz som deltar i samtliga tre program gör aldrig Tips från coachen. 
Trots att lika många manliga som kvinnliga komiker deltar i programmen to-
talt är fördelningen skev utifrån vilka som får delta i Tips från coachen.  

4.6 Transkriptionsprinciper 

Jag har transkriberat hela urvalet om 13 program grovt. De samtalssekvenser 
som jag sedan har använt mig av för näranalyser har transkriberats mer de-
taljerat gällande framför allt samtidigt tal. Jag har valt att lägga nivån för 
transkriptionen så att den passar studiens syfte. Därmed håller jag mig i stor 
utsträckning till skriftbruksnormen i transkriptionerna, vilket också ger dem 
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bättre läsbarhet. Skriftbruksnormen lämpar sig också i studien eftersom jag 
inte intresserar mig specifikt för uttalsprinciper utan mer för yttrandens in-
nehåll samt för turtagningen. Det finns undantag från skriftbruksnormen 
som har gjorts för vissa uttal som anses signalera talspråk eller dialekt. Ex-
empel på detta är att jag ibland skriver dom (de/dem), å (och), näe, jamen 
samt ordhärmande ljud eller potentiella felsägningar (fetost). Anledningen 
till dessa avvikelser är framför allt att de kan läsas ut olika och att en tolk-
ning kan gå förlorad mellan ett näe och ett nej. Jag har dessutom transkribe-
rat emfatiskt tal, mätt längd på pauser och skratt som varit långa men i öv-
rigt endast markerat exempelvis stark eller svag röstvolym när jag ansett att 
det fyllt en funktion i mina analyser. Främst gäller det om volymen skiljer sig 
märkbart från det övriga talet i kontexten. I transkriptionerna använder jag 
mig utöver egna rader för varje deltagare också ibland av en rad som jag kal-
lar I bild då jag anger vilka som är i kamerabild, samt eventuellt vad dessa 
personer gör. Detta för att minska antalet rader i transkriptionerna om ingen 
av dem som är i bild talar. 

Jag har själv tillämpat multimodalitet i presentationen av analysen genom 
att utöver transkriptioner använda bilder som förtydligar den icke-verbala 
interaktionen. Bilderna kommer från stillbilder i programmet. Det har inte 
varit självklart för mig att ta med bilderna i avhandlingen eftersom det inte 
alltid är lätt att i bilderna uppfatta den interaktion som är tydlig i det rörliga 
materialet. Dessutom är bilderna små för att inte ta upp en avgörande stor 
del av avhandlingen. Jag har ändå valt att ta med bilderna för att i största 
möjliga mån stärka analyserna och förtydliga vad som ligger till grund för de 
tolkningar som görs. 

De olika kroppsliga modaliteterna anges i transkriptionerna med en dub-
belparentes med en hänvisning till figurens nummer i slutet av turen ((slår 
ut med händerna, se figur x)). Något som alltid är problematiskt med tran-
skribering är att se vad som händer samtidigt när transkriptionerna innehål-
ler olika nivåer av interaktion. Det handlar om att göra transkriptionerna 
läsvänliga och samtidigt få en kronologisk förståelse för dem. I den här stu-
dien har jag ändå funnit det som det bästa alternativet att använda dubbel-
parenteser efter yttrandet och endast visa att det sker samtidigt som exem-
pelvis någon annans tal om detta har relevans för analysen.6 

Jag utgår i transkriptionerna från de principer som utvecklats av Gail Jef-
ferson (se Ochs, Schegloff, & Thompson, 1996, s. 461) med några undantag 
och tillägg. Nedan följer en transkriptionsnyckel med teckenförklaring. 
  

                                                             
6 Se även Melander & Sahlström (2010) som alternativ för hur olika modala analysenheter kan presenteras i 
analys. 
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(.)  kort paus (mindre än en sekund) 

(1.0)  paus mätt i sekunder (förekommer i vissa transkript-
ioner) 

SKRATTAR (3.0) skratt mätt i sekunder (gäller främst publiken) 

jaaa  förlängning av ljud 

jaså?  frågeintonation 

varsågod  sägs med emfas 

SKRATTAR  talaren skrattar 

APPLÅDERAR publiken applåderar 

^jaha^ sägs med skrattande röst 

*bähä* förställd, ljudhärmande eller imiterande röst 

att man→ avbrott, t.ex. avbrutet ord eller mening med fortsätt-
ningsintonation  

◦näj◦ låg röstvolym 

+grattis+ hög röstvolym 

.hh hörbar inandning 

B: sådär [tack] samtidigt tal 

K:       [tack]   

»  repliken fortsätter på ny rad (som anges med ») 

=  repliken följer omedelbart på den föregående (latchning) 

((ler))  beskrivning av aktivitet, kroppsliga modaliteter 

(jaså)  osäker transkription 

(xxx)  ohörbart (ett eller flera ord) 
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4.7 Metodologiska överväganden 

I det här avsnittet problematiseras några av de överväganden som gjorts un-
der analysen.  

En utgångspunkt i analysen är att jag studerar den färdiga produkten Par-
lamentet såsom tv-publiken möter den. Det innebär att jag endast använder 
mig av det redigerade programmet, det som sänts på tv. Det jag kan se i ka-
meran och det jag kan höra i ljudupptagningen är vad som ingår i min ana-
lys. Allt som eventuellt förekom i den situation där inspelningen tog plats 
och allt som klippts bort bortser jag från. Anledningen är att det som intres-
serar mig är det färdiga programmet, det som tittarna kan ta del av. Medie-
diskurser kan sägas både formas av och forma vardagsdiskurser. Det råder 
därmed ett dialektiskt förhållande mellan mediediskurser och vardagsdis-
kurser (Fairclough, 1995, s. 64). Med hänsyn tagen till att mediers budskap 
har en mycket stor spridning och att de flesta människor ägnar stor del av 
sin tid med någon mediekanal så är det ett erkänt faktum att mediernas bud-
skap generellt har stort inflytande på kulturella föreställningar i ett samhälle. 
Parlamentet kan därmed sägas ha stor inverkan på ett samhälles hegemo-
niska syn på samband mellan humor och kön och kan också sägas både upp-
rätthålla och utmana dominerande föreställningar om dessa samband.  

I studien finns ingen avsikt att avgöra vad som är humoristiskt. Jag stude-
rar endast hur skämt görs i interaktionen genom användningen av olika 
kommunikativa strategier. Det är komikernas möjligheter att förhandla sig 
till positionen som framgångsrik komiker som undersöks oavkortat. 

Komikerna framträder i programmet under eget namn, vilket innebär att 
de också bär med sig en personlig persona. De kan inte endast ses som paro-
dierande politiker eller endast som komiker utan som en uppsättning perso-
nor som överlappar också de kunskaper som finns eller inte finns om dem 
sedan tidigare. I mina analyser har jag genomgående använt mig av komi-
kernas autentiska namn eftersom jag menar att deras persona också kan bi-
dra till deras möjligheter i förhandling av positionen som framgångsrik ko-
miker. Framför allt kan förhandlingarna få konsekvenser för deras persona 
utanför programmet, även om det inte undersöks eftersom materialet uteslu-
tande kommer från programmet Parlamentet. 

Det kan kanske anses problematiskt att göra en kategorisering utifrån kön 
i en studie eftersom kategoriseringen i sig är diskursiv och eftersom andra 
kategoriseringar är möjliga. Samtidigt är det en kategorisering som enligt 
mig ständigt görs i samhället. Något av det första många frågar om ett nyfött 
barn är: vilket kön har det (Eckert & McConnell-Ginet, 2003, s. 7)? Könsgö-
randet i sig är en ständigt pågående diskursiv praktik som sker överallt, från 
leksaksavdelningar till enkäter från statistikinstitut. Det är därför jag anser 
att forskning som visar på mediala representationer av kön också är viktiga. 
Om vi tillskriver kön stor vikt i samhället innebär det att vi också har olika 
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förväntningar på hur kön görs i exempelvis humor. Jag önskar att det gick 
att komma bort från den kvinnliga och den manliga komikern. Men så länge 
den manliga komikern ses som norm, vilket aktiva manliga komiker själva 
säger om branschen (Ismail, 2012), så finns det all anledning att se på hur 
den kvinnliga och den manliga komikerns möjligheter ser ut. Ett problem 
med att göra kategoriseringen är att ingen av kategorierna kan anses utgöras 
av homogena grupper. Därför ligger fokus i studien inte främst på vad de en-
skilda komikerna gör, utan hur deras möjligheter att förhandla sig till en 
ideal position skapas diskursivt. Utifrån dessa förhandlingar diskuteras se-
dan tendenser baserat på det kön komikerna identifierar sig med. 

Jag studerar interaktion i form av verbala modaliteter och kroppsliga mo-
daliteter som miner, blickar, gester och kroppshållning. Det jag gör är en 
tolkning av den interaktion som försiggår i panelen. Det innebär att komi-
kerna eller moderatorns avsikter inte behöver ha varit desamma som mina 
tolkningar. All interaktion och all kommunikation är mångbottnad och 
mångtydig och utifrån ett socialkonstruktivistiskt synsätt är allt vi tar till oss 
tolkningar utifrån de perspektiv och de kategoriseringar som finns tillgäng-
liga för oss. Jag har dock använt mig av en uppsättning analytiska verktyg 
och teorier för att komma fram till den tolkning jag gör, vilket innebär att 
min tolkning är en av möjliga tolkningar.  

Att analysera humor i samtal som har som huvudsyfte att vara humorist-
iska kan ibland uppfattas problematiskt. Forskarkollegor har under konfe-
renspresentationer och seminarier ibland väckt frågor gällande problemati-
ken att forska på samtal inom humordiskursen eftersom humorn skapar la-
ger i samtalet. Går det att säga något om hur samtal organiseras när komi-
kerna både förhåller sig till den debatterande diskursen och den komiska 
diskursen och när det dessutom är ett uppträdande inför publik komikerna 
ägnar sig åt? Min analys grundar sig i samtalsanalys och jag utgår från att 
alla samtal organiseras utifrån den hegemoniska kulturgemenskap som de 
befinner sig i och som andra som tillhör samma kulturgemenskap förstår. 
Fler saker är naturligtvis tillåtna i humor. Det går att gå utanför de ramar 
som uppfattas som lämpliga utifrån vår hegemoniska kulturgemenskap: att 
reta varandra, att ägna sig åt ansiktshotande aktiviteter, att vara rakt på sak, 
att uppenbart ljuga och så vidare. Jag menar ändå att de konventioner som 
finns för hur vi organiserar samtal och som alla förhåller sig till (exempelvis 
gällande turtagning) gäller även i samtal i humordiskurser. I den här studien 
är det samtalens strukturella organisation i form av kommunikativa strate-
gier som studeras eftersom dessa bidrar till komikernas möjligheter att för-
handla sig till positionen som framgångsrik komiker. Interaktionen är en del 
av skapandet av humor, och humorskapandet möjliggörs genom interakt-
ionen. Det kan till viss del ses som moderatorns uppgift att gå in och avbryta, 
att ifrågasätta och så vidare. Jag anser ändå att detta också är diskursiva 
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handlingar som påverkar komikernas möjligheter i förhandlingen av posit-
ionen som framgångsrik komiker, varför samtalsanalysen är ett verktyg som 
jag anser lämpar sig för att analysera humor i interaktion. 

Återigen vill jag avslutningsvis påpeka att mina analyser inte har som 
syfte att peka ut individer, produktioner eller tv-program för att dessa med-
vetet skulle använda kommunikativa strategier utifrån kulturella föreställ-
ningar om kön. Det jag vill belysa är hur kommunikativa strategier ser ut i 
Parlamentet som humordiskurs och de implikationer som strategierna får 
för komikernas möjligheter att förhandla sig till positionen som framgångs-
rik komiker. Detta kan i allra högsta grad ses som ett inlärt beteende som 
manifesteras i andra delar av samhället också långt utanför Parlamentet. 
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5. Kommunikativa strategier i för-
handlingen av positionen som 
framgångsrik komiker 

I det här kapitlet presenteras analyserna av de tre program som valts ut för 
analys. Kapitlet är uppdelat i fyra avsnitt. Det inleds med en beskrivning av 
samtalssekvenser som kategoriserats som typiska och som icke-typiska sam-
talssekvenser i Parlamentet under 5.1. I samma avsnitt sker en rekapitule-
ring av analysmetoden som också förtydligas något i och med kategorise-
ringen av typiska och icke-typiska samtalssekvenser. Dessutom presenteras 
de enskilda avsnittens upplägg närmare. Sedan följer tre avsnitt med ana-
lyser, ett för varje program 1–3. Fördelningen mellan antalet kvinnliga och 
manliga komiker varierar mellan de tre programmen, vilket också är ett av 
urvalskriterierna (som beskrivs under 4.5).  

Den frågeställning som besvaras i analyserna är vilka möjligheter de 
kvinnliga och manliga komikerna har att förhandla sig till positionen som 
framgångsrik komiker. Fokus i analyserna ligger på de kommunikativa stra-
tegier som används i interaktionen mellan komikerna och moderatorn. Re-
sultaten av analyserna diskuteras i kapitel 6. Samtliga samtalssekvenser i 
materialet finns listade i bilaga 1, där de redovisas i kronologisk ordning 
inom respektive program med ett citat från programmet samt vilken komi-
ker som initierar skämtet i samtalssekvensen.  

5.1 Typiska och icke-typiska samtalssekvenser i Parlamentet  

Materialet utgörs av 50 samtalssekvenser, vilka avgränsats till uppbyggna-
den av ett skämt. Samtliga dessa har analyserats. Under analysen har ett 
återkommande interaktionsmönster i Parlamentet identifierats. I detta inter-
aktionsmönster deltar endast moderatorn tillsammans med den komiker 
som har tagit initiativ till skämtet, även om någon annan komiker undan-
tagsvis bidrar med uppbackning. Skämtet tas genom samtliga fyra av skäm-
tets faser (vilka beskrivs mer utförligt under rekapituleringen av metoden 
nedan) i ett enkelt interaktionsmönster där skämtet framförs i en samman-
hängande tur som endast varvas med moderatorns uppbackning och avslu-
tas med moderatorns uppbackning eller skratt. Moderatorn bekräftar alltså 
komikern i skämtets samtliga faser genom uppbackning eller skratt. Jag har 
valt att kalla dessa samtalssekvenser för typiska samtalssekvenser (TS). De 
kommunikativa strategierna som moderatorn använder i de typiska samtals-
sekvenserna bidrar till att komikern kan förhandla sig till positionen som 
framgångsrik komiker. Om komikern vänder sig mot en annan komiker som 
också svarar i samtalssekvensen har jag valt att inte kategorisera den som en 
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TS. Inte heller om moderatorn ger disprefererad respons eller noll-respons 
har samtalssekvensen kategoriserats som typisk, utan istället som icke-ty-
pisk. 

De samtalssekvenser som kategoriserats som icke-typiska är de som skil-
jer sig från de typiska samtalssekvenserna sett till antalet deltagare i inter-
aktionen, komplexiteten i interaktionsmönstret och möjligheten att för-
handla sig till positionen som framgångsrik komiker.  

De typiska samtalssekvenserna är återkommande i programmomentet Ak-
tuell rapport i Parlamentet, vilket är det programmoment som utgör mer-
parten av mitt material. Två femtedelar av materialet har kategoriserats som 
typiska samtalssekvenser (20 av 50). I samtliga dessa samtalssekvenser blir 
komikern i interaktionen alltså bekräftad och kan därmed förhandla sig till 
positionen som framgångsrik komiker. Men det sker med minsta möjliga 
marginal eftersom det endast är moderatorn som skrattar eller ger uppback-
ning. Jag har valt att kalla denna miniminivå av bekräftelse för typisk be-
kräftelse. Typisk bekräftelse kan också förekomma i de samtalssekvenser 
som kategoriserats som icke-typiska när moderatorn ensam bekräftar den 
komiker som har skämtinitiativet i responsfasen. 

Nedan rekapituleras metoden för analysen av hela materialet, med några 
förtydliganden utifrån kategoriseringen av typiska och icke-typiska samtals-
sekvenser. 

Rekapitulering av metoden 

De programmoment i Parlamentet som ingår i analysen är de där samtliga 
komiker i panelen har möjlighet att till synes ta ordet fritt. Programmomen-
ten är Aktuell rapport och Inledning i den grad komikerna interagerar där 
(se vidare under metodavsnittet 4.2). Samtliga 50 samtalssekvenser från Ak-
tuell rapport och Inledning har analyserat för de tre programmen. I frekven-
sanalysen presenteras turtagningen i skämtets tillträdesfas för det totala 
materialet om 50 samtalssekvenser. I den kvalitativa analysen presenteras 
endast ett urval om sju samtalssekvenser för varje program i analyskapitlet: 
en typisk samtalssekvens och sex icke-typiska samtalssekvenser (hur dessa 
valts ut beskrivs längre fram i detta avsnitt). Analysen besvarar frågan om 
vilka möjligheter de kvinnliga och manliga komikerna har att förhandla sig 
till positionen som framgångsrik komiker med fokus på de kommunikativa 
strategier som används i förhandling. 

Den ideala och starka maktpositionen som framgångsrik komiker för-
handlas fram genom att en komiker lyckas ta ett skämt genom fyra olika fa-
ser: 1. Tillträde till golvet. 2. Uppbyggnad av skämt. 3. Framförande av 
komisk poäng. 4. Respons som utgörs av uppmuntrande kommunikativa 
strategier. Den tredje fasen där den komiska poängen framförs innehåller 
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inte någon interaktion utan utgörs vanligen av en enda tur av varierande 
längd.  

Beroende på vilka kommunikativa strategier som används genom de olika 
faserna blir komikerna typiskt bekräftade, starkt bekräftade eller avvisade. 
Komikerna kan alltså bli typisk bekräftade både i samtalssekvenser som ka-
tegoriserats som typiska och i samtalssekvenser som kategoriserats som 
icke-typiska genom moderatorns uppbackning eller skratt i responsfasen. I 
de samtalssekvenser som kategoriserats som icke-typiska kan komikerna 
även bli starkt bekräftade och avvisade. Att komikern blir starkt bekräftad 
innebär att någon annan eller fler än moderatorn bekräftar komikern som 
har tagit initiativ till skämtet genom att skratta, att någon framför en ny ko-
misk poäng (fungerar framför allt som en uppmuntrande kommunikativ 
strategi när det är moderatorn som framför den eller när en annan komiker 
gör det utan att göra anspråk på att överta golvet), att moderatorn ger mer 
utvecklad respons (exempelvis genom att han framför egna komiska po-
änger), att en annan komiker bygger upp skämtet gemensamt med komikern 
som tagit initiativet till skämtet i den komiska diskursen eller att moderatorn 
skrattar återkommande genom hela samtalssekvensen. Att komikern blir av-
visad innebär att moderatorn eller någon annan av komikerna använder av-
visande kommunikativa strategier genom att avvisa yttrandet eller genom att 
ge noll-respons, det vill säga signifikant frånvaro av respons.  

Komikerna kan bli bekräftade eller avvisade i alla tre interaktionella faser. 
I tillträdesfasen blir komikern bekräftad genom turtilldelande kommunika-
tiva strategier eller genom att deras självnominerande strategier blir bekräf-
tade, och avvisad genom avvisande eller konkurrerande strategier. I upp-
byggnadsfasen leder samarbetande och turbevarande strategier till att ko-
mikern kan ha fortsatt tillträde till golvet, medan konkurrerande eller avvi-
sande strategier leder till att komikern blir avvisad och i vissa fall inte kan 
fortsätta bygga upp sitt skämt. I responsfasen blir komikern bekräftad ge-
nom uppmuntrande eller samarbetande strategier, och avvisad genom avvi-
sande strategier. När komikerna bli bekräftade kan de förhandla sig till po-
sitionen som framgångsrik komiker. Däremot fråntas de eller begränsas i 
möjligheten att förhandla sig till positionen som framgångsrik komiker om 
de blir avvisade. 

I frekvensanalysen har komikernas turtagning i tillträdesfasen och antalet 
initierade skämt samt typiska samtalssekvenser beräknats. Frekvensana-
lysen av interaktionen i programmen har för avsikt att skapa en överblick 
över turtagningen i hela materialet, program för program, vilken sätter in 
den kvalitativa analysen i ett större sammanhang. Frekvensanalysen har 
gjorts för hela materialet om 50 samtalssekvenser och presenteras i de en-
skilda programmen nedan 1–3. Den turtagning som beräknats i tillträdesfa-
sen är: självnominering (som leder till att komikern kan ta skämtet genom 
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de tre första av skämtets faser), turtilldelning och avvisade turtagningsför-
sök. Antalet skämt som komikerna initierar utgår från samtalssekvenserna 
som definierats som just uppbyggnaden av ett skämt. I beräkningen av 
skämtinitiativ har endast ett skämt per samtalssekvens tagits med. I de fall 
där fler komiker interagerar i uppbyggnaden av skämtet är det den komiker 
som initierar skämtet som beräknats i frekvensanalysen. Av det totala antalet 
samtalssekvenser har även beräknats hur många som kategoriserats som ty-
piska för enskilda komiker.  

Även i den kvalitativa analysen har materialets totalt 50 samtalssekvenser 
analyserats. Det är dock endast 21 av dessa som presenteras i kapitlet. För 
vart och ett av programmen presenteras en analys av en typisk samtalsse-
kvens inledningsvis. De icke-typiska, 18 samtalssekvenserna (6 i vartdera 
programmet) som presenteras i kapitlet är de som i störst utsträckning skil-
jer sig från typiska samtalssekvenser och från varandra sett till antalet delta-
gare i interaktionen, komplexiteten i interaktionsmönstret, kommunikativa 
strategier som bidrar till att komikerna blir bekräftade eller avvisade, sam-
talssekvensens längd samt förhandling av positionen som framgångsrik ko-
miker. De analyser som inte finns redovisade i detta kapitel består alltså dels 
av typiska samtalssekvenser dels av icke-typiska samtalssekvenser som till 
turtagningsmönster och kommunikativa strategier påminner om de redovi-
sade. En förteckning av samtliga samtalssekvenser återges i bilaga 1. 

Den kvalitativa analysen utgår från de två diskurser som komikerna och 
moderatorn interagerar i: den debatterande och den komiska diskursen. De 
kommunikativa strategierna kan användas olika beroende på i vilken diskurs 
komikern och moderatorn interagerar. I den debatterande diskursen är del-
tagarna parodierade politiker som yttrar åsikter och gör politiska ställnings-
taganden och i den komiska diskursen är deltagarna komiker som bygger 
upp skämt och framför komiska poänger. Generellt sett förväntas komikerna 
samarbeta med partikollegor och konkurrera med partimotståndare i den 
debatterande diskursen. I den komiska diskursen förväntas komikerna också 
samarbeta med partikollegor, men där är samarbete med partimotståndare 
också möjligt eftersom den komiska diskursen tillåter andra interaktions-
mönster. 

Kapitlets uppläggning 

Kapitlet består alltså av tre avsnitt med analyser. Inledningsvis presenteras 
för varje avsnitt en frekvensanalys över turtagningen i tillträdesfasen samt 
komikernas skämtinitiativ och TS. Därefter redogörs för den kvalitativa ana-
lysen, vilken inleds med en analys av en typisk samtalssekvens. De icke-ty-
piska samtalssekvenserna återges därefter kronologiskt utifrån den krono-
logi som finns i tv-programmet. Var och en av samtalssekvenserna som ana-
lyseras i det här kapitlet redovisas i separata avsnitt som rubriceras med ett 
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citat från samtalssekvensen samt om den eller de komiker som analysen fo-
kuserar på blir bekräftade eller avvisade i samtalssekvensen.  

Presentationen av de enskilda samtalssekvenserna är disponerade på föl-
jande sätt: kontextualisering, transkription och ett urval av bilder från sam-
talssekvensen i fråga. Bilderna kommenteras utifrån analysen av de kropps-
liga modaliteter som komikerna använder i interaktionen. Därefter presente-
ras analysen av olika kommunikativa strategier som används i interaktionen. 
Avslutningsvis beskrivs vilka möjligheter komikerna har att förhandla sig till 
positionen som framgångsrik komiker, vilket är den deltagarposition som 
här ses som den ideala. Avslutningsvis för varje avsnitt sammanfattas ana-
lyserna av varje program.  

5.2 Program 1: en kvinnlig komiker och tre manliga komiker 

Program 1 sändes 2010-10-17. I programmet deltar en kvinnlig komiker och 
tre manliga komiker. I rött parti deltar Annika Lantz tillsammans med Hen-
rik Hjelt och i blått parti deltar Micke Tornving tillsammans med Jonas Gar-
dell. Moderator är Anders S. Nilsson. Materialet från detta program utgörs 
av 15 samtalssekvenser totalt, varav 4 kategoriserats som typiska samtalsse-
kvenser och 11 som icke-typiska samtalssekvenser. En förteckning av samt-
liga samtalssekvenser återges i bilaga 1. Samtliga samtalssekvenser har ana-
lyserats och presenteras också i frekvensanalysen av skämtets tillträdesfas 
och komikernas skämtinitiativ. I den kvalitativa analysen redovisas dock 
endast 7 av de totalt 15 samtalssekvenserna, en typisk samtalssekvens och 
sex icke-typiska samtalssekvenser. Det är fem samtalssekvenser i program-
met som kategoriserats som icke-typiska och som inte presenteras nedan. 
Dessa är skämt som Micke (1), Jonas (2) och Henrik (2) initierar.  

Avsnitt 5.2 inleds med en frekvensanalys av turtagningen i den första av 
skämtets faser, tillträdesfasen, antalet skämtinitiativ som de enskilda komi-
kerna tar samt antalet typiska samtalssekvenser de medverkar i. Därefter 
presenteras en analys av en typisk samtalssekvens i program 1. Sedan följer 
analysen av sex av de samtalssekvenser som kategoriserats som icke-typiska 
och som valts ut för analys (6 av totalt 11 icke-typiska samtalssekvenser). To-
talt sett presenteras alltså sju samtalssekvenser kvalitativt. De samtalsse-
kvenser som har valts ut bland de icke-typiska är de som i störst utsträck-
ning skiljer sig från typiska samtalssekvenser och från varandra sett till anta-
let deltagare i interaktionen, komplexiteten i interaktionsmönstret, kommu-
nikativa strategier som bidrar till att komikerna blir bekräftade eller avvi-
sade, samtalssekvensens längd samt förhandling av positionen som fram-
gångsrik komiker. Presentationen av de icke-typiska samtalssekvenserna 
sker utifrån den kronologi som de också presenteras i det sända program-
met. Analyserna av programmet sammanfattas avslutningsvis.  
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Komikerna initierar lika många skämt 

I program 1 kommer samtliga initierade skämt från programmomentet Aktu-
ell rapport. Det förekommer också ett skämt i programmomentet Inledning. 
Skämtet är dock inte inkluderad i analysen eftersom jag menar att det är mo-
deratorn som initierar skämtet och moderatorns skämtinitiativ inte ingår i 
frekvensanalysen.  

Tabell 6 visar antalet skämt som komikerna initierar i programmet och 
hur många av skämtinitiativen som initierats i samtalssekvenser som katego-
riserats som typiska (TS).  

Tabell 6. Antal skämtinitiativ och TS uppdelat på enskilda komiker i pro-
gram 1.  

Komiker Skämtinitiativ Varav TS 

Annika  4  2 

Jonas  4  0 

Micke  4  2 

Henrik  3  0 

Totalt 15 4 

I tabell 7 har antalet skämtinitiativ sammanställts utifrån komikernas kön. I 
tabellen framgår också hur många av skämten som initieras i samtalssekven-
ser som kategoriserats som typiska (TS).  

Tabell 7. Antal skämtinitiativ och TS uppdelat på kvinnliga och manliga 
komiker i program 1. 

Komiker Skämtinitiativ Varav TS 

Manliga komiker  11 2 

Kvinnlig komiker  4  2 

Totalt 15 4 

Alla komiker i program 1 initierar ungefär lika många skämt. (3–4) Program-
met består till ungefär en fjärdedel av TS (4/15). Jonas och Henrik är de ko-
miker som inte deltar i någon TS, medan de övriga komikerna deltar i två.  

Tabell 8 visar hur ofta komikerna får turen genom självnominering och 
turtilldelning samt hur ofta de blir avvisade i sina turtagningsförsök. Turtill-
delningen innebär att moderatorn bjuder in komikerna i samtalet. Det totala 
antalet självnomineringar, turtilldelningar och avvisanden stämmer inte all-
tid överens med antalet initierade skämt. Detta kan förklaras med att komi-
kerna utifrån mina analyskriterier kan få turen genom självnominering och 
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turtilldelning eller bli avvisade i sin turtagning också i samtalssekvenser där 
de inte har skämtinitiativet. 

Tabell 8. Turtagningsmönster i tillträdesfasen, uppdelat på enskilda ko-
miker i program 1.  

Komiker Självnominering  Turtilldelning Avvisande 

Jonas 5 0 0 

Henrik 4 0 0 

Micke 4 1 1 

Annika 2 2 3 

Totalt  15  3  4 

I tabell 9 har turtagningsmönstret med självnominering, turtilldelning och 
avvisade turtagningsförsök sammanställts utifrån kvinnliga och manliga ko-
miker. 

Tabell 9. Turtagningsmönster i tillträdesfasen uppdelat på kvinnliga och 
manliga komiker i program 1. 

Komiker Självnominering Turtilldelning Avvisande 

Manliga komiker 13 1 1 

Kvinnlig komiker 2 2 3 

Totalt  15 3 4 

De manliga komikerna är de som i störst utsträckning får turen genom själv-
nominering (4–5 gånger vardera enligt tabell 8). Moderatorn tilldelar turen 
vid tre tillfällen totalt. Annika är den komiker som får turen tilldelad flest 
gånger (2) och därmed den komiker som bjuds in i samtalet i störst utsträck-
ning av moderatorn. Henrik och Jonas får däremot aldrig turen tilldelad. I 
programmet blir komikerna i tillträdesfasen avvisade totalt fyra gånger. An-
nika blir avvisad flest gånger (3 ggr) och Micke blir avvisad en gång medan 
Henrik och Jonas aldrig blir avvisade. 

Tendensen i programmet är alltså att komikerna tar ungefär lika många 
skämtinitiativ var i programmet. Den kvinnliga komikern blir inbjuden att 
tala i störst utsträckning, men också avvisad flest antal gånger.  

Nedan följer kvalitativa samtalsanalyser av utvalda samtalssekvenser.  

”Studentbostäder över”: Annika blir typiskt bekräftad (TS) 

I program 1 har fyra samtalssekvenser kategoriserats som typiska. Den ty-
piska samtalssekvens som presenteras här kommer från programmomentet 
Aktuell rapport. Moderatorn har introducerat nyhetstopiken att artontusen 
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minkar släppts ut ur sina burar av djurrättsaktivister.7 Han frågar panelen 
om det är bra att släppa ut minkarna. Annika bygger upp ett skämt om att 
burarna nu kan användas som studentbostäder och blir typiskt bekräftad av 
moderatorn. I interaktionen nedan deltar utöver moderatorn: Annika (rött 
parti). 

Samtalssekvens 1: "Studentbostäder över", Parlamentet 2010-10-17. Tid: 4.18–
4.30 (12 sek) 

1 Mod  ja, det är en helt annan sak, men det är minkar i 
alla fall, [små söta djur] 

2 Annika             [jo men det är] jättebra, det är jätte-
bra att man har släppt ut [artontusen] minkar 

3 Mod      [du tycker det?] 
4 Annika  ja, det är toppen (.) om man har släppt ut arton-

tusen minkar ur sina burar, så borde det betyda 
att vi har en hel del lediga studentbostäder över 

5 Mod  aa SKRATTAR 
6 Publik  SKRATTAR 

Annika får i inledningen av samtalssekvensen tillträde till golvet genom 
självnominering varpå hon börjar bygga upp ett skämt (rad 2-4). Annikas tur 
överlappar delvis som moderatorns tur (rad 2), vilken är en avslutande tur 
från en samtalssekvens innan. Under uppbyggnadsfasen backar moderatorn 
upp Annika genom att han ställer en fråga (rad 3) som delvis sker samtidigt 
som Annikas tal du tycker det. Jag tolkar moderatorns fråga som samtals-
stöd snarare än som ett ifrågasättande av Annikas yttrande, delvis på grund 
av intonationen i frågan som inte specifikt betonar något särskilt ord. Frågan 
överlappar delvis Annikas tur, vilket jag tolkar som att interaktionen är rapp 
snarare än att det är en fråga om turövertagande tal.  

Annika besvarar moderatorns fråga och framför sin komiska poäng ja, det 
är toppen om man har släppt ut artontusen minkar ur sina burar, så borde 
det betyda att vi har en hel del lediga studentbostäder över (rad 4). I re-
sponsfasen ger moderatorn Annika respons genom att han backar upp henne 
och skrattar (rad 5).  

                                                             
7 Djurrättsaktivister släppte under oktober ut minkar från djurfarmar i Småland vid flera tillfällen. Vid ett till-
fälle rörde det sig om totalt 18 000 minkar. Många av dessa blev ihjälkörda på vägarna runt omkring. Organi-
sationen Djurrättsalliansen hade tidigare under september rapporterat om vanvård av minkar på olika farmer 
enligt en artikel i Dagens Nyheter (TT, 2010a).  
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Moderatorn använder samarbetande och uppmuntrande strategier 

Den kvinnliga komikern Annika blir i den här samtalssekvensen typiskt be-
kräftad och kan förhandla sig till positionen som framgångsrik komiker. An-
nika får i samtalssekvensen tillträde till golvet genom självnominerande 
kommunikativa strategier. I uppbyggnadsfasen använder moderatorn sam-
arbetande strategier och i responsfasen såväl samarbetande som uppmunt-
rande strategier. Samtalssekvensen har kategoriserats som typisk i och med 
att interaktionen sker i ett enkelt interaktionsmönster där endast Annika och 
moderatorn interagerar och där Annika blir bekräftad genom moderatorns 
uppbackning och genom hans uppmuntrande strategier. 

”Vad är hjärna vad är botox?”: Annika blir typiskt bekräftad och 
avvisad och Jonas blir starkt bekräftad 

Den här samtalssekvensen som har kategoriserats som icke-typisk kommer 
från programmomentet Aktuell rapport. Moderatorn har inlett med att prata 
om årets nya budgetproposition.8 Han säger att det är de gamla och sjuka 
som är vinnarna i den nya budgeten och frågar panelen om det var en bra 
budget. I samtalssekvensen bygger Annika i rött parti upp ett ansiktshotande 
skämt där hon menar att partimotståndaren Jonas besudlar allt. Jonas re-
spons på skämtet är att han kontrar med ett ansiktshotande skämt tillbaka 
om Annika när han säger vad är hjärna vad är botox. Annika blir typiskt be-
kräftad av moderatorn men även avvisad av partikollegan. Jonas blir starkt 
bekräftad. I interaktionen deltar utöver moderatorn: Annika och Henrik 
(rött parti) samt Jonas och Micke (blått parti).  

Samtalssekvens 2: "Vad är hjärna vad är botox", Parlamentet 2010-10-17. Tid: 
1.10–1.49 (39 sek) 

1 Mod  budgeten kom nämligen i veckan, Anders Borg var 
helt i extas och tro det eller ej, men det är just 
dom gamla och sjuka som är dom stora vinnarna 
hörrnini (.) eh, var det en bra budget ((bjuder in 
hela panelen genom att göra en gest där han håller 
ut händerna åt båda håll, blick vänd mot blått 
parti, se figur 1))? 

2 Micke  (absolut) 
3 Annika  naturligtvis var det inte en bra budget eftersom 

det var alliansen som la den 
4 Mod  aa 

                                                             
8 Höstbudgeten som lades av regeringsalliansen 2010 innehöll enligt Dagens Nyheters (Rosén, 2010) listning 
bland annat förslag gällande höjt anställningsstöd för funktionshindrade och sänkt skatt för pensionärer (2,5 
miljarder utöver de 5 som aviserats i vårpropositionen). 
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5 Annika  även om det hade varit en bra budget så hade det 
ju därför varit en dålig budget 

6 Publik  MUMMELSKRATT 
7 Annika  förra gången försökte dom ju göra en bra budget 

genom att helt enkelt lägga fram vår budget och då 
blev ju den dålig och det tyckte jag var fult av 
dom 

8 Henrik ((ser Annika, nickar)) 
9 Mod  [SKRATTAR] 
10 Publik  [SKRATTAR] ((1.9)) 
11 Mod  så dom besudlar budgeten bara dom rör vid den, [är 

det det du säger] ((håller ut hand mot blått 
parti)) 

12 Annika                [ja 
dom besudlar] allt dom rör vid i Jonas Garde→ HOST 
((tittar ner och skriver kort med pennan, lyfter 
sakta blicken från bordet till att se ut i luften, 
se figur 2 och 3)) 

13 Henrik  ((blick mot Annika, allvarlig min, mungiporna ner, 
se figur 2)) 

14 Publik  SKRATTAR ((2.6)) 
15 Mod  SKRATTAR 
16 Jonas  alltså, varför ska ja [blicka tillbaka]» 
17 Mod             [a visst är det]  
18 Jonas »tittar på dig, jag tittar på dig ((blick mot An-

nika, håller ut cirklande hand, handflata fram mot 
henne, se figur 4)) och tänker, ta, vad är hjärna 
vad är botox  

19 Publik SKRATTAR 
20 Jonas  nu 
21 Annika SKRATTAR ((skrattar och lutar kropp lite åt sidan, 

se figur 5)) 
22 Henrik  ((en min av återhållet leende, se figur 5)) 
23 Mod ^ää^  
24 Publik  SKRATTAR (1.7)  

Figur 1. Moderatorn bjuder in hela pa-
nelen genom att göra en gest där han 
håller ut händerna åt båda håll med 
blicken vänd mot blått parti. 

Figur 2. Annika tittar ner och skriver 
kort med pennan efter att hon framfört 
ett ansiktshot mot partimotståndaren 
Jonas. Henrik tittar på Annika med all-
varlig min och mungiporna ner. 
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Figur 3. Annika lyfter sakta blicken från 
bordet och blickar ut i luften.  

Figur 4. Jonas tittar på Annika och hål-
ler ut en cirklande hand, handflatan 
fram mot henne. Micke har blicken mot 
Annika. 

Figur 5. Annika ger Jonas respons ge-
nom att hon skrattar och lutar kroppen 
lite åt sidan. Henrik ger respons genom 
en min av återhållet leende. 

I det här avsnittet presenteras först Annikas skämtinitiativ vilket följs av Jo-
nas skämtinitiativ.  

Samtalssekvensen inleds med att moderatorn öppnar upp möjligheten för 
båda partierna att få tillträde till golvet genom att ställa en fråga till panelen. 
Samtidigt använder moderatorn kroppsliga modaliteter genom att han håller 
ut händerna åt båda partierna (se figur 1). Micke i blått parti tar då en tur 
och besvarar kort moderatorns fråga absolut (rad 2). Det är dock Annika 
som sedan får tillträde till golvet genom självnominering och kan börja 
bygga upp ett skämt (rad 3). Jag tolkar Mickes tur som minimal respons på 
moderatorns fråga. 

I uppbyggnadsfasen av skämtet backar moderatorn upp Annika samt stäl-
ler en följdfråga (rad 4 och 11). Även partikollegan Henrik backar upp An-
nika genom att nicka vänd mot henne (rad 8). Därefter framför Annika sin 
komiska poäng som är ett ansiktshot vänt mot partimotståndaren Jonas ja 
dom besudlar allt dom rör vid, i Jonas Garde HOST (rad 12). Exakt hur 
kommentaren är ansiktshotande gentemot Jonas framgår inte uttalat i Anni-
kas skämt, men klart står att Annika kopplar samman Jonas med besud-
lande beröring. Jag tolkar det också som att Annika genom olika kommuni-
kativa strategier framför det ansiktshotande skämtet med en indirekt sam-
talsstil. Den indirekta samtalsstilen menar jag här skapas genom att Annika 
aldrig möter Jonas blick utan istället vänder blicken först mot moderatorn 
och sedan mot bordet. Hon tycks även sätta en punkt på pappret som för att 
bocka av något på en lista (se figur 2). Dessutom avslutar Annika turen med 
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en tillgjord hostning som kan vara en strategi för att dämpa effekten av det 
ansiktshotande skämtet. När Annika åter vänder upp blicken från bordet gör 
hon det med allvarlig min och utan att möta Jonas blick (se figur 3).  

I responsfasen får Annika respons från moderatorn som skrattar (rad 9). 
Moderatorn kan därmed sägas interagera i den komiska diskursen. Den re-
spons Annika får från partikollegan Henrik är att han vänder blicken mot 
Annika utan att han ändrar sin allvarliga min (se figur 2). Eventuellt kan 
Henriks respons tolkas som ansiktsrelaterat arbete gentemot partimotstån-
daren Jonas. Utifrån den tolkningen interagerar Henrik i den debatterande 
diskursen och där är den prefererade responsen att inte hålla med om den 
negativa värdering som Annika gör om Jonas. Men det kan också tolkas som 
att Henrik avvisar Annika, vilket inte kan kopplas endast till den komiska el-
ler till den debatterande diskursen. Henriks kommunikativa strategier gente-
mot partikollegan Annika blir oavsett tolkning ett avvisande gentemot 
henne, vilket är ett oväntat beteende eftersom de båda är i samma parti. 
Henrik kan sägas interagera i såväl den komiska som i den debatterande dis-
kursen och hans beteende kan ses som oväntat i båda diskurserna.  

Därefter kontrar Jonas i blått parti Annikas skämt genom att skämta an-
siktshotande tillbaka mot Annika (raderna 16-20). I tillträdesfasen får Jonas 
turen genom självnominering (rad 16) efter att Annika framfört sin komiska 
poäng.  

Jag tolkar det sedan som att Jonas under uppbyggnadsfasen av sitt skämt 
söker ord med hjälp av turbevarande strategier snarare än att han tvekar ef-
tersom han samtidigt talar med högt tempo alltså, varför ska ja blicka till-
baka tittar på dig, jag tittar på dig (rad 16 och 18). Jonas framför därefter 
den komiska poängen med sitt ansiktshotande skämt gentemot Annika vad 
är hjärna vad är botox (rad 18).9 Han har då blicken vänd rakt mot Annika 
och gör en gest med armen utsträckt och handens fingrar utspärrade mot 
henne samtidigt som han gör en cirklande rörelse (se figur 4). Dessa kropps-
liga modaliteter som Jonas använder bidrar till att han framför det ansikts-
hotande skämtet med vad jag tolkar som en direkt samtalsstil genom att han 
vänder sig rakt mot Annika. I den komiska diskursen är det inte orimligt att 
använda en direkt samtalsstil vid ansiktshot medan det i de flesta andra 
samtal kan uppfattas som allt för riskfyllt och utmanande. Därmed tolkar jag 
det som att Jonas interagerar i just den komiska diskursen. Skämtet är an-
siktshotande genom att det kopplar samman Annika med så väl intelligens 
(hjärna) som åldersrelaterad utseendekorrigering (botox). Exakt hur denna 
koppling görs är dock inte helt uttalad. Jag menar att det ansiktshotande i 
skämtet ändå framgår, inte minst med tanke på att det är respons på ett an-
siktshotande skämt om Jonas.  
                                                             
9 Botox är ett toxin som i försvagad form används medicinskt, bland annat vid kirurgiska skönhets-
ingrepp för att släta ut rynkor. 
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I responsfasen får Jonas respons från båda partimotståndarna, Annika 
och Henrik. Partimotståndaren Annika skrattar åt Jonas skämt trots att det 
är ett ansiktshotande skämt som är vänt mot henne (rad 21). Även partimot-
ståndaren Henrik ger Jonas respons genom att göra en min av återhållet le-
ende (se figur 5). Moderatorn ger Jonas respons genom att le och skrattande 
säga ää (rad 23). Partikollegan Micke tittar med neutral min mot motsatt 
parti (se figur 4). Jag tolkar det därmed som att såväl moderatorn som parti-
motståndarna interagerar i den komiska diskursen eftersom de inte ägnar sig 
åt ansiktsrelaterat arbete gentemot Annika utan istället förhåller sig till Jo-
nas yttrande som ett skämt.  

Två ansiktshotande skämt framförs i olika diskurser 

I den här samtalssekvensen byggs två ansiktshotande skämt upp mellan en 
kvinnlig och en manlig partimotståndare. Det är Annika som initierar det an-
siktshotande skämtet och Jonas som kontrar med ett ansiktshotande skämt 
tillbaka mot Annika. Båda komikerna blir bekräftade. Men Annika blir inte 
entydigt bekräftad. Hon blir typiskt bekräftad av moderatorn men avvisad av 
sin manliga partikollega. Jonas blir däremot starkt bekräftad av såväl mode-
rator som av partimotståndarna. Jonas kan alltså förhandla sig till posit-
ionen som framgångsrik komiker medan Annikas möjligheter att förhandla 
sig till den ideala positionen begränsas genom att hon blir avvisad av parti-
kollegan. 

Båda komikerna använder självnominerande kommunikativa strategier i 
tillträdesfasen. I uppbyggnadsfasen använder Jonas turbevarande strategier. 
Moderatorn använder samarbetande strategier gentemot både Annika och 
Jonas. Henrik använder samarbetande strategier gentemot Annika i upp-
byggnadsfasen av hennes skämt. En skillnad i hur de ansiktshotande skäm-
ten framförs är att den kvinnliga komikern Annika använder en indirekt 
samtalsstil medan den manliga komikern Jonas använder en direkt samtals-
stil. I responsfasen blir Annika typiskt bekräftad av moderatorn men avvisad 
av sin partikollega, medan Jonas blir starkt bekräftad av moderatorn och av 
de båda partimotståndarna Henrik och Annika. I och med att Annika blir av-
visad av sin manliga partikollega Henrik i responsfasen, fråntas hon möjlig-
heten att förhandla sig till positionen som framgångsrik komiker. I Parla-
mentet innebär det en avvikelse från det interaktionsmönster som innebär 
att partikollegorna oftast samarbetar inom partiet oavsett vilken diskurs de 
interagerar i. Däremot bekräftar sedan Henrik den manliga partimotstånda-
ren Jonas i responsfasen till hans skämt. Det oväntade i Henriks beteende är 
alltså två saker: att han ägnar sig åt ansiktsrelaterat arbete mot partimot-
ståndaren Jonas som avvisar Henriks partikollega Annika, och att han sedan 
inte ägnar sig åt ansiktsrelaterat arbete gentemot partikollegan Annika utan 
istället skrattar när Jonas skämtar ansiktshotande om Annika.  
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De båda komikerna som bygger upp skämt i denna samtalssekvens kan sä-
gas interagera i olika diskurser. Under Annikas skämt sker interaktionen fö-
reträdesvis i den debatterande diskursen: Annika använder en indirekt sam-
talsstil för att framföra ett ansiktshotande skämt, den manliga partikollegan 
kan eventuellt sägas bidra med ansiktsrelaterat arbete gentemot den som ut-
sätts för det ansiktshotande skämtet och partimotståndaren kontrar det an-
siktshotande skämtet. Under Jonas skämt kan alla istället sägas interagera i 
den komiska diskursen: Jonas genom att han använder en direkt och kon-
fronterande samtalsstil för att framföra det ansiktshotande skämtet och par-
timotståndarna genom att de båda använder uppmuntrande strategier och 
därmed inte åt ägnar sig åt ansiktsrelaterat arbete. 

”Ja, med vad”: Jonas blir avvisad och typiskt bekräftad  

Den här samtalssekvensen som kategoriserats som en icke-typisk samtalsse-
kvens, kommer från programmomentet Aktuell rapport. Komikerna fortsät-
ter att skämta utifrån nyhetstopiken om regeringens nya budgetproposition 
(se not under ”Vad är hjärna vad är botox?”). Moderatorn frågar panelen om 
det var en bra budget. Jonas i blått parti bygger upp ett skämt om att det 
skapar en oerhörd fördel att sänka skatten för gamla människor eftersom de 
inte får sänkt skatt så länge. Jonas blir avvisad av moderatorn i uppbygg-
nadsfasen. I responsfasen blir Jonas dock typiskt bekräftad av moderatorn. I 
interaktionen deltar utöver moderatorn: Jonas och Micke (blått parti) samt 
Annika (rött parti). 

Samtalssekvens 3: "Ja, med vad?", Parlamentet 2010-10-17. Tid: 1.50–2.12 (22 sek) 

1 Jonas  alltså det är ju dom gamla och det borde ni röd-
gröna vara 

2 Mod  mm 
3 Jonas  vara, vara nöjda med, dom gamla och dom sjuka som 

är vinnare 
4 Annika  ((nickar, allvarlig min, se figur 6)) 
5 Mod  mm 
6 Jonas  i den här budgeten, och vi skapar en oerhörd för-

del (.) oerhörd fördel (.) oerhörd fördel ((håller 
upp hand med pekfinger och tumme i pincettgrepp, 
se figur 7)) 

7 Micke ((blick och överkropp lätt vriden mot Jonas, se 
figur 8)) 

8 Mod  ja, med vad?= 
9 Jonas  =med att sänka skatten för just gamla människor 

(.) för det, dom får inte sänkt skatt så länge 
((illustrerar med gest, se figur 8)) 

10 Mod  nä 
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11 Micke  nej 
12 Annika  neej, nej 
13 Publik  SKRATTAR 
14 Mod  det är smart tänkt 
15 Jonas  ((illustrerar med gest att han har tänkt genom att 

peka med fingret mot sidan av huvud, haka indra-
gen, blick med uppspärrade ögon, se figur 9)) 

16 Publik  APPLÅDERAR 
17 Annika  ja, [dom har tänkt]→ 
18 Mod     [man kan tjäna pengar längre] 

Figur 6. Annika backar upp Jonas ge-
nom att nicka med allvarlig min. Henrik 
vänder blicken mot Jonas, lite leende. 

Figur 7. Jonas gör en gest för att illu-
strera oerhörd fördel med handen i pin-
cettgrepp. 

Figur 8. Micke backar upp Jonas med 
blicken och överkroppen lätt vriden mot 
Jonas. Jonas gör en gest för att illustrera 
sänkt skatt. 

Figur 9. Jonas illustrerar med en gest att 
han har tänkt genom att peka med fing-
ret mot sidan av huvudet, dra in hakan 
och lyfta ögonbrynen. 

I den här samtalssekvensen får Jonas turen genom självnominering i tillträ-
desfasen. Därefter bygger han upp ett skämt om att de gamla och sjuka är 
vinnarna i den nya budgetpropositionen (rad 1-9).  

Jonas använder i uppbyggnadsfasen kroppsliga modaliteter som narrativa 
komponenter (se figur 7 och 8), vilket innebär att han bygger upp sitt skämt 
multimodalt. Samtidigt backar partikollegan Micke upp Jonas med blicken 
och kroppen vänd mot honom (rad 7, se figur 8). Även partimotståndaren 
Annika backar upp Jonas genom att nicka (rad 4, se figur 6). Under upp-
byggnadsfasen repeterar Jonas frasen oerhörd fördel tre gånger med pauser 
emellan (rad 6). Det skulle kunna tolkas som att Jonas försöker använda 
upprepningen i sig inte bara som turbevarande kommunikativa strategier 
utan även som en komisk poäng. Det leder till att moderatorn med forcerad 
intonation frågar honom ja med vad (rad 8) vilket jag tolkar som att han vill 
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få Jonas att fortsätta till den komiska poängen. Jonas går då genom latch-
ning direkt till sin komiska poäng med att sänka skatten för just gamla 
människor för det, dom får inte sänkt skatt så länge (rad 9). Moderatorn 
kan här sägas interagera i den debatterande diskursen och där har det Jonas 
säger ingen innebörd förrän han har utvecklat yttrandet vidare.  

I responsfasen backar partikollegan Micke upp Jonas med minimal re-
spons genom att säga nej (rad 11). Även moderatorn backar upp Jonas i form 
av en sammanfattande kommentar det är smart tänkt (rad 14). Denna inter-
aktion kan sägas ske i den debatterande diskursen eftersom moderatorn och 
Micke förhåller sig till Jonas yttrande snarare än till hans skämt.  

Jonas gör därefter ett turtillägg med kroppsliga modaliteter genom att 
göra en gest då han pekar på sidan av huvudet för att indikera att han har 
tänkt (rad 15, se figur 9). De avslutande turerna som Annika tar neej, nej och 
ja, dom har tänkt (rad 12 och 17) har här tolkats som uppbackning mot Jo-
nas. Eventuellt skulle det också kunna tolkas som ett försök att ta turen med 
tanke på Annikas fortsättningsintonation. Hennes tur överlappas av modera-
torns tur då han ger sammanfattande respons till Jonas man kan tjäna 
pengar längre (rad 18).  

Moderatorns använder avvisande strategier i uppbyggnadsfasen 

I den här samtalssekvensen blir den manliga komikern Jonas avvisad och se-
dan typiskt bekräftad. Jag tolkar det som att han i slutet av samtalssekven-
sen därmed lyckas förhandla sig till positionen som framgångsrik komiker. 
Jonas får tillträde genom att använda självnominerande kommunikativa 
strategier. I uppbyggnadsfasen blir Jonas avvisad genom moderatorns avvi-
sande strategier samtidigt som såväl den manliga partikollegan Micke som 
den kvinnliga partimotståndaren Annika använder samarbetande strategier. 
Moderatorns avvisande strategier leder till att Jonas går direkt till den ko-
miska poängen. I responsfasen använder moderatorn samarbetande strate-
gier gentemot Jonas vilka sker i den debatterande diskursen. Moderatorn 
kan sägas interagera i den debatterande diskursen både genom de avvisande 
strategierna i uppbyggnadsfasen och med de samarbetande strategierna i re-
sponsfasen. Även om Jonas blir avvisad i uppbyggnadsfasen kan han däref-
ter sägas bli typiskt bekräftad av moderatorn i responsfasen. Eventuellt 
skulle det också kunna tolkas som att han blir starkt bekräftad eftersom även 
komikern Annika använder samarbetande strategier gentemot Jonas i re-
sponsfasen. 
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”Dom ber ju om det”: Micke blir starkt bekräftad  

Den här samtalssekvensen som kategoriserats som icke-typisk kommer från 
programmomentet Aktuell rapport. Moderatorn har introducerat en ny-
hetstopik om att minkar har släppts ut ur sina burar och blir överkörda på 
vägarna (se not under avsnitt ”Studentbostäder över” ). Komikern Micke i 
blått parti bygger i den här samtalssekvensen upp ett skämt om att minkar 
vill bli päls. Micke blir bekräftad av moderatorn men avvisar partimotstån-
daren Annika när hon söker tillträde till golvet. I interaktionen deltar utöver 
moderatorn: Micke och Jonas (blått parti) samt Annika (rött parti). 

Samtalssekvens 4: ”Dom ber ju om det”, Parlamentet 2010-10-17. Tid: 5.17–5.42 
(25 sek) 

1 Micke  men varför släpper man ut dom det är alltså har 
ni, ha, har ni sett hur dom här minkarna ser ut? 

2 Mod  svarta [(och)]→ 
3 Micke         [dom] vill ju bli päls  
4 Publik  SKRATTAR 
5 Jonas ((gör en pekande gest mot moderatorn, öppen mun, 

vänder sedan blick mot Micke, se figur 10)) 
6 Micke det ser man ju, det ser man ju på dom, varför 

skulle dom annars vara klädda som dom gör 
7 Publik  SKRATTAR 
8 Micke  och så går dom där och vickar så här liksom 

((vickar med överkroppen)) 
9 Jonas ((vickar med överkroppen, min med öppen mun, blick 

mot motsatt parti, se figur 11)) 
10 Mod  ja 
11 Micke  dom får ju [skylla sig själv] 
12 Annika             [Micke, dom,]  [dom bär] »  
13 Mod     [skyll] 
14 Annika »[vänta, vänta] 
15 Micke   [herregud, dom] ber ju om det, herregud ((gör en 

gest genom att slå ut med händerna, se figur 12)) 
16 Jonas ((slår ut med händerna som Micke, öppen-mun-min 

och blick mot motsatt parti, se figur 12)) 
17 Mod  SKRATTAR 
18 Publik  APPLÅDERAR 
19 Micke va! ((använder kroppspositionen genom att sträcka 

ut ryggen, spänna ut bröstet, dra in hakan och 
vända blick mot motsatt parti, se figur 13)) 

20 Publik APPLÅDERAR 
21 Micke  människan är människa 
22 Mod  aa 
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Figur 10. Jonas pekar mot moderatorn 
med öppen mun. Han vänder sedan 
blicken mot Micke som fortsätter inneha 
turen. 

Figur 11. Micke använder kroppsposit-
ionen då han vickar med överkroppen. 
Jonas backar upp Micke genom att göra 
likadant. Jonas gör en min med öppen 
mun och blicken mot motsatt parti. 

Figur 12. Micke gör en gest genom att slå 
ut med händerna. Jonas gör likadant 
med öppen-mun-min och blicken mot 
motsatt parti. 

Figur 13. Micke använder kroppsposit-
ionen genom att sträcka ut ryggen, 
spänna ut bröstet, dra in hakan och 
vända blicken mot motsatt parti. 

Micke får i inledningen av samtalssekvensen tillträde genom självnomine-
ring. Han inleder samtalssekvensen och uppbyggnadsfasen med en fråga 
som jag tolkar som en närhetsplacering, det vill säga en retorisk fråga men 
varför släpper man ut dom det är alltså har ni, ha, har ni sett hur dom här 
minkarna ser ut (rad 1). Jag tolkar den som retorisk eftersom moderatorn 
försöker besvara frågan när hans tur med fortsättningsintonation blir över-
lappad av Mickes tur på ett turövertagande sätt (rad 2). Micke tycks därmed 
inte söka ett svar på sin fråga. Istället fortsätter Micke att bygga upp sitt 
skämt. Partikollegan Jonas tycks också försöka ta en tur med hjälp av 
kroppsliga modaliteter. Han gör en pekande gest mot moderatorn vilket kan 
tolkas som en regulator, det vill säga att han vill ha turen, samtidigt som han 
har en öppen-mun-min (se figur 10). Jonas säger dock inget och Micke forts-
ätter att inneha turen.  

I uppbyggnadsfasen säger Micke och så går dom där och vickar så här 
liksom (rad 8) samtidigt som han med sin kroppsposition illustrerar minkar-
nas vickningar genom att själv vicka med överkroppen (se figur 11). Partikol-
legan Jonas härmar då med kroppsliga modaliteter Mickes vickande samti-
digt som han har blicken vänd mot motsatt parti och återigen gör en öppen-
mun-min (se figur 11). Jag tolkar Jonas härmande beteende som uppback-
ning av Micke (rad 5), samtidigt som det är ett sätt för Jonas att bygga upp 
skämtet gemensamt med Micke.  
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Micke tar ytterligare en tur som kan tolkas som en komisk poäng dom får 
ju skylla sig själv (rad 11) samtidigt som Annika försöker ta en tur för att för-
klara minkarnas klädsel Micke dom, dom bär (rad 12). I tillträdesfasen av 
Annikas skämt använder Annika en lystringssignal då hon säger Mickes 
namn för att få hans uppmärksamhet. Den senare delen av Annikas tur sker 
samtidigt som Mickes tal och Annika försöker under uppbyggnadsfasen av 
sitt skämt använda explicit turbevarande strategier genom att säga vänta 
vänta (rad 14). Men Annika kan inte slutföra sin tur eftersom Micke tar yt-
terligare en tur (rad 15), vilket eventuellt kan tolkas som ett turtillägg. Micke 
har redan framfört en komisk poäng och samtalet kan därmed sägas ha kom-
mit till en möjlig plats för talarbyte. Mickes samtidiga tal blir därmed turö-
vertagande gentemot Annika herregud dom ber ju om det, herregud (rad 
15). När Annika försöker få tillträde till golvet är det alltså Micke som avvisar 
henne. Micke ger inte heller Annika något svar på hennes direkta tilltal till 
honom. Jag tolkar Mickes noll-respons till Annika som disprefererat ef-
tersom det är en andradel i ett närhetspar som uteblir.  

Micke fortsätter att inneha turen även i responsfasen och gör en gest där 
han slår ut med händerna med handflatorna upp och axlarna lite uppdragna 
vilket är en gest som jag tolkar som ”det är så här det är” eller ”det kan jag 
inte rå för” (se figur 12). Tolkningen av dessa kroppsliga modaliteter verbali-
seras också då Micke säger va! Människan är människa (rad 19 och 21). Han 
ökar också röstvolymen något i den turen. Partikollegan Jonas fortsätter att 
backa upp Micke genom att göra en likadan gest med utslagna händer och 
handflatorna upp (se figur 12). Micke avslutar sitt skämt med en kroppspo-
sition där han sträcker ut ryggen och därmed spänner ut bröstet (se figur 13). 
Detta sker också i samband med ökad röstvolym. Det kan tolkas som att 
Micke använder olika kroppsliga modaliteter för att kunna fortsätta ha till-
träde till golvet. I kombination med att han inte svarat på Annikas tilltal kan 
det tolkas som att han använder turbevarande kommunikativa strategier. I 
responsfasen får Micke också respons av moderatorn som skrattar (rad 17). 
Moderatorn backar upp med ett avslutande aa (rad 22).  

Mickes turbevarande strategier avvisar Annika  

Den manliga komikern Micke kan förhandla sig till positionen som fram-
gångsrik komiker i den här samtalssekvensen, medan den kvinnliga komi-
kern Annika blir avvisad redan i tillträdesfasen.  

I tillträdesfasen använder Micke självnominerande kommunikativa strate-
gier. Partikollegan använder i uppbyggnadsfasen och i responsfasen samar-
betande strategier genom att bygga upp skämtet gemensamt med Micke med 
kroppsliga modaliteter. I samtalssekvensen blir Micke starkt bekräftad ge-
nom moderatorns samarbetande och uppmuntrande strategier i responsfa-
sen samt av att partikollegan bygger upp skämtet gemensamt med honom 
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genom hela uppbyggnadsfasen och i responsfasen. Det skulle kunna tolkas 
som att Micke blir typiskt bekräftad. Men jag har tolkat det som att han blir 
starkt bekräftad med tanke på att partikollegan bygger upp skämtet gemen-
samt med honom, vilket kan tolkas som samarbete eller bekräftelse genom 
hela uppbyggnadsfasen, 

Den kvinnliga komikern Annika blir dock avvisad redan i tillträdesfasen 
genom Mickes konkurrerande eller turbevarande kommunikativa strategier. 
Annika försöker trots det behålla golvet genom att använda explicit turbeva-
rande strategier och dessutom en lystringssignal i uppbyggnadsfasen. Ef-
tersom Annika försöker besvara Mickes initiala fråga tolkar jag det som att 
hon försöker bygga upp ett skämt gemensamt med Micke i samtalssekven-
sen. Jag tolkar det som att samtalet kommit till en plats där talarbyte är möj-
ligt och som att Annikas direkta tilltal till Micke innebär att hon vill fortsätta 
bygga upp ett skämt gemensamt med honom. Annika misslyckas dock med 
sin föresats i den här samtalssekvensen. När hon gör ett nytt försök att ta tu-
ren i en senare samtalssekvens är det också så att hon bygger vidare på 
Mickes komiska poäng, vilket presenteras nedan ”Då har du inte sett Mi-
kaels”. 

”Då har du inte sett Mikaels”: Henrik blir starkt bekräftad 

Den här samtalssekvensen är kronologiskt direkt följande på den samtalsse-
kvens som presenteras ovan där Micke talat om att minkar ber om att bli 
päls varpå han även har avvisat Annika från golvet (”Dom ber ju om det”). 
Samtalssekvensen nedan kommer således också från programmomentet Ak-
tuell rapport och är kategoriserad som en icke-typisk samtalssekvens. An-
nika bygger upp ett skämt om att minkar har päls för att de inte vill se ut som 
manliga könsorgan. Partikollegan Henrik framför en ny komisk poäng på 
Annikas skämt och blir starkt bekräftad. I interaktionen deltar utöver mode-
ratorn: Annika och Henrik (rött parti) samt Micke (blått parti). 

Samtalssekvens 5: "Då har du inte sett Mikaels", Parlamentet 2010-10-17. Tid: 
5.42–5.58 (16 sek) 

1 Annika  får jag bara lägga [till en sak]  
2 Mod          [Annika, sista ordet ja] 
3 Annika aa aa (1.2) 
4 Publik APPLÅDERAR 
5 Annika  Mikael Tornving dom klär sig i päls för att dom 

inte vill se ut som ett manligt könsorgan ((vänder 
sig mot partimotståndaren Micke och gör en gest 
där hon håller ut arm och hand mot honom, se figur 
14)) 

6 Publik  SKRATTAR  
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7 Annika  äääh ((gör äcklad min och en avvärjande gest genom 
att hålla händerna framför sig med handflator 
fram, se figur 15)) 

8 Henrik  ^då har du inte sett Mikaels^, heh ((gör en gene-
rad min och ler med huvud och blick vänd mot 
publiken, se figur 16)) 

9 Annika  SKRATTAR ((vänder huvud och blick mot Henrik, se 
figur 16)) 

10 Publik SKRATTAR 
11 Mod  aa, där går vi vidare  
12 Publik  APPLÅDERAR 
13 Annika  det är inte så 
14 Micke (det var ju bra) ((gör nöjd/generad min, nickar 

lite, huvud och blick ner, se figur 17))  
15 Mod vi går vidare där 

Figur 14. Annika vänder sig mot parti-
motståndaren Micke och gör en gest där 
hon håller ut armen och handen mot ho-
nom. 

Figur 15. Annika gör en äcklad min och 
en avvärjande gest genom att hålla hän-
derna framför sig med handflatorna 
fram. 

Figur 16. Annika ger Henrik respons ge-
nom att hon vänder huvudet och blicken 
mot Henrik och skrattar. Henrik gör en 
generad min och ler med huvudet och 
blicken vänd mot publiken. 

Figur 17. Micke gör en nöjd/generad 
min, nickar lite med huvudet och 
blicken vända ner. 

I det här avsnittet presenteras inledningsvis Annikas skämtinitiativ vilket 
därefter följs av Henriks skämtinitiativ. 

Samtalssekvensen inleds med att Annika i tillträdesfasen får turen genom 
explicit självnominering då hon säger får jag bara lägga till en sak (rad 1). 
Att det sker explicit innebär att Annika uttryckligen ber om att få turen. 
Detta sker i och med att hon i samtalssekvensen som utspelar sig tidigare har 
blivit avvisad från golvet av partimotståndaren Micke (se ”Dom ber ju om 
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det”). Moderatorn backar upp Annikas försök genom att tilldela henne turen 
Annika, sista ordet ja (rad 2).  

Under uppbyggnadsfasen vänder sig Annika mot Micke då hon säger Mi-
kael Tornving dom klär sig i päls för att dom inte vill se ut som ett manligt 
könsorgan (rad 5) som svar på Mickes tidigare skämt om att minkar får 
skylla sig själva för att de klär sig i päls. Samtidigt gör Annika en pekande 
gest där hon håller fram armen med öppen hand mot partimotståndaren 
Micke (se figur 14). Därefter lägger Annika till ett äcklat ljud äääh (rad 7) 
samtidigt som hon gör en avvärjande gest genom att hålla upp händerna 
framför sig med handflatorna fram (se figur 15).  

I responsfasen framför Henrik en ny komisk poäng som bygger på Anni-
kas skämt. Henrik tar turen genom självnominering i tillträdesfasen på sitt 
skämt efter det att Annika framfört sin komiska poäng. Skrattande säger han 
då har du inte sett Mikaels heh (rad 8) och syftar på håriga manliga könsor-
gan kontra dess mink-lika utseende (vilket introducerats av Annika). Skäm-
tet kan sägas vara ett ansiktshotande skämt gentemot Micke, vars könsorgan 
liknas vid en mink. Henrik framför sitt skämt och tittar sedan ut mot publi-
ken med en leende, generad min (se figur 16). Skämtet kan verbalt sägas ske 
med en direkt samtalsstil, men genom de kroppsliga modaliteterna med in-
direkt samtalsstil eftersom Henrik ler generat och tittar bort från Micke.  

Partikollegan Annika skrattar i responsfasen till Henriks skämt samtidigt 
som hon vänder huvudet och blicken mot honom (rad 9, se figur 16). Även 
partimotståndaren Micke, som skämtet riktar sig mot, ger Henrik respons 
genom att han ler. Leendet skulle kunna uttrycka att han är nöjd eller möjli-
gen generad med tanke på att skämtet kan tolkas som ansiktshotande för ho-
nom (rad 14, se figur 17). Micke tar en tur till och säger det var ju bra (rad 
14). Tolkningen av yttrandet är osäker eftersom Mickes tur delvis överröstas 
av ljudet från publiken. Moderatorn avrundar genom att något modifierat 
upprepa vi går vidare där (rad 11 och 15).  

Uppmuntrande strategier gentemot Henrik  

Den kvinnliga komikern Annika försöker förhandla sig till positionen som 
framgångsrik komiker, det är dock diskutabelt om hon lyckas. Däremot kan 
hennes manliga partikollega Henrik förhandla sig till positionen som fram-
gångsrik komiker eftersom han blir starkt bekräftad. Annika får tillträde till 
golvet genom explicit självnominerande kommunikativa strategier efter att i 
en tidigare samtalssekvens ha blivit avvisad från golvet. Moderatorn bekräf-
tar Annikas tillträde genom att använda turtilldelande strategier i tillträdes-
fasen. I responsfasen framför den manliga partikollegan Henrik en ny ko-
misk poäng och jag tolkar det som att allt fokus därefter också flyttas till ho-
nom. I övrigt får Annika ingen respons. Henrik får tillträde genom att an-
vända självnominerande strategier trots att moderatorn sagt att Annika har 
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sista ordet. Henrik blir starkt bekräftad i responsfasen till sitt skämt genom 
att såväl Annika som den manliga partimotståndaren Micke använder upp-
muntrande strategier. Henriks ansiktshotande skämt gentemot Micke kan 
sägas ske med en direkt samtalsstil utifrån verbala modaliteter, men med en 
indirekt samtalsstil utifrån kroppsliga modaliteter. 

”33 män”: Jonas blir avvisad  

Den här samtalssekvensen som har kategoriserats som en icke-typisk sam-
talssekvens kommer från programmomentet Aktuell rapport. Moderatorn 
har introducerat nyhetstopiken att 33 chilenska gruvarbetare räddats ur en 
gruva efter 69 dygn.10 Moderatorn säger att han gillar solskenshistorier och 
undrar om panelen också gör det. I samtalssekvensen bygger Jonas i blått 
parti upp ett skämt som insinuerar gruvarbetarnas sexuella aktiviteter i gru-
van. Han blir avvisad av moderatorn i responsfasen. I interaktionen deltar 
utöver moderatorn: Jonas och Micke (blått parti) samt Annika (rött parti). 

Samtalssekvens 6: "33 män", Parlamentet 2010-10-17. Tid: 6.32–6.49 (17 sek) 

1 Jonas  man undrar lite vad dom har för sig där nere va 
2 Mod  ja, vad har dom gjort ja 
3 Micke ((tittar på Jonas)) 
4 Jonas  trettiotre, trettiotre män, ensamma ((gör en flir-

tig min genom att kisa och blinka med ögon och ha 
öppen mun, se figur 18)) 

5 Publik  SKRATTAR 
6 Mod  skulle du må va 
7 Jonas  utan kvinnor  
8 Mod  aa 
9 Jonas i mörkret 
10 Annika  jag vet 
11 Jonas  alltså jag förstår inte varför dom vill komma upp 

till att börja med  
12 Publik  SKRATTAR 
13 Jonas  +herre gud [herre gud]+ ((gör en öppnande gest ge-

nom att slå ut med armarna, se figur 19)) ((över-
lappas av publikens applåder)) 

14 Mod            [det är ju ganska (trångt)] 
15 Publik            [APPLÅDERAR, JUBLAR] 

                                                             
10 I augusti månad 2010 rasade en guld- och koppargruva i Chile som gjorde att 33 gruvarbetare stängdes in. 
Först 17 dagar senare fick man kontakt med dem från 688 meters djup där de befann sig i ett skyddsrum. 
Först efter 69 dygn kunde samtliga gruvarbetare räddas upp genom att de halades upp en och en via en cylin-
der som firades ner. Dagens Nyheter uppger att det är det längsta någon har överlevt under jord (DN, 
2010a). Upphissningen av gruvarbetarna ska ha följts via media av en miljard människor, det vill säga fler än 
vid månlandningen 1969 (Liljestrand, 2010).  
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16 Jonas  det är bara heh ((överlappas av publikens applå-
der)) 

Figur 18. Jonas gör en flirtig min genom 
att kisa och blinka med ögonen. Munnen 
är lite öppen. 

Figur 19. Jonas gör en öppnande gest 
genom att slå ut med armarna. 

Samtalssekvensen inleds med att Jonas får tillträde till golvet genom självno-
minering (rad 1). Jonas påbörjar direkt uppbyggnadsfasen när han säger 
man undrar lite vad dom har för sig där nere va (rad 1). Moderatorn backar 
upp Jonas genom att upprepa Jonas ord som en fråga när han säger ja, vad 
har dom gjort ja (rad 2). Partikollegan Micke backar upp Jonas genom att 
ha blicken och överkroppen vänd mot honom (rad 3).  

I uppbyggnadsfasen av skämtet använder Jonas kroppsliga modaliteter 
som blickar och miner då han flirtar med lite öppen mun och säger tretti-
otre, trettiotre män, ensamma, utan kvinnor, i mörkret (rader 4-9, se figur 
18). Genom att använda miner och gester som narrativa komponenter insi-
nuerar Jonas gruvarbetarnas sexuella aktiviteter i gruvan. Genom att an-
vända olika modaliteter kan Jonas bygga upp sitt skämt och uppnå drama-
turgisk kondensering. Moderatorn backar i uppbyggnadsfasen upp Jonas 
skulle du må va och aa (rad 6 och 8). Annika försöker genom preannonse-
ring ta en tur för att besvara den fråga som Jonas indirekt ställer inlednings-
vis. Annika säger jag vet (rad 10) men kan inte bygga upp sitt skämt ef-
tersom Jonas fortsätter med att ta en till tur (rad 11). Annikas tur överlappas 
inte, varför jag tolkar det som att Annika främst blir avvisad i uppbyggnads-
fasen till sitt skämt. 

Jonas framför därefter sin komiska poäng alltså jag förstår inte varför 
dom vill komma upp till att börja med (rad 11), vilket anspelar på att gruvar-
betarna borde föredra gruvans sexuella aktiviteter framför att komma upp ur 
gruvan. Jonas slår ut med händerna i en omfamnande gest när han utropar 
herre gud (rad 13, se figur 19). I responsfasen säger moderatorn det är ju 
ganska (trångt) (rad 14) vilket jag tolkar som att det ifrågasätter Jonas åsikt 
om att gruvarbetarna skulle vilja vara kvar i gruvan. Moderatorn kan därmed 
sägas interagera i den debatterande diskursen eftersom han snarare förhåller 
sig till Jonas ställningstagande än till hans skämt.  
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Moderatorn använder avvisande strategier 

Den manliga komikern Jonas blir i samtalssekvensen avvisad av moderatorn 
och fråntas därmed möjligheten att förhandla sig till positionen som fram-
gångsrik komiker. I tillträdesfasen använder Jonas självnominerande kom-
munikativa strategier. Både moderatorn och partikollegan Micke använder 
sig i uppbyggnadsfasen av samarbetande strategier gentemot Jonas. I re-
sponsfasen använder moderatorn sig av avvisande strategier samtidigt som 
han interagerar i den debatterande diskursen. Jonas får ingen respons i öv-
rigt från partikollegor eller partimotståndare  

Den kvinnliga komikern Annika kan sägas få tillträde men misslyckas i 
uppbyggnadsfasen till sitt skämt eftersom Jonas använder konkurrerande 
strategier. Med tanke på att Annika tycks försöka besvara Jonas fråga tolkar 
jag det som att Annika försöker bygga upp ett skämt gemensamt med Jonas. 

”Ett litet snedsteg för mig”: Henrik blir starkt bekräftad 

I den här samtalssekvensen som kommer från programmomentet Aktuell 
rapport fortsätter komikerna skämta utifrån nyhetstopiken om att 33 chi-
lenska gruvarbetare räddats ur en gruva (se not under ”33 män”). Partikolle-
gorna Annika och Henrik försöker båda få tillträde till golvet. Henrik blir den 
som sedan bygger upp ett skämt om hur det gick till när gruvarbetarna kom 
upp ur gruvan. Henrik blir starkt bekräftad av partimotståndaren Jonas och 
av moderatorn. I interaktionen deltar utöver moderatorn: Annika och Hen-
rik (rött parti) samt Jonas (blått parti). 

Samtalssekvens 7: "Ett litet snedsteg för mig", Parlamentet 2010-10-17. Tid: 7.13–
7.45 (32 sek) 

1 Annika   (ja, jag)→ 
2 Henrik  äej, det är ju stort  
3 Annika   ja jag→ 
4 Henrik   det här är jättestort 
5 Annika  ja ((kliar sig i ögat, backar upp Henrik genom att 

vända huvud och blick mot honom och le, se figur 
20)) 

6 Mod   tycker du det är vackert? 
7 Henrik näj, inte just det meneeh den här händelsen 
8 Mod   aa 
9 Henrik intressant är att lägga märke till att det var 

alltså fler som ^tittade^, heh ((vänder huvud och 
blick mot partimotståndaren Jonas och ler, se fi-
gur 21)) 

10 Publik  SPRIDDA SKRATT 
11 Annika ◦jaa◦ 
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12 Henrik på när dom kom upp ur gruvan [än vad] som tittade 
på månlandningen 

13 Jonas         [((skrattar fnitter-
falsett))] 

14 Mod   ja, det är sant  
15 Henrik det [är faktiskt] 
16 Mod      [en miljard] tittade= 
17 Henrik  =jaa otroligt det finns ju också fler paralleller 

((slår med fingret mot moderatorn)) jag vet att 
eh, han som kom upp där han som hade eh både fru 
((slår hel hand mot moderatorn)) och älskarinna 
((slår hel hand mot publiken)) på plats 

18 Annika ((vänder huvud och blick mot Henrik och ler, se 
figur 22)) 

19 Mod   mm 
20 Henrik han kom ju upp och så sa han det att»  
21 Mod ((lutar huvud mot hand, blick och huvud vänd mot 

Henrik, armbåge på bord, rynkade ögonbryn, huvud 
upp, se figur 23)) 

22 Henrik »det här är en litet snedsteg ^för mig, men ett, 
heh^ ((blick mot motsatt parti)) » 

23 Publik  SKRATTAR 
24 Henrik  »stort snedsteg för mänskligheten ((ler, huvud och 

blick vänd mot motståndarpartiet, se figur 24)) 
25 Mod   ja, det är det SKRATTAR 
26 Publik APPLÅDER, SKRATT 
27 I bild ((Blått parti. Micke dricker vatten. Jonas skrat-

tar och lutar sig åt sidan, blick och huvud mot 
partimotståndaren Henrik, se figur 25.)) 

Figur 20. Annika kliar sig i ögat samti-
digt som hon backar upp Henrik genom 
att vända huvudet och blicken mot ho-
nom och le. 

Figur 21. Henrik tycks söka respons från 
motsatt parti genom att vända huvudet 
och blicken mot partimotståndaren Jo-
nas och le. 
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Figur 22. Annika backar upp Henrik ge-
nom att vända huvudet och blicken mot 
Henrik och le. 

Figur 23. Moderatorn, lutar huvudet 
mot handen, blicken och huvudet vänt 
mot Henrik, armbågen på bordet, ryn-
kade ögonbryn, huvudet upp. 

Figur 24. Henrik ler, huvudet och 
blicken vänt mot motståndarpartiet. 

Figur 25. Micke dricker vatten. Jonas 
skrattar och lutar sig åt sidan med 
blicken och huvudet vänt mot partimot-
ståndaren Henrik. 

Samtalssekvensen inleds med att partikollegorna Annika och Henrik i tillträ-
desfasen båda försöker att få tillträde till golvet genom självnominering (rad 
1-3). Annikas tur har fortsättningsintonation vilket jag tolkar som att hon vill 
fortsätta att inneha turen. Det är sedan Henrik som fortsätter att bygga upp 
ett skämt vilket Annika godkänner genom att backa upp honom då hon säger 
ja (rad 5) med avslutningstonfall. Annika använder även kroppsliga modali-
teter i godkännandet genom att hon vrider huvudet och blicken mot Henrik 
och ler (se figur 20). Jag tolkar det som att Annika blir avvisad från golvet av 
sin partikollega. 

Under uppbyggnadsfasen vänder Henrik sin blick mot motsatt parti och 
ler (rad 9, se figur 21). Det skulle kunna tolkas som en uppmaning, en upp-
maning om att de i motståndarpartiet ska ge honom respons. Det är också 
det som sker när partimotståndaren Jonas skrattar i falsett (rad 13). I upp-
byggnadsfasen backar även partikollegan Annika upp Henrik med kroppsliga 
modaliteter genom att hon säger jaa (rad 11), om än med låg röstvolym, och 
vrider blicken och huvudet mot honom, lite leende (rad 18, se figur 22). Även 
moderatorn backar upp Henrik i uppbyggnadsfasen genom att vända blicken 
mot honom. Moderatorns rynkade ögonbryn tolkar jag här som att han lyss-
nar snarare än han är kritisk eftersom huvudet också är vridet upp vilket jag 
kopplar samman med villighet (se figur 23). Villigheten realiseras också ge-
nom att han samtidigt backar upp Henrik verbalt. Henrik framför sin ko-
miska poäng det här är en litet snedsteg för mig, men ett, heh stort snedsteg 
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för mänskligheten (rad 22 och 24), samtidigt som han vänder blicken och 
huvudet mot motsatt parti, lite leende (se figur 24).  

I responsfasen backar moderatorn upp Henrik och skrattar (rad 25). Även 
partimotståndaren Jonas ger Henrik respons genom att han skrattar (se fi-
gur 25).  

Samarbetande och uppmuntrande strategier används gentemot Henrik 

Den manliga komikern Henrik blir i samtalssekvensen starkt bekräftad, ge-
nom uppmuntrande kommunikativa strategier från moderatorn och från den 
manliga partimotståndaren Jonas. Henrik kan därmed förhandla sig till po-
sitionen som framgångsrik komiker. Henrik får tillträde till golvet i tillträ-
desfasen genom självnominerande och konkurrerande strategier som avvisar 
partikollegan Annika från golvet. Annika godkänner detta genom att an-
vända samarbetande strategier gentemot Henrik. I uppbyggnadsfasen an-
vänder partikollegan Annika och moderatorn sedan samarbetande strategier 
gentemot Henrik. Både moderatorn och partimotståndaren Jonas använder 
därefter uppmuntrande strategier gentemot Henrik i responsfasen vilket le-
der till att Henrik blir starkt bekräftad. Det som kan tolkas som lite ovanligt i 
just den här samtalssekvensen är hur Henrik som har skämtinitiativet tycks 
söka respons från den manliga partimotståndaren Jonas, som då också ger 
honom den.  

Sammanfattning program 1: förhandlingar av den framgångsrika 
komikern 

I det här programmet deltar en kvinnlig komiker och tre manliga komiker. 
Materialet kommer från 15 samtalssekvenser, varav 7 presenteras i kapitlet: 
en typisk samtalssekvens och sex samtalssekvenser som kategoriserats som 
icke-typiska. Frekvensanalysen visar att komikerna tar ungefär lika många 
skämtinitiativ (3–4 var). När det gäller de samtalssekvenser som kategorise-
rats som typiska utgör dessa ungefär en fjärdedel av det totala antalet sam-
talssekvenser (4 av 15). Annika och Micke deltar i lika många typiska sam-
talssekvenser (2) medan Jonas och Henrik inte deltar i några. 

I tillträdesfasen blir den kvinnliga komikern Annika enligt frekvensana-
lysen avvisad vid två tillfällen och den manliga komikern Micke vid ett till-
fälle. I den kvalitativa analysen framgår att Annika blir avvisad av en manlig 
partimotståndare då hon försöker bygga upp skämt gemensamt med honom 
(”Dom ber ju om det”) och av den manliga partikollegan när de båda försö-
ker ta turen (”Ett litet snedsteg för mig”). Annika använder dock i den första 
av dessa samtalssekvenser explicit självnominerande strategier vilken gör att 
hon i ett senare skede kan få tillträdet till golvet (”Då har du inte sett Mi-
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kaels”). Vid det andra avvisandet bidrar Annika istället till den manliga par-
tikollegan Henriks möjligheter i tillträdesfasen, genom uppbackning (”Ett li-
tet snedsteg för mig”). Avvisandet som sker gentemot den manliga komikern 
Micke i tillträdesfasen presenteras inte i analysen, men Micke blir avvisad av 
moderatorn (se bilaga 1, 1.9 ”Rattmuff”). Den kvinnliga komikern blir alltså 
avvisad av manliga komiker i tillträdesfasen, men inte av moderatorn. Den 
manliga komikern som blir avvisad blir avvisad av moderatorn.  

I uppbyggnadsfasen används samarbetande kommunikativa strategier 
återkommande inom partierna. Men även i den här fasen kan komikerna bli 
avvisade, vilket Annika och Jonas blir. Efter att Annika i en samtalssekvens 
blivit avvisad i tillträdesfasen blir hon fortsatt avvisad av partimotståndaren 
Micke i uppbyggnadsfasen då hon använder explicit turbevarande strategier 
för att kunna fortsätta bygga upp sitt skämt (”Dom ber ju om det”). När An-
nika blir avvisad tar Micke istället turen och fortsätter bygga upp sitt skämt. 
Annika blir också avvisad av den andra manliga partimotståndaren Jonas 
när hon försöker bygga upp ett skämt gemensamt med honom. Jonas forts-
ätter att inneha turen trots att Annika visat att hon vill ha turen genom en 
preannonsering (”33 män”). Jonas blir i uppbyggnadsfasen avvisad av mode-
ratorn när moderatorn med intonationen uppmanar Jonas att fortsätta mot 
den komiska poängen (”Ja, med vad”). Jonas kan därefter fortsätta inneha 
turen efter att han blir avvisad. Den kvinnliga komikern blir alltså avvisad 
med konkurrerande strategier och den manliga komikern med avvisande 
strategier. I uppbyggnadsfasen använder den kvinnliga komikern samarbe-
tande strategier gentemot de manliga partimotståndarna vid tre tillfällen 
(”Ja, med vad”, ”33 män” och ”Dom ber ju om det”). De manliga komikerna 
använder inte samarbetande strategier gentemot partimotståndarna, varken 
kvinnliga eller manliga. 

I responsfasen blir både kvinnliga och manliga komiker bekräftade i pro-
grammet i typiska samtalssekvenser. De manliga komikerna blir starkt be-
kräftade i fyra samtalssekvenser (”Vad är hjärna vad är botox”, ”Dom ber ju 
om det”, ”Då har du inte sett Mikaels, ”Ett litet snedsteg för mig”) vilken den 
kvinnliga komikern aldrig blir. De manliga komikerna använder i tre av sam-
talssekvenserna uppmuntrande strategier gentemot manliga partimotstån-
dare (”Vad är hjärna vad är botox”,”Då har du inte sett Mikaels” och ”Ett litet 
snedsteg för mig”). Gentemot den kvinnliga komikern används inga upp-
muntrande strategier av partimotståndarna. Däremot använder den kvinn-
liga komikern uppmuntrande strategier gentemot partimotståndare vid ett 
tillfälle (”Vad är hjärna vad är botox”). Två komiker blir avvisade i responsfa-
sen. Endast en komiker blir avvisad av moderatorn. Det är Jonas som blir 
avvisad av moderatorn i responsfasen i en av samtalssekvenserna (”33 
män”). Den kvinnliga komikern Annika blir avvisad av sin manliga partikol-
lega i responsfasen vid ett tillfälle (”Vad är hjärna vad är botox”). De manliga 
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komikerna blir i responsfasen aldrig avvisade av de andra komikerna i pane-
len.  

Sammantaget i programmet har de manliga komikerna något bättre möj-
ligheter än den kvinnliga komikern att förhandla sig till positionen som 
framgångsrik komiker. De manliga komikerna blir starkt bekräftade (4 ggr). 
De som blir avvisade blir avvisade av moderatorn, Jonas i uppbyggnads- och 
i responsfasen (2 ggr) och Micke i tillträdesfasen (1 gg). De blir dock aldrig 
avvisade av andra komiker. Framför allt fråntas den kvinnliga komikern 
möjligheten att förhandla sig till positionen som framgångsrik komiker på 
grund av de manliga komikernas kommunikativa strategier. Hon blir avvisad 
av de manliga komikerna i så väl tillträdesfasen och uppbyggnadsfasen som i 
responsfasen (totalt 5 ggr), till och med av den egna partikollegan. Annika 
blir också avvisad av moderatorn i tillträdesfasen en gång. Annika blir inte 
någon gång starkt bekräftad i de analyserade samtalssekvenserna. Den 
kvinnliga komikern Annika blir totalt avvisad 6 gånger. De tre manliga komi-
kerna blir totalt avvisade 3 gånger.  

Det finns tre ansiktshotande skämt som framförs mot en annan komiker i 
programmet. Annika och Jonas framför två ansiktshotande skämt mot 
varandra (”Vad är hjärna vad är botox”). De kan sägas interagera i olika dis-
kurser när de framför sina skämt. Annika interagerar i den debatterande dis-
kursen genom att framföra det ansiktshotande skämtet med indirekt sam-
talsstil. Jonas kan istället sägas interagera i den komiska diskursen genom 
att använda en direkt samtalsstil. Jonas blir bekräftad, till skillnad från An-
nika som blir avvisad av sin egen partikollega. Det tredje ansiktshotande 
skämtet framför Henrik mot partimotståndaren Micke (”Då har du inte sett 
Mikaels”). Det kan sägas ske med direkt stil utifrån verbala modaliteter, men 
indirekt utifrån kroppsliga modaliteter. Både Henrik och Micke kan sägas in-
teragera i den komiska diskursen. Henrik blir starkt bekräftad i responsfa-
sen. 

5.3 Program 2: två kvinnliga komiker och två manliga komiker 

Program 2 sändes i TV4 2010-10-31. I programmet deltar i blått parti Petra 
Mede tillsammans med Per Andersson och i rött parti deltar Annika Lantz 
tillsammans med André Wickström. Moderator är Anders S. Nilsson. 
Materialet från detta program utgörs av 18 samtalssekvenser totalt, varav 7 
kategoriserats som typiska samtalssekvenser och 11 som icke-typiska sam-
talssekvenser. En förteckning av samtliga samtalssekvenser återges i bilaga 1. 
Samtliga samtalssekvenser har analyserats och presenteras också i frekvens-
analysen av skämtets tillträdesfas och komikernas skämtinitiativ. I den kvali-
tativa analysen redovisas dock endast 7 av de totalt 18 samtalssekvenserna, 
en typisk samtalssekvens och sex icke-typiska samtalssekvenser. Det är 5 
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samtalssekvenser i programmet som kategoriserats som icke-typiska och 
som inte presenteras i analysen. Dessa är skämt som Annika (2), Per (1) och 
Petra (2) initierar.  

Avsnitt 5.3 inleds med en frekvensanalys av turtagningen i den första av 
skämtets faser, tillträdesfasen, antalet skämtinitiativ som de enskilda komi-
kerna tar samt antalet typiska samtalssekvenser de medverkar i. Därefter 
presenteras en analys av en typisk samtalssekvens i program 2. Sedan följer 
analysen av sex av de samtalssekvenser som kategoriserats som icke-typiska 
och som valts ut för analys (6 av 11 icke-typiska samtalssekvenser). De sam-
talssekvenser som har valts ut bland de icke-typiska är de som i störst ut-
sträckning skiljer sig från typiska samtalssekvenser och från varandra sett 
till antalet deltagare i interaktionen, komplexiteten i interaktionsmönstret, 
kommunikativa strategier som bidrar till att komikerna blir bekräftade eller 
avvisade, samtalssekvensens längd samt förhandling av positionen som 
framgångsrik komiker. Presentationen av de icke-typiska samtalssekven-
serna sker utifrån den kronologi som de också presenteras i det sända pro-
grammet. Analyserna av programmet sammanfattas avslutningsvis. 

De två kvinnliga komikerna initierar flest skämt 

I program 2 kommer samtliga initierade skämt från programmomenten In-
ledning och Aktuell rapport.  

Tabellen nedan visar antalet skämt som komikerna initierar i programmet 
och hur många av dessa som initieras i samtalssekvenser som kategoriserats 
som typiska (TS).  

Tabell 10. Antal skämtinitiativ och TS uppdelat på enskilda komiker i pro-
gram 2. 

Komiker Skämtinitiativ Varav TS 

Petra  6  0 

Annika  5  3 

André  4  3 

Per  3  1 

Totalt 18 7 

I tabell 11 har antalet skämtinitiativ sammanställts utifrån komikernas kön. I 
tabellen framgår också hur många av skämten som initieras i samtalssekven-
ser som kategoriserats som typiska (TS).  
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Tabell 11. Antal skämtinitiativ och TS uppdelat på kvinnliga och manliga 
komiker i program 2. 

Komiker Skämtinitiativ Varav TS 

Kvinnliga komiker 11 3 

Manliga komiker 7 4 

Totalt 18 7 

I program 2 är Petra den komiker som initierar flest antal skämt (6). Per ini-
tierar färst antal skämt (3), alltså bara hälften så många som Petra. I pro-
grammet har ungefär två femtedelar av samtalssekvenserna kategoriserats 
som TS (7 av 18). De som deltar i flest antal typiska samtalssekvenser är An-
nika och André (3 vardera), medan Petra inte deltar i någon. Sammanställt 
utifrån komikernas kön initierar de kvinnliga komikerna i programmet fler 
antal skämt (11) än de manliga komikerna (7). De kvinnliga och manliga ko-
mikerna deltar i ungefär lika många typiska samtalssekvenser (3–4). 

Tabell 12 visar hur ofta komikerna får turen genom självnominering och 
turtilldelning samt hur ofta de blir avvisade i sina turtagningsförsök, uppde-
lat på enskilda komiker. Turtilldelningen innebär att moderatorn bjuder in 
komikerna i samtalet. Det totala antalet självnomineringar, turtilldelningar 
och avvisanden stämmer inte alltid överens med antalet initierade skämt. 
Detta kan förklaras med att komikerna utifrån mina analyskriterier kan få 
turen genom självnominering och turtilldelning eller bli avvisade i sin tur-
tagning också i samtalssekvenser där de inte har skämtinitiativet. 

Tabell 12. Turtagningsmönster i tillträdesfasen uppdelat på enskilda ko-
miker i program 2. 

Komiker Självnominering Turtilldelning Avvisande 

Petra 6 0 1 

Annika 6 1 2 

Per 4 1 1 

André 2 3 0 

Totalt 18 5 4 

I tabell 13 har turtagningsmönstret med självnominering och turtilldelning 
samt avvisade turtagningsförsök sammanställts utifrån komikernas kön. 
  



 

 109 
 

Tabell 13. Turtagningsmönster i tillträdesfasen uppdelat på kvinnliga och 
manliga komiker i program 2. 

Komiker Självnominering Turtilldelning Avvisande 

Kvinnliga komiker 12 1 3 

Manliga komiker 6 4 1 

Totalt 18 5 4 

I program 2 får de kvinnliga komikerna turen genom självnominering i dub-
belt så stor utsträckning som de manliga komikerna (12 och 6 ggr). Tre av 
komikerna får turen genom turtilldelning och bjuds därmed in i samtalet av 
moderatorn: André får den flest antal gånger (3), medan Per och Annika får 
den en gång var. Petra får däremot inte turen genom turtilldelning någon 
gång. De manliga komikerna får alltså turen genom turtilldelning av mode-
ratorn fler gånger (4) än de kvinnliga komikerna (1). Tre av komikerna blir 
avvisade i sina turtagningsförsök: Annika blir avvisad flest gånger (2), men 
även Petra och Per blir avvisade en gång vardera (se tabell 12).  

Tendensen i program 2 är att de kvinnliga komikerna initierar fler skämt 
än de manliga komikerna. De kvinnliga komikerna blir dock begränsade i 
sina möjligheter i större utsträckning än de manliga komikerna genom att de 
blir avvisade i sina turtagningsförsök och genom att moderatorn inte tilldelar 
dem turen i lika stor utsträckning. 

Nedan följer kvalitativa samtalsanalyser av utvalda samtalssekvenser.  

”Frulle Junior”: André blir typiskt bekräftad (TS) 

I program 2 har sju samtalssekvenser kategoriserats som typiska. Den sam-
talssekvens som presenteras här kommer från programmomentet Aktuell 
rapport. Moderatorn har introducerat nyhetstopiken att samarbetet mellan 
de rödgröna partierna i riksdagen har tagit slut i och med valet 2010.11 Mo-
deratorn har frågat panelen om varför samarbetet tog slut. André bygger upp 
ett skämt som kopplar samman artisten Brolle med Burger Kings frukost-
meny.12 André blir typiskt bekräftad av moderatorn i en samtalssekvens som 
kategoriserats som typisk. I interaktionen deltar utöver moderatorn: André 
och Annika (rött parti). 

                                                             
11 Under året 2008 inleder Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet ett rödgrönt samarbete som 
alternativ till den borgerliga Alliansen med syfte att bilda koalitionsregering 2010 (DN, 2010b). De kallar sig 
de Rödgröna. Under valet 2010 får de gemensamt 43,6 % av rösterna vilket inte räcker till att bilda regering. I 
oktober, efter att de lagt fram sin skuggbudget, meddelar Socialdemokraternas Mona Sahlin och Miljöpartiets 
Maria Wetterstrand och Peter Eriksson att samarbetet tagit en paus, vilket inte Vänsterpartiets partiordfö-
rande Lars Ohly håller med om. I november avbryts dock samarbetet definitivt.  
12 Brolle är en svensk artist som upptäcktes i talangjakten Popstars på kanal 5 år 2001. Tidigare var hans ar-
tistnamn Brolle Jr.  
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Samtalssekvens 8: "Frulle Junior", Parlamentet 2010-10-31. Tid: 2.56–3.12 (16 
sek) 

1 André  asså, hh. det är en tvistig fråga det här med sam-
arbete 

2 Mod  mm 
3 André  för samarbeten kan bli så fel 
4 Mod  ok 
5 André  som till exempel Brolle, när han gjorde samarbete 

med Burger Kings Breakfastmeny  
6 Annika ((vänder blick och huvud ner och ler och sedan mot 

André, varpå hon med en gest kliar sig på näsan, 
se figur 26))  

7 Mod  ja  
8 André  frulle Junior  
9 Publiken ((skrattar, applåderar 5.0)) 
10 Mod  Frulle Junior! 
11 Andre  ((tycks skratta till inombords med en min där han 

blundar, ler och drar upp axlar lite, se figur 
27))  

Figur 26. Annika vänder blicken och hu-
vudet ner och ler mot André, varpå hon 
med en gest kliar sig på näsan. 

Figur 27. André tycks skratta till inom-
bords med en min där han blundar, ler 
och drar upp axlarna lite. 

Samtalssekvensen inleds med att André i tillträdesfasen får turen genom 
självnominering. Han påbörjar då direkt uppbyggnadsfasen genom att bygga 
upp sitt skämt som till exempel Brolle, när han gjorde samarbete med Bur-
ger Kings Breakfastmeny (rad 1-5). Moderatorn backar upp André återkom-
mande (rad 2, 4 och 7). Även partikollegan Annika backar upp André genom 
att använda kroppsliga modaliteter då hon vänder blicken och huvudet mot 
André och ler (rad 6, se figur 26). Därefter framför André sin komiska poäng 
när han säger Frulle junior (rad 8).  

I responsfasen skrattar och applåderar publiken (rad 9) och efter 5 sekun-
der ger även moderatorn André respons genom att med utropande intonat-
ion återupprepa Andrés komiska poäng (rad 10). Därefter ler André och an-
vänder kroppsliga modaliteter med en min som ser ut som han myser samti-
digt som han blundar till (rad 11, se figur 27).  
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Moderatorn använder samarbetande strategier 

André blir i samtalssekvensen typiskt bekräftad av moderatorn och kan där-
med förhandla sig till positionen som framgångsrik komiker. I tillträdesfasen 
använder André självnominerande kommunikativa strategier. I uppbygg-
nadsfasen använder moderatorn och partikollegan (icke-verbalt) samarbe-
tande strategier och i responsfasen använder moderatorn samarbetande 
strategier. Samtalssekvensen har kategoriserats som typisk på grund av det 
enkla interaktionsmönstret där endast moderatorn och komikern som har 
skämtinitiativet interagerar verbalt och eftersom moderatorn använder sam-
arbetande strategier. 

”Två hål i huvudet”: Petra blir typiskt bekräftad och avvisad  

Den här samtalssekvensen som kategoriserats som icke-typisk, kommer från 
programmomentet Aktuell rapport. Komikerna fortsätter bygga upp skämt 
utifrån nyhetstopiken att samarbetet mellan de rödgröna partierna i riksda-
gen har tagit slut (se not under ”Frulle Junior”). Per i blått parti har i en sam-
talssekvens som utspelar sig tidigare (se bilaga 1, 2.4 ”Kontaktannons”) 
byggt upp ett skämt om hur socialdemokraterna bör skriva en kontaktan-
nons där de framstår som desperata och kan tänka sig att ta vad som helst. I 
den här samtalssekvensen bygger komikern Petra i blått parti upp ett skämt 
som utgör en ny slogan. Petra blir avvisad av moderatorn i responsfasen. I 
interaktionen deltar utöver moderatorn: Petra och Per (blått parti) samt An-
nika (rött parti). 

Samtalssekvens 9: "Två hål i huvudet", Parlamentet 2010-10-31. Tid: 2.35–2.56 (21 
sek) 

1 Publiken APPLÅDERAR 
2 Petra  samtidigt, men→ 
3 Mod  aa (perfekt) kontaktannons, (.)ni var inne på nya 

samarbetspartners ((öppnar golvet för båda parti-
erna genom en gest där han håller ut händerna, 
vänder blick mot Annika och André i rött parti, se 
figur 28)) 

4 Petra  men är det inte så att de måste få lite ny energi 
5 Per  ja ((nickar)) 
6 Petra  i, i, i partiet eller hur! ((vänder kropp och 

blick mot Per och håller ut sin arm mot honom, se 
figur 29)) håller du med mig? det ^verkade du^  

7 Per  ja! ((vänder blick mot Petra, se figur 29)) 
8 Mod  SKRATTAR 
9 Petra  nej men så jag föreslår att att dom påbörjar ett 

samarbete med Vattenfall 
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10 Mod  aa 
11 Petra  så kan dom ha en slogan som är  
12 Mod  aa 
13 Petra  Sossarna och Miljöpartiet, två hål i huvudet 

((vänder blick mot Per, se figur 30))  
14 Per  det blir bra, det blir bra ((blick mot Petra, se 

figur 30)) 
15 Petra  ja, ja ((vänd mot Per)) 
16 Annika jaa varför inte→ 
17 Per  jag tycker det är bra 
18 Mod  ((vänder blick mot rött parti, Annika och André, 

och rättar till manschetten, se figur 31)) 

Figur 28. Moderatorn öppnar golvet för 
båda partierna genom en gest där han 
håller ut händerna och vänder blicken 
mot Annika och André i rött parti. 

Figur 29. Petra vänder kroppen och 
blicken mot Per och håller ut sin arm 
mot honom. Per vänder blicken mot 
Petra. 

Figur 30. Petra och Per vänder blickarna 
mot varandra. 

Figur 31. Moderatorn vänder blicken 
mot rött parti (Annika och André) och 
rättar till manschetten. 

Samtalssekvensen inleds med att Petra i tillträdesfasen genom självnomine-
ring tar en tur som har fortsättningsintonation (rad 2). Moderatorns tur 
överlappar Petras tur på ett turövertagande sätt aa perfekt kontaktannons, 
ni var inne på nya samarbetspartners (rad 3). Moderatorns tur är en sam-
manfattande respons på det skämt som Per byggt upp i en samtalssekvens ti-
digare. Moderatorn avslutar turen med att ställa en fråga som vänder sig till 
hela panelen och bjuder samtidigt in hela panelen genom att använda 
kroppsliga modaliteter. Med en gest öppnar moderatorn händerna åt båda 
partierna med handflator upp och blicken först vänd mot Annika och André i 
rött parti (se figur 28) och sedan mot Petra och Per i blått parti. Jag tolkar 
det som att moderatorn avvisar Petras försök i tillträdesfasen, genom att 
hans tal sker samtidigt och genom att hon inte får någon uppbackning för sin 
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självnominering. Moderatorn öppnar dessutom med blickens turreglerande 
funktion främst för rött parti för att sedan öppna upp för blått parti där Petra 
ingår. Petra självnominerar sig ändå till turen på nytt, får tillträde och kan 
börja bygga upp sitt skämt (rad 4).  

I uppbyggnadsfasen söker Petra respons från partikollegan Per genom att 
vända kroppen och blicken mot honom och fråga håller du med mig, det ver-
kade du. Petra gör samtidigt en gest med armen där hon vidrör Per (rad 6, se 
figur 29). Det sista säger Petra skrattande. Partikollegan Per ger då Petra re-
spons genom att svara ja samtidigt som han vänder blicken mot henne (rad 
7, se figur 29). Jag tolkar det som att det uppstår en första komisk poäng i in-
teraktionen mellan Petra och Per genom att det skapas en diskrepans mellan 
Petras fråga till Per och det skämt Per byggt upp i en tidigare samtalsse-
kvens. Pers skämt har i sin helhet gått ut på att han anser att sossarna behö-
ver nya partners vilket borde tyda på att Per med säkerhet håller med Petra i 
frågan om partiet behöver ny energi. Petra verbaliserar också detta när hon 
skrattande säger det verkade du (rad 6). Moderatorn ger respons i denna 
första responsfas genom att han skrattar (rad 8). Petra framför därefter sin 
andra komiska poäng Sossarna och Miljöpartiet, två hål i huvudet,13 (rad 
13).  

I responsfasen till den andra komiska poängen backar partikollegan Per 
upp Petra genom att vänd mot henne säga det blir bra, det blir bra (rad 14, 
se figur 30). Jag tolkar det som att partimotståndaren Annika därefter försö-
ker ta turen jaa varför inte på grund av turens fortsättningsintonation (rad 
16). När Per ger Petra respons igen blir detta samtidiga tal turövertagande på 
ett sätt som gör att Annika blir avvisad i sitt turtagningsförsök (rad 17). Mo-
deratorn ger sedan Petra noll-respons genom att inte säga något och genom 
att använda kroppsliga modaliteter. Han tittar tyst utan att le på henne och 
vänder sedan blicken och huvudet mot motsatt parti, samtidigt som han med 
en gest rättar till manschetten, (rad 18, se figur 31). Frånvaron av respons 
tolkar jag här som noll-respons utifrån de kroppsliga modaliteter som mode-
ratorn använder. Tillrättandet av manschetten skulle kunna tolkas som en 
omedveten handling som fyller golvutrymmet där moderatorn förväntas ge 
respons. Noll-respons tolkar jag som ett avvisande som inte kan kopplas till 
endast den komiska eller den debatterande diskursen. Istället tolkar jag det 
som att moderatorn avvisar både Petras skämt och hennes politiska ställ-
ningstagande. 

                                                             
13 Två hål i huvudet är en omformulering av en tidigare reklamslogan som energibolaget Vattenfall använde, 
vilken lydde ”Två hål i väggen”. 
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Moderatorn använder avvisande strategier i den komiska och i den debat-
terande diskursen  

Den kvinnliga komikern Petra fråntas i den här samtalssekvensen möjlig-
heten att förhandla sig till positionen som framgångsrik komiker. Hon blir 
avvisad genom moderatorns konkurrerande kommunikativa strategier redan 
i tillträdesfasen. Hon kan därefter ändå få tillträde genom självnominerande 
strategier och bygga upp sitt skämt. Under uppbyggnadsfasen använder par-
tikollegan Per och moderatorn samarbetande strategier gentemot Petra. Jag 
tolkar det som att det uppstår en första komisk poäng i interaktionen med 
Per, och att både Petra och Per blir typiskt bekräftade i responsfasen till 
denna genom moderatorns uppmuntrande strategier. Efter att Petra fram-
fört sin andra komiska poäng använder partikollegan Per samarbetande stra-
tegier i responsfasen medan moderatorn använder avvisande strategier. Jag 
tolkar inte dessa samarbetande strategier som Per använder som att de leder 
till att Petra blir starkt bekräftad eftersom Per använder just samarbetande 
och inte uppmuntrande strategier. Jag tolkar moderatorns noll-respons som 
avvisande i såväl den komiska som i den debatterande diskursen eftersom 
det inte bara avvisar Petras politiska ställningstagande utan också hennes 
skämt. Därmed kan noll-responsen också tolkas som starkare avvisande ef-
tersom den sker i båda diskurserna samtidigt.  

Partimotståndaren Annika blir avvisad från golvet redan i tillträdesfasen 
av den manliga partimotståndaren Per. Annikas tur skulle kunna tolkas som 
uppbackning av Petra. Jag har dock inte tolkat det så utan som ett turtag-
ningsförsök på grund av hennes fortsättningsintonation.  

”André, det här måste du ju kontra”: Petra blir starkt bekräftad 
och avvisad och André blir starkt bekräftad  

Den här samtalssekvensen som har kategoriserats som icke-typisk kommer 
från programmomentet Aktuell rapport. Komikerna fortsätter bygga upp 
skämt utifrån nyhetstopiken om att samarbetet mellan de rödgröna parti-
erna har tagit slut (se not under ”Frulle Junior”). Det är två komiker som tar 
ett skämtinitiativ i samtalssekvensen. Petra i blått parti framför ett ansikts-
hotande skämt gentemot partimotståndaren André om att hans hjärnhalvor 
har gått skilda vägar. Moderatorn avvisar Petra och uppmanar André att 
kontra. Annika som försöker få tillträde till golvet blir avvisad av moderatorn 
i och med Andrés turtilldelning. André blir starkt bekräftad då han bygger 
upp ett skämt med hjälp av kroppsliga modaliteter. I interaktionen deltar ut-
över moderatorn: Petra och Per (blått parti) samt André och Annika (rött 
parti). 



 

 115 
 

Samtalssekvens 10: "André, det här måste du ju kontra", Parlamentet 2010-10-31. 
Tid: 3.12–3.40 (28 sek) 

1 Petra samtidigt så kan jag också känna att att det 
finns naturligtvis e en sorg i allt det här 
det kan finnas en→ 

2 Mod  tycker ni det? ((har huvud och blick vänd mot 
Petra, gör gest med hand uträckt mot henne, ögon-
bryn lyfta som i fråga, se figur 32)) 

3 Petra  ja men jag kan, det är en tomhet jag menar när ett 
ett bra samarbete ((huvud och blick vänd mot 
publiken, i en gest slår hon ut med händerna, se 
figur 33)) 

4 Per  ((huvud vänt mot Petra, nickar lite, se figur 
33)) 

5 Mod  ja= 
6 Petra  =upphör, jag vet jag det var i alla fall (.) så 

(.) som ((gör en gest genom att peka mot André, 
handflata upp, blick ned, se figur 34)) André 
kände när när hans två hjärnhalvor gick skilda 
vägar= ((blick mot moderatorn, gör en gest med 
händerna som indikerar hur Andrés hjärnhalvor går 
skilda vägar, se figur 35)) 

7 Mod  =nn ja 
8 André ((haka mot hand som lutar mot bordet, nickar upp-

repat, blick vänd mot Petra, se figur 36)) 
9 Publik  SKRATTAR (2.4) 
10 Annika  frågan är ju nu om [(x)]→ 
11 Mod          [va?]  
12 Per  ((fnyser till)) heh ((ler)) 
13 I bild ((Per och Petra)) 
14 Mod  aa  
15 Mod   André, det här måste du ju kontra ((gör gest där 

han pekar med hand mot André, huvud vänt mot rött 
parti, hand knuten i ansikte, armbåge mot bordet, 
se figur 37)) 

16 I bild ((André)) 
17 André   eeh [jo], nå, pfff ((skakar på huvud, rycker på 

axlar, göra en gest där han slår ut med händerna, 
handflator upp, en min med mungipor ner, se figur 
38)) 

18 Mod     [ne] 
19 Publik  SKRATTAR (2.6) [APPLÅDERAR] (4.3) 
20 Annika      [SKRATTAR] 
21 Mod      [ela], det känns nästan (.) har dom 

gått?→ 
22 I bild ((Annika och André)) 
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23 André  ((skakar på huvud)) 
24 Annika [SKRATTAR] 
25 Publik [APPLÅDERAR] 
26 Mod  [har dom gått skilda vägar?] 
27 Annika  SKRATTAR ((blick mot André, skrattar och gör gest 

där handen kliar näsan, se figur 39)) 
28 André ((skakar på huvud, vänder blick mot moderatorn och 

ner, se figur 39)) 
29 Publik  [APPLÅDERAR] 
30 Mod  [vi går vidare där tycker jag] 

Figur 32. Moderatorn har huvudet och 
blicken vänd mot Petra. Han gör en tur-
tilldelande gest med handen uträckt mot 
henne och ögonbrynen lyfta som i en 
fråga.  

Figur 33. Pers huvud är vänt mot Petra 
och han nickar lite. Petras huvud och 
blick är vänt mot publiken, och hon slår 
ut med händerna i en gest.  

Figur 34. Petra pekar mot André med 
handflatan upp, blicken ned.  

Figur 35. Petra tittar på moderatorn och 
gör en gest med händerna som indikerar 
hur Andrés hjärnhalvor går skilda vägar.  

Figur 36. André har hakan mot handen 
som lutar mot bordet, nickar upprepat, 
blicken är vänd mot Petra.  

Figur 37. Moderatorn har huvudet vänt 
mot rött parti (André) med handen knu-
ten i ansiktet och armbågen mot bordet. 
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Figur 38. André verkar oförstående då 
han skakar på huvudet och rycker på ax-
larna. Han gör en gest där han slår ut 
med händerna med handflatorna upp 
samtidigt som han gör en min med 
mungiporna ner. 

Figur 39. Annika ger André respons med 
blicken vänd mot André. Hon skrattar 
och gör en gest med handen där hon 
kliar näsan. André skakar på huvudet, 
vänder blicken mot moderatorn och se-
dan ner mot bordet.  

I följande analys presenteras först samtalssekvensen utifrån Petras skämtini-
tiativ. Därefter följer Andrés skämtinitiativ. 

Samtalssekvensen inleds med att Petra i tillträdesfasen får tillträde genom 
självnominering. Hon bygger sedan upp sitt skämt (rad 1-6). I uppbyggnads-
fasen ställer moderatorn en följdfråga till Petra tycker ni det? (rad 2). Mode-
ratorns tur latchar Petras tidigare tur på ett turövertagande sätt eftersom 
Petras tur har fortsättningsintonation. Moderatorn betonar ordet ni samti-
digt som han höjer ögonbrynen i en fråga (se figur 32). Jag tolkar frågan som 
ett ifrågasättande av Petras eller blått partis politiska ställningstagande ef-
tersom han betonar ni och att han därmed interagerar i den debatterande 
diskursen. Petra kan genom följdfrågan ta en till tur, varför frågan samtidigt 
kan tolkas som uppbackning från moderatorn. Partikollegan Per backar upp 
Petra genom att använda kroppsliga modaliteter då han vänder blicken mot 
henne och nickar (rad 4, se figur 33). Petra framför sedan sin komiska poäng 
när hon säger ja men jag kan, det är en tomhet jag menar när ett ett bra 
samarbete upphör, jag vet jag det var i alla fall så som André kände när 
när hans två hjärnhalvor gick skilda vägar (rad 3 och 6). Petras komiska 
poäng är ett ansiktshotande skämt vänt mot partimotståndaren André. Hon 
framför skämtet med vad jag tolkar som en indirekt samtalsstil. Den indi-
rekta stilen realiseras såväl med verbala som med kroppsliga modaliteter ge-
nom att hon gör tvekande korta pauser, samtidigt som hon pekar med han-
den mot André medan blicken först är vänd mot bordet (se figur 34) och se-
dan mot moderatorn (se figur 35).  

I responsfasen får Petra respons från moderatorn som backar upp henne 
nn ja (rad 7). André har blicken vänd mot Petra med en allvarlig min och ha-
kan i handen samtidigt som han nickar lite (rad 8, se figur 36). I pausen som 
uppstår efter Petras komiska poäng försöker Annika få tillträde till golvet ge-
nom självnominering då hon säger frågan är ju nu om (x) med en fortsätt-
ningsintonation (rad 10). Annikas tur överlappas dock av moderatorns tur 
när moderatorn ifrågasätter Petra va (rad 11). Det gör att Annika blir avvisad 



 

 118 
 

från golvet. Moderatorns va tolkar jag som ett ifrågasättande av Petras ytt-
rande och som att han här interagerar i den debatterande diskursen. An-
siktshot är en negativ värdering och då är det prefererade svaret att inte hålla 
med (Pomerantz, 1984, s. 81). Petra får därefter respons från partikollegan 
Per som skrattar eller fnyser till (rad 12). Moderatorns ifrågasättande av 
Petra leder till att André får turen. 

Moderatorn tilldelar alltså André turen i tillträdesfasen för Andrés skämti-
nitiativ genom att uppmana honom André, det här måste du ju kontra (rad 
15). Samtidigt vänder moderatorn sig bort från Petra på ett sätt som nästan 
skapar en barriär mot henne med kroppen och blicken mot André, med arm-
bågen på bordet och knytnäven vid tinningen (se figur 37).  

I uppbyggnadsfasen på sitt skämt yttrar André inget verbalt på ordnivå 
men bygger ändå upp ett skämt genom att göra tvekljud och genom att an-
vända kroppsliga modaliteter som miner och gester. André använder de 
olika modaliteterna som narrativa komponenter när han gör en gest där han 
rycker på axlarna och vänder handflatorna upp, skakar på huvudet och gör 
en min med mungiporna ned (rad 17, 23 och 28, se figur 38). Jag tolkar 
Andrés användning av kroppsliga modaliteter antingen som att han inte för-
står, att han inte vet vad han ska säga eller att han inte bryr sig. Även om 
André inte yttrar något på ordnivå fortsätter moderatorn att backa upp 
André genom att ställa följdfrågor ela, det känns nästan, har dom gått och 
har dom gått skilda vägar (rad 21 och 26). Jag tolkar följdfrågorna som av-
siktliga snarare än retoriska och att moderatorn därmed interagerar i den 
debatterande diskursen.  

I responsfasen till Andrés skämt ger partikollegan Annika André respons 
genom att hon skrattar och vänder huvudet och blicken mot André (rad 27, 
se figur 39). När André fortfarande inte besvarar moderatorns frågor väljer 
moderatorn att gå vidare (rad 30).  

Petra och Annika blir avvisade av moderatorn när André tilldelas turen 

I samtalssekvensen är det tre komiker som försöker förhandla sig till posit-
ionen som framgångsrik komiker. Det är dock endast André som faktiskt 
lyckas eftersom han är den som blir entydigt bekräftad.  

Petra använder i tillträdesfasen självnominerande kommunikativa strate-
gier. I uppbyggnadsfasen använder Per och moderatorn samarbetande stra-
tegier gentemot Petra, även om moderatorn kan sägas avvisa Petra i den de-
batterande diskursen. I responsfasen blir Petra starkt bekräftad av partikol-
legan Per som använder uppmuntrande strategier. Moderatorn använder 
dock avvisande strategier gentemot Petra i responsfasen efter att han inled-
ningsvis har använt samarbetande strategier. Moderatorns avvisande strate-
gier, som även realiseras genom kroppsliga modaliteter, kan sägas innebära 
att moderatorn interagerar i den debatterande diskursen. Det är dessa som 
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bidrar till att Petra fråntas möjligheten att förhandla sig till positionen som 
framgångsrik komiker.  

När den kvinnliga komikern Annika försöker få tillträde genom självnomi-
nerande strategier blir hon avvisad av moderatorn som istället använder tur-
tilldelande strategier gentemot den manliga komikern André. I uppbygg-
nadsfasen använder moderatorn samarbetande strategier gentemot André. 
Samarbetet kan sägas ske i den debatterande diskursen. André blir starkt be-
kräftad genom att den kvinnliga partikollegan Annika använder uppmunt-
rande strategier i responsfasen. Detta bidrar till att André har möjligheten 
att förhandla sig till positionen som framgångsrik komiker. 

”Jag vet, sustained betyder låt Annika prata”: tre komiker blir be-
kräftade  

Den här samtalssekvensen som har kategoriserats som icke-typisk kommer 
från programmomentet Aktuell rapport. Moderatorn har frågat panelen vad 
de tycker om tv-sända rättegångar. En riksdagspolitiker har lagt en motion 
om att dessa skulle ge medborgare möjlighet att se hur lagstiftningsmakt ut-
övas.14 André i rött parti och Per i blått parti bygger upp ett skämt gemen-
samt som baserar sig på amerikanskt domstolsförfarande. De bekräftar i 
uppbyggnadsfasen varandra. Annika bygger därefter upp ett skämt genom 
en absurd tolkning och blir typiskt bekräftad. I interaktionen deltar utöver 
moderatorn: André och Annika (rött parti) samt Per (blått parti). 

Samtalssekvens 11: ”Jag vet, sustained betyder låt Annika prata”, Parlamentet 
2010-10-31. Tid: 4.14–4.32 (18 sek) 

1 Annika [men exakt?→] 
2 Publik  [((JUBLAR))] 
3 Mod   [(vi tar vad det betyder)] 
4 André   [objection, objection], [((slår med 

fingret i luften, se figur 40))] objection your 
honour  

5 Annika    [((tittar mot 
motsatt parti, se figur 40))] 

6 Per  erection, [your honour] ((syns ej i bild)) 
7 André            [erection]((pekar med blick mot Per)) 

(.) erection your honour (.) sustained 
8 Mod  sustained ((gör gest med armen utsträckt mot rött 

parti, Annika och André, se figur 41)) (.) vet du 
vad objection och sustained och allt det här bety-
der? [eller är det bara nåt du?] 

                                                             
14 Den moderata riksdagsledamoten Maria Abrahamsson lade under hösten 2010 en motion om att Dom-
stolsverket borde lägga ut rörligt material på sin webbplats från rättegångar över hela landet. Detta för att 
ge alla medborgare möjlighet att se hur lagstiftningsmakt och domsmakt utövas.  
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9 André       [sustained!] 
10 Annika       [sustained], jag vet, ((indikerar att vilja 

ha turen genom gesten att hålla upp hand i luften, 
se figur 41)) sustained betyder, låt Annika prata  

11 André ((nickar, armar i kors över bröstet, se figur 41)) 
12 Mod  ja, okej [SKRATTAR] 
13 Annika           [ja, aa] 
14 Mod  då kör vi på det SKRATTAR 

Figur 40. Annika tittar mot motsatt 
parti. André slår med fingret i luften. 

Figur 41. Moderatorn gör en gest med 
armen utsträckt mot rött parti (Annika 
och André). Annika indikerar att hon vill 
ha turen genom att hålla upp handen i 
luften. André har armarna i kors över 
bröstet. 

I den här samtalssekvensen försöker Annika ta en tur inledningsvis. Turen 
har fortsättningsintonation men överröstas av publikens jubel så att hon inte 
kan fortsätta men exakt (rad 1). Jag tolkar turen som en misslyckad turtag-
ning snarare än uppbackning på grund av fortsättningsintonationen. Däref-
ter tar moderatorn turen när han säger vi tar vad det betyder (rad 3). Mode-
ratorns yttrande har en osäker tolkning eftersom det överröstas av publikens 
jubel, men tycks vara respons till Per som i ett tidigare skede har haft turen. 
Därefter får André tillträde till golvet genom självnominering.  

I uppbyggnadsfasen av skämtet tar även partimotståndaren Per turen vil-
ket jag tolkar som att han och André bygger upp ett skämt gemensamt och 
samarbetar i såväl den komiska som den debatterande diskursen eftersom de 
lämnar sina skilda åsikter som partimotståndare (rad 4-9). I Parlamentet 
kan det ses som ett oväntat interaktionsmönster att partimotståndarna 
André och Per gemensamt bygger upp ett skämt i den komiska diskursen och 
samtidigt samarbetar i den debatterande diskursen. Varje yttrande kan ses 
som en egen komisk poäng i sig eftersom de iscensätter ett domstolsförfa-
rande med ekivoka utrop. Samtidigt kan det ses som att deras yttranden ut-
gör uppbackning av varandra eftersom de framför komiska poänger på 
samma skämt. 

I och med att jag tolkar Pers och Andrés yttranden som komiska poänger 
tolkar jag moderatorns samtalsstöd som att det sker under responsfasen. 
Moderatorn ställer en följdfråga till André genom att vända sig till honom 
vet du vad objection och sustained och allt det här betyder eller är det bara 
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nåt du (rad 8, se figur 41). André sitter med armarna i kors (se figur 41) och 
utropar sustained. Andrés tur överlappar Annikas i och med att Annika 
självnominerar sig som nästa talare på ett explicit sätt när hon säger 
sustained, jag vet, sustained betyder låt Annika prata (rad 10). Annikas 
tolkning av att sustained skulle betyda ”låt Annika prata” är förstås absurd, 
men eftersom hon interagerar i den komiska diskursen är oväntade tolk-
ningsregler inte anmärkningsvärda (Mulkay, 1988, s. 26). Annika använder 
samtidigt en gest som regulator då hon snabbt pekar och vänder blicken mot 
André varpå hon räcker upp handen för att indikera att hon vill ha turen (se 
figur 41). André backar upp Annikas turtagningsförsök genom att han nickar 
(rad 11). Även moderatorn ger Annika uppbackning (rad 12 och 14) vilket gör 
att Annika också kan behålla turen och i en påföljande samtalssekvens byg-
ger hon upp ett skämt. Samtidigt som moderatorn backar upp Annika ger 
han henne respons genom att han skrattar (rad 12 och 14). Eftersom Annikas 
tur även kan ses som en komisk poäng har jag tolkat det som att den respons 
som moderatorn ger sker i responsfasen. 

Annika använder explicit självnominerande strategier 

Tre komiker försöker i samtalssekvensen förhandla sig till positionen som 
framgångsrik komiker. Samtliga tre, André, Per och Annika lyckas också 
med detta genom att de blir bekräftade i olika utsträckning.  

I samtalssekvensen misslyckas Annika inledningsvis med att få tillträde i 
tillträdesfasen. Hon misslyckas eftersom hennes tur överröstas av att publi-
ken fortfarande jublar. Genom att Annika sedan använder explicit självnomi-
nerande strategier kan hon få tillträde efter Per och André. Eventuellt kan 
Annikas självnominerande strategier tolkas som konkurrerande gentemot 
André som är den komiker som moderatorn just har backat upp med en 
följdfråga. Anledningen till att jag inte tolkar det så är att André sitter med 
armarna i kors, att hans utrop inte har en fortsättningsintonation och att han 
redan har framfört sin komiska poäng. Eventuellt tolkar även Annika det 
som att André avslutat sitt skämt då hon vänder blicken mot honom. André 
använder också samarbetande strategier för att Annika ska kunna fortsätta 
att inneha turen. Annika blir typiskt bekräftad genom moderatorns samarbe-
tande och uppmuntrande strategier. Eventuellt skulle det kunna tolkas som 
att Annika blir starkt bekräftad i och med partikollegans samarbetande stra-
tegier i responsfasen. Jag har dock inte tolkat det så eftersom jag tolkat det 
som att André använder samarbetande strategier för att Annika ska få till-
träde till golvet, snarare än att han bekräftar henne i responsfasen eftersom 
han inte skrattar.  

André och Per som bygger upp ett skämt gemensamt kan sägas bekräfta 
varandra genom att använda samarbetande strategier över partigränserna i 
uppbyggnadsfasen. Deras strategier kan tolkas som uppmuntrande eftersom 
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de framför komiska poänger på varandras skämt utan att konkurrera om gol-
vet. Därmed tolkar jag det som att de båda blir starkt bekräftade. Eftersom 
de åsiktsmässigt också står på samma sida tolkar jag det som att de samarbe-
tar i såväl den debatterande som i den komiska diskursen. Moderatorn an-
vänder dessutom samarbetande strategier gentemot André. 

”Domstolsmiljonären”: Per blir starkt bekräftad 

Den här samtalssekvensen som kategoriserats som icke-typisk kommer från 
programmomentet Aktuell rapport. Komikerna fortsätter att skämta utifrån 
nyhetstopiken om tv-sända rättegångar (se not under ”Jag vet, sustained be-
tyder låt Annika prata”). Komikern Per i blått parti bygger upp ett skämt om 
hur det går till i det fiktiva programmet Domstolsmiljonären som här liknar 
det befintliga TV-programmet Postkodmiljonären.15 Per blir starkt bekräftad 
av såväl moderatorn som av partikollegan Petra. I interaktionen deltar utö-
ver moderatorn: Per och Petra (blått parti). I materialet finns en annan sam-
talssekvens som sett till längd, interaktionsmönster, kommunikativa strate-
gier och förhandlingen av positionen som framgångsrik komiker liknar 
denna samtalssekvens. Den presenteras inte i det här kapitlet av just den an-
ledningen (men återfinns listad i bilaga 1 som 2.4 ”Kontaktannons”).  

Samtalssekvens 12: "Domstolsmiljonären", Parlamentet 2010-10-31. Tid: 4.50–
5.45 (55 sek) 

1 Per  nu är det så här, det jag har å säga pekar mot 
motsatt parti, se figur 42)) 

2 Petra ((vänder sig mot Per leende, se figur 42)) 
3 Mod  vad har du att säga Per? 
4 Per  jag säger så här jag har å säga så här» 
5 Per  »man ska göra frågesport av alltihopa tycker jag 
6 Petra  bravo, bravo, bravo! ((applåderar, kropp och huvud 

vänt mot Per, se figur 43)) 
7 Per  jaa tänk er själva så här domstolsmiljonären tän-

ker jag mig javisst där du har så här Patrik, nej 
vad heter han, Richard Sjöberg heter han ((målar 
upp en mental bild med gest, se bild 43)) 

8 Mod  Richard Sjöberg 
9 Per  javisst, han står och säger så här vem var det som 

mördade Sven-Erik? A, var det du själv? B, var det 
Leif Silbersky C, var det femtioåttaåringen ((räk-
nar upp på fingrarna)) 

                                                             
15 Postkodmiljonären är ett frågesport-program på TV4 lett av Richard Sjöberg. Den tävlande har möjlig-
het att vinna en miljon genom att svara på kunskapsfrågor. Under frågornas gång har den tävlande till-
gång till så kallade livlinor. Dessa innebär möjlighet att exempelvis ringa en vän eller att ta bort hälften 
av de felaktiga alternativen genom 50:50. 
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10 Mod  ja 
11 Per  D, var det en grävling och du blir jävligt osäker  
12 Mod  ja 
13 Per  och du tänker jag tar femtio, femtio tänker du och 

då är det kvar»  
14 Mod  pang!  
15 Per  »det är kvar du och det är grävlingen 
16 Mod  ^ja^ SKRATTAR 
17 Per  och du tänker faan jag vet inte riktigt vem det 

är,  
18 Mod  nej 
19 Per  [jag vet inte riktigt vem det är] 
20 Publik [JUBLAR APPLÅDERAR] 
21 Per jag gör så här 
22 Mod  hur göör han då? ((gör pekande gest mot Per och 

ler, öppen mun, se figur 44)) 
23 Per  [vad gör han? jo]  
24 Publik [APPLÅDERAR] 
25 Mod  SKRATTAR 
26 Per  man, jag ringer en kompis 
27 Petra ((vänder blick mot Per, ler, se figur 45)) 
28 Mod  jae 
29 Per  säger man och kompisen, nä men va fan Per, du var 

ju full, det var ju du 
30 Mod  ja  
31 Per  och man blir jävligt osäker och man säger, fan jag 

chansar på mig själv. +Det är rätt!+ du får tjugo 
år på Hall.  

32 Mod  SKRATTAR 
33 Per  +Grattis! Grattis!+ ((gör pekande gest mot motsatt 

parti, se figur 46)) 
34 Petra ((klappar händerna, se figur 46)) 
35 Mod  du kanske, aa 
36 Per  då vinner man (.) [(frågesport)] 
37 Mod        [vi kommer ju kanske] få upp 

tittarsiffrorna i alla fall på det där 
38 Per  det kommer att höja tittarsiffrorna  
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Figur 42. Per pekar mot motsatt parti. 
Petra vänder sig mot Per leende. 

Figur 43. Per målar upp en mental bild 
med en gest. Petra applåderar, med 
kroppen och huvudet vända mot Per. 

Figur 44. Moderatorn gör pekande gest 
mot Per och ler med öppen mun. 

Figur 45. Petra vänder blicken mot Per 
och ler. 

Figur 46. Per gör en pekande gest mot 
motsatt parti. Petra klappar händerna. 

 

Samtalssekvensen inleds med att Per i tillträdesfasen får tillträde genom 
självnominering. Under uppbyggnadsfasen använder Per verbala modali-
teter (röstvolym, talhastighet) i kombination med kroppsliga modaliteter 
(miner, handgester och blickar) som narrativa komponenter (se figurerna 
42, 43 och 46). Genom de narrativa komponenterna iscensätter Per hur det 
går till i tv-programmet Domstolsmiljonären (som här liknar det befintliga 
tv-programmet Postkodmiljonären) och uppnår på så vis dramaturgisk kon-
densering. Per kan med hjälp av sin narrativ, sitt taltempo, sin ökande röst-
volym och moderatorns återkommande uppbackningar fortsätta behålla tu-
ren och därmed fortsätta bygga upp sitt skämt. Moderatorn backar upp Per 
genom att ställa utvecklande frågor (rad 3), ge minimal respons (t.ex. rad 10, 
12) och använda emotiva utrop (rad 14). Moderatorn ger också Per respons 
genom att skratta (rad 16, 25 och 32). Partikollegan Petra applåderar och sä-
ger bravo, bravo, bravo som respons på Pers förslag (rad 6, se figur 43). 
Petra ger också respons genom att vända blicken mot Per och le (rad 27, se 
figur 45). Under iscensättandet av Domstolsmiljonären tycks Per bli mer och 
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mer upphetsad, han pratar fort och ökar röstvolymen för att avslutningsvis 
ha hög röstvolym, nästan skrika när han utropar grattis! Grattis (rad 33). 
Publiken jublar och applåderar med jämna mellanrum.  

Moderatorn ger i den avslutande responsfasen Per en sammanfattande 
kommentar vi kommer ju kanske få upp tittarsiffrorna i alla fall på det där 
(rad 37). Ingen annan komiker försöker under uppbyggnaden av Pers skämt 
att få tillträde till golvet, utom Petra som ger Per respons genom att jubla in-
ledningsvis. Jag tolkar dock inte Petras tur som att den är turövertagande.  

Per använder turbevarande strategier och moderatorn och partikollegan 
uppmuntrande strategier 

Den manliga komikern Per kan förhandla sig till positionen som framgångs-
rik komiker i den här samtalssekvensen. Per inleder sitt skämt genom att an-
vända självnominerande kommunikativa strategier i tillträdesfasen. I upp-
byggnadsfasen använder Per turbevarande strategier, både genom verbala 
och kroppsliga modaliteter. Per kan sägas framföra komiska poänger också 
under uppbyggnadsfasen genom att låta olika tolkningsramar krocka. Mode-
ratorn använder samarbetande och uppmuntrande strategier och partikolle-
gan Petra använder uppmuntrande strategier vilket gör att Per blir starkt be-
kräftad under uppbyggnadsfasen. I responsfasen blir Per bekräftad genom 
moderatorns samarbetande strategier. Även i den samtalssekvens som sett 
till interaktionsmönster, längd och kommunikativa strategier liknar denna 
men som inte presenteras i analysen, blir Per starkt bekräftad och kan för-
handla sig till positionen som framgångsrik komiker (se bilaga 1, 12.4 ”Kon-
taktannons”). Dessa båda samtalssekvenser (”Kontaktannons”, ”Domstols-
miljonären”) är för materialet långa (46 respektive 55 sek), sett till att endast 
en komiker interagerar med moderatorn.  

”Tack snälla Per för dom här kloka orden”: Petra blir starkt be-
kräftad och avvisad  

Den här samtalssekvensen som har kategoriserats som icke-typisk kommer 
också från programmomentet Aktuell rapport. Här fortsätter komikerna 
skämta utifrån nyhetstopiken om tv-sända rättegångar. Per har tidigare 
byggt upp ett skämt om hur man borde göra en tv-show av det hela liknande 
Postkodmiljonären (presenteras under ”Domstolsmiljonären”). I den här 
samtalssekvensen bygger Petra i blått parti upp ett skämt som kan sägas ut-
göra en bekräftelse av partikollegan Per. Petra blir starkt bekräftad av parti-
motståndarna men avvisad av moderatorn i responsfasen. I interaktionen 
deltar utöver moderatorn: Petra och Per (blått parti) samt André och Annika 
(rött parti). 
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Samtalssekvens 13: ”Tack snälla Per för dom orden”, Parlamentet 2010-10-31. Tid: 
5.46–5.52 (6 sek) 

1 Petra  jag tror att det [Per just sa] 
2 Per        [jag kan också→] 
3 Petra  ja, va, jag tror att det var slutet på hela den 

här debatten, tack snälla Per för dom här kloka 
orden ((tar med leende min Per i handen, se figur 
47)) 

4 Mod  [det där!→] 
5 Annika  [SKRATTAR]  
6 André ((ler)) 

Figur 47. Petra tar med en leende min 
Per i handen. 

När Petra försöker få tillträde till golvet i den här samtalssekvensen tar också 
Per en tur som sker samtidigt som Petras tur (raderna 1–2). Pers tur tycks 
vara ett turtillägg till ett skämt som han byggt upp i en tidigare samtalsse-
kvens. Per avslutar sin tur så att Petra kan ha fortsatt tillträde till golvet och 
bygga upp sitt skämt. Jag har tolkat Pers turtagningsförsök som att han blir 
avvisad (enligt frekvensanalysen), även om det skulle kunna tolkas an-
norlunda eftersom Petra eventuellt inleder sin tur strax innan Per.  

Petra framför sin komiska poäng tillika bekräftelse av Per ja, va, jag tror 
att det var slutet på hela den här debatten, tack snälla Per för dom här 
kloka orden och vänder sig samtidigt till Per och tar honom med leende min 
i hand (rad 3, se figur 47). Jag tolkar det som att Petra här interagerar i den 
debatterande diskursen eftersom hon kallar Per klok, vilket främst härrör till 
hans politiska åsikter. Per vänder sig därefter mot Petra och bemöter hennes 
handslag.  

I responsfasen inleder moderatorn en tur det där (rad 4) som har fortsätt-
ningsintonation. Det går inte att veta vad moderatorn ska säga, men i den 
form som det förekommer tolkar jag det inte som uppbackning eller respons 
som utgör uppmuntrande kommunikativa strategier. I den form och med 
den fortsättningsintonation som används tolkar jag det som disprefererad 
respons mot Petra. Partimotståndaren Annika skrattar, vilket jag tolkar som 
respons till Petra (rad 5). Även partimotståndaren André ger Petra respons 
genom att le (rad 6).  
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Moderatorn använder avvisande strategier, men partimotståndarna upp-
muntrande strategier 

Den kvinnliga komikern Petras förhandling av positionen som framgångsrik 
komiker i den här samtalssekvensen är inte entydig. Hon får tillträde genom 
självnominerande kommunikativa strategier och kan bygga upp sitt skämt. I 
responsfasen blir hon starkt bekräftad av partimotståndarna Annika och 
André, men avvisad av moderatorn. Hon kan därmed inte entydigt sägas för-
handla sig till positionen som framgångsrik komiker.  

Per blir avvisad av Petra i tillträdesfasen. Hela Petras skämt är sedan en 
bekräftelse av honom. Framför allt tolkar jag det som att bekräftelsen sker i 
den debatterande diskursen, genom att Petra kallar Per klok, snarare än att 
hon bekräftar honom som framgångsrik komiker.  

”Inget förbud mot tidelag”: Per blir starkt bekräftad 

Den här samtalssekvensen som kategoriserats som icke-typisk kommer från 
programmomentet Aktuell rapport. Moderatorn har introducerat ny-
hetstopiken att man i USA folkomröstar om legalisering av marijuana.16 Mo-
deratorn frågar panelen om vi ska legalisera gräs även i detta land. Petra i 
blått parti och Annika i rött parti bygger upp ett skämt utifrån samma hu-
mortopik, men med skilda åsikter gällande legalisering av droger. De blir 
båda typiskt bekräftade av moderatorn. Per i blått parti framför sedan en ny 
komisk poäng på Annikas skämt som går ut på att han missförstått innebör-
den av tidelag. Per blir då starkt bekräftad. I interaktionen deltar utöver mo-
deratorn: Petra och Per (blått parti) samt Annika och André (rött parti). 

Samtalssekvens 14: "Inget förbud mot tidelag", Parlamentet 2010-10-31. Tid: 6.46–
7.20 (34 sek) 

1 Petra  åh det är så naturligt alltså ibland är det så 
förutsägbart att ni i ert förbannade hippieparti, 
det är klart att ni vill ha knark, ((håller ut 
hand mot motsatt parti)) det förstår jag också. 
Men är ett samhälle fullt av såna här pårökta tom-
tar då framstår ju ni som normala, det är därför 
ni vill ha det, eller hur? 

2 Publiken  SKRATTAR, APPLÅDERAR 
3 Mod  ((ler, flyttar blicken från Petra i blått parti 

till röda partiet och sedan till bordet)) 
4 Annika  men [lyssna] på mig, [Petra] 
5 Petra      [va]           [men] 

                                                             
16 I oktober 2010 gick man i Kalifornien, USA till folkomröstning om att legalisera marijuana. Medborgarna 
sa med liten marginal till slut nej (Israelsson, 2010).   
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6 Annika  jag kan inte vara nog tydlig med att bara för att 
det blir lagligt att knarka så måste man inte 
knarka precis som att man inte måste ligga med får 
bara för att det inte finns något förbud mot tide-
lag ((skakar lite på huvud)) 

7 Publik SKRATTAR 
8 Mod  ◦näj◦ 
9 Petra  [nej,] men det är ju en [möjlighet]  
10 Per    [va!?] ((uppspärrade ögon)) 
11 Mod   [va,] säger Per 
12 Petra  ((ler, blick mot bordet, se figur 48)) 
13 Per  ((gör förskräckt gest genom att hålla händer för 

ansiktet, se figur 48)) 
14 Publik  SKRATTAR  
15 Mod  han har trott att det var lag på det  
16 Petra ((blick ner, ler)) 
17 Per  jaa ((ojande intonation, håller händer för ansik-

tet)) 
18 Mod  aa, du trodde att det var som konfirmationen att 

man?→ 
19 I bild ((Annika ler med hand för munnen. André vänder 

blick mot motsatt parti med neutral min, se figur 
49)) 

20 Per  ((blick ner under bordet, skamsen min, se figur 
50)) 

21 André  *bähää* 
22 Petra  jamen, jag kan jae 
23 Mod  SKRATTAR 
24 Publik  SKRATTAR 

Figur 48. Per gör en förskräckt gest ge-
nom att hålla händerna för ansiktet. 
Petra ler och vänder blicken ner mot 
bordet. 

Figur 49. Annika ler med handen för 
munnen. André vänder blicken mot 
motsatt parti med neutral min. 
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Figur 50. Per blickar ner under bordet 
med skamsen min. 

 

Samtalssekvensen inleds med att Petra får turen genom självnominering. 
Annika fortsätter bygga upp ett skämt utifrån samma humortopik som Petra 
vilket gör att jag tolkar det som att de bygger upp ett skämt tillsammans ge-
nom att interagera som varandras meningsmotståndare i den debatterande 
diskursen (rad 1-9). Den respons Petra får är att moderatorn ler mot henne 
(rad 3) och partimotståndaren Annika avvisar henne (rad 6) Den respons 
Annika får är att moderatorn säger näj med mycket låg röstvolym (rad 8), 
vilket kan tolkas som minimal respons.  

Per får därefter turen genom självnominering och framför en ny komisk 
poäng som kan ses som respons på det skämt som Annika byggt upp. Per sä-
ger va (rad 10) för att visa sin förvåning över Annikas skämt om att man inte 
måste ligga med får bara för att det inte finns något förbud mot tidelag 
(rad 6). Moderatorn ger uppbackning till Per genom att upprepa hans ytt-
rande va, säger Per (rad 11). Moderatorn fortsätter han har trott att det var 
lag på det (rad 15) och ställer därefter en fråga aa, du trodde att det var som 
konfirmationen att man (rad 18).  

I uppbyggnadsfasen bygger Per upp skämtet också genom att använda 
kroppsliga modaliteter (gester och miner) som narrativa komponenter. Med 
en gest slår han handen för munnen och vänder blicken ner under bordet 
som om han letade efter ett får (se figur 48 och 50). Genom de narrativa 
komponenterna illustrerar Per förskräckelse och eventuellt interaktion med 
ett får och uppnår således dramaturgisk kondensering.  

I responsfasen får Per respons från moderatorn, partikollegan Petra och 
partimotståndarna Annika och André: moderatorn skrattar (rad 23), Petra 
ler (se figur 48), Annika ler med handen för munnen (se figur 49) och André 
bräker som ett får (rad 21). Andrés respons kan möjligen också tolkas som en 
egen komisk poäng.  

Uppmuntrande strategier gentemot Per 

Den kvinnliga komikern Annika och den manliga komikern Per kan i sam-
talssekvensen förhandla sig till positionen som framgångsrik komiker. Den 
kvinnliga komikern Petras förhandling kan sägas vara tvetydig. Annika och 
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Petra bygger gemensamt upp ett skämt i den komiska diskursen som varand-
ras partimotståndare. I responsfasen använder moderatorn uppmuntrande 
kommunikativa strategier gentemot Petra och samarbetande strategier 
gentemot Annika. Dessa kan sägas bidra till att Annika och Petra blir typiskt 
bekräftade. Annika kan dock sägas avvisa Petra i den debatterande diskursen 
vilket bidrar till att Petra fråntas möjligheten att förhandla sig till positionen 
som framgångsrik komiker. När Per sedan framför en komisk poäng med 
hjälp av verbala och kroppsliga modaliteter blir han i responsfasen bekräftad 
av såväl moderatorn som av resten av komikerna i panelen. Per blir därmed 
starkt bekräftad i samtalssekvensen. Pers skämt kan tolkas som respons till 
Annika eftersom det är en ny komisk poäng på Annikas skämt, men samti-
digt övertar Per också golvet så snart han framfört sin komiska poäng.  

Moderatorn kan i samtalssekvensen sägas interagera på lite olika sätt 
gentemot de kvinnliga komikerna och gentemot den manliga komikern som 
alla framför komiska poänger. De kvinnliga komikerna blir typiskt bekräf-
tade av moderatorn medan den manliga komikern får mer utvecklad respons 
från moderatorn genom att han sammanfattar och skrattar i responsfasen.  

Sammanfattning program 2: förhandlingar av den framgångsrika 
komikern 

I programmet deltar två kvinnliga och två manliga komiker. I vartdera par-
tiet deltar en kvinnlig och en manlig komiker. Materialet till programmet ut-
görs av totalt 18 samtalssekvenser, varav 7 presenteras i analysen. Ungefär 
två femtedelar av samtalssekvenserna i de analyserade programmomenten 
har kategoriserats som typiska samtalssekvenser (7 av 18). Resterande sam-
talssekvenser (11 st) har kategoriserats som icke-typiska samtalssekvenser. 

Utifrån frekvensanalysen visar det sig att de kvinnliga komikerna tar fler 
skämtinitiativ (11) än de manliga komikerna (7). De typiska samtalssekven-
serna fördelar sig ungefär lika mellan kvinnliga och manliga komiker, även 
om den kvinnliga komikern Petra inte deltar i någon typisk samtalssekvens.  

I tillträdesfasen får de manliga komikerna turen tilldelad av moderatorn i 
större utsträckning (4) än de kvinnliga komikerna (1). De manliga komikerna 
kan därmed sägas bli inbjudna att tala i större utsträckning än de kvinnliga 
komikerna. De två kvinnliga komikerna blir avvisade något oftare (3 ggr) än 
de manliga komikerna (1 gång). Utifrån den kvalitativa analysen går det att 
säga mer om vad som händer i tillträdesfasen. Annika blir avvisad av mode-
ratorn i en samtalssekvens (”André det här måste du ju kontra”) och av par-
timotståndaren Per i en samtalssekvens (”Två hål i huvudet”). Vid ett ytterli-
gare tillfälle misslyckas Annika med att ta turen (som överröstas av publi-
kens jubel) men kan senare i samma samtalssekvens få tillträde genom expli-
cit självnominerande strategier, vilket backas upp av så väl partikollega som 
av moderatorn (”Jag vet sustained betyder låt Annika prata”). Även Petra 



 

 131 
 

blir avvisad i tillträdesfasen av moderatorn i en samtalssekvens men lyckas 
ändå få tillträde genom självnominering (”Två hål i huvudet”). Den manliga 
komikern Per blir avvisad i en samtalssekvens av partikollegan Petra som tar 
turen för att bygga upp ett skämt (”Tack snälla Per för dom här kloka or-
den”).  

I uppbyggnadsfasen använder såväl kvinnliga som manliga komiker sam-
arbetande strategier gentemot sina partikollegor. Per bygger upp ett för 
materialet långt skämt vilket också möjliggörs av moderatorns och den 
kvinnliga partikollegans samarbetande och uppmuntrande strategier (”Dom-
stolsmiljonären”). De manliga komikerna bygger upp ett skämt gemensamt 
genom att samarbeta såväl i den debatterande som i den komiska diskursen 
trots att de är partimotståndare (”Jag vet, sustained betyder låt Annika 
prata”). När de kvinnliga komikerna bygger upp ett skämt gemensamt i den 
komiska diskursen sker detta genom att de fortsätter agera som varandras 
partimotståndare i den debatterande diskursen (”Inget förbud mot tidelag”).  

I responsfasen blir komikerna starkt bekräftade fyra gånger. Det är Petra 
(”André, det här måste du ju kontra”), André (André, det här måste du ju 
kontra”) och Per (”Domstolsmiljonären”, ”Inget förbud mot tidelag”) som 
blir starkt bekräftade. Annika blir aldrig starkt bekräftad. Endast en av komi-
kerna blir avvisad i responsfasen, den kvinnliga komikern Petra. Det sker i 
fyra samtalssekvenser. I tre av dem är det moderatorn som avvisar henne 
(”Två hål i huvudet”, ”André, det här måste du ju kontra” och ”Tack snälla 
Per för dom kloka orden”) och i en samtalssekvens är det partimotståndaren 
Annika som avvisar henne (”Inget förbud mot tidelag”). I en av samtalsse-
kvenserna blir de båda kvinnliga komikerna typiskt bekräftade av modera-
torn då de gemensamt bygger upp ett skämt medan den manliga komikern 
Per blir starkt bekräftad av samtliga andra komiker och av moderatorn 
(”Inget förbud mot tidelag”). Ingen av de kvinnliga komikerna blir i pro-
grammet starkt bekräftade av hela panelen på ett liknande sätt.  

Sammantaget lyckas de manliga komikerna i det här programmet i något 
större utsträckning än de kvinnliga komikerna förhandla sig till positionen 
som framgångsrik komiker. Detta trots att de kvinnliga komikerna initierar 
fler skämt. I stor utsträckning beror det på moderatorns kommunikativa 
strategier, genom att han avvisar de kvinnliga komikerna i större utsträck-
ning i såväl tillträdesfasen som i responsfasen. De manliga komikerna blir 
också starkt bekräftade i större utsträckning än de kvinnliga komikerna, vil-
ket innebär att fler i panelen bidrar i förhandlingen av positionen som fram-
gångsrik komiker gentemot de manliga komikerna. I de 18 samtalssekven-
serna blir de kvinnliga komikerna avvisade 7 gånger, i både tillträdesfasen (3 
ggr) och i responsfasen (4 ggr). De manliga komikerna blir däremot avvisade 
endast en gång, vilket sker i tillträdesfasen. 
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5.4 Program 3: tre kvinnliga komiker och en manlig komiker 

Program 3 sändes 2010-11-07. I programmet deltar tre kvinnliga komiker 
och en manlig komiker. I rött parti deltar de båda kvinnliga komikerna An-
nika Lantz och Marika Carlsson och i blått parti deltar den manliga komi-
kern David Batra tillsammans med den kvinnliga komikern Josephine Bor-
nebusch (av utrymmesskäl förkortat Josephi i samtliga transkriptioner). Ma-
rika Carlsson gör sin Parlamentet-debut i det här programmet. Moderator är 
i vanlig ordning Anders S. Nilsson. Materialet från detta program utgörs av 
17 samtalssekvenser totalt, varav 9 kategoriserats som typiska samtalsse-
kvenser och 8 som icke-typiska samtalssekvenser. En förteckning av samt-
liga samtalssekvenser återges i bilaga 1. Samtliga samtalssekvenser har ana-
lyserats och presenteras också i frekvensanalysen av skämtets tillträdesfas 
och komikernas skämtinitiativ. I den kvalitativa analysen redovisas dock 
endast 7 av de 17 samtalssekvenserna, en typisk samtalssekvens och sex icke-
typiska samtalssekvenser. Det är två samtalssekvenser i programmet som 
kategoriserats som icke-typiska och som inte presenteras i avsnittet. Dessa 
är skämt som Marika (1) och Josephine (1) initierar.  

Avsnitt 5.4 inleds med en frekvensanalys av turtagningen i den första av 
skämtets faser, tillträdesfasen, antalet skämtinitiativ som komikerna tar 
samt antalet typiska samtalssekvenser de medverkar i. Sedan presenteras ett 
exempel på en typisk samtalssekvens i program 3. Därefter följer de icke-ty-
piska sex samtalssekvenser som analyseras i kapitlet (6 av totalt 8 icke-ty-
piska samtalssekvenser). De samtalssekvenser som har valts ut bland de 
icke-typiska är de som i störst utsträckning skiljer sig från typiska samtalsse-
kvenser och från varandra sett till antalet deltagare i interaktionen, komplex-
iteten i interaktionsmönstret, kommunikativa strategier som bidrar till att 
komikerna blir bekräftade eller avvisade, samtalssekvensens längd samt för-
handling av positionen som framgångsrik komiker. Presentationen av de 
icke-typiska samtalssekvenserna sker utifrån den kronologi som de också 
presenteras i det sända programmet. Analyserna av programmet samman-
fattas avslutningsvis. 

En ensam manlig komiker initierar flest skämt 

I program 3 kommer samtliga initierade skämt från programmomenten In-
ledning och Aktuell rapport. 

Tabell 14 visar antalet skämt som komikerna initierar i programmet och 
hur många av skämten som initierats i samtalssekvenser som kategoriserats 
som typiska (TS).  
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Tabell 14. Antal skämtinitiativ och TS uppdelat på enskilda komiker i pro-
gram 3. 

Komiker Skämtinitiativ Varav TS 

David  6 4 

Annika  5 3 

Josephine  4 2 

Marika  2 0 

Totalt 17 9 

I tabell 15 har antalet skämtinitiativ sammanställts utifrån komikernas kön. I 
tabellen framgår också hur många av skämten som initieras i samtalssekven-
ser som kategoriserats som typiska (TS).  

Tabell 15. Antal skämtinitiativ och TS uppdelat på kvinnliga och manliga 
komiker i program 3. 

Komiker Skämtinitiativ Varav TS 

Kvinnliga komiker 11 5 

Manlig komiker 6 4 

Totalt  17 9 

I program 3 initierar David flest antal skämt (6) och Marika initierar färst 
antal skämt (2) (se tabell 14). Skillnaden dem emellan är det som är mest på-
fallande i tabellerna. Programmet består till ungefär hälften av samtalsse-
kvenser som kategoriserats som typiska (9 av 17). Marika, som initierar färst 
skämt, deltar inte i någon typisk samtalssekvens, de övriga komikerna deltar 
i några typiska samtalssekvenser vardera (2–4). Uppdelat på kvinnliga och 
manliga komiker tar de tre kvinnliga komikerna totalt 11 skämtinitiativ och 
den manliga komikern tar 6. De kvinnliga komikerna deltar i totalt 5 TS och 
den manliga komikern i 4.  

Tabell 16 visar hur ofta komikerna får turen genom självnominering och 
turtilldelning samt hur ofta de blir avvisade i sina turtagningsförsök. Turtill-
delningen innebär att moderatorn bjuder in komikerna i samtalet. Det totala 
antalet självnomineringar, turtilldelningar och avvisanden stämmer inte all-
tid överens med antalet initierade skämt. Detta kan förklaras med att komi-
kerna utifrån mina analyskriterier kan få turen genom självnominering och 
turtilldelning eller bli avvisade i sin turtagning också i samtalssekvenser där 
de inte har skämtinitiativet. 
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Tabell 16. Turtagningsmönster i tillträdesfasen uppdelat på enskilda ko-
miker i program 3. 

Komiker Självnominering Turtilldelning Avvisande 

Annika 5 0 3 

David 5 2 0 

Josephine 3 1 0 

Marika 2 1 0 

Totalt 15  4 3 

Tabell 17 har sammanställts utifrån komikernas kön och visar hur ofta komi-
kerna får turen genom självnominering och turtilldelning samt hur ofta de 
blir avvisade i sina turtagningsförsök. 

Tabell 17. Turtagningsmönster i tillträdesfasen uppdelat på kvinnliga och 
manliga komiker i program 3. 

Komiker Självnominering Turtilldelning Avvisande 

Kvinnliga komiker 10 2 3 

Manlig komiker 5 2 0 

Totalt  15 4 3 

I stor utsträckning får komikerna turen genom självnominering. Tre av ko-
mikerna får även turen genom turtilldelning: David får turen tilldelad flest 
gånger (2), och Marika och Josephine en gång vardera. Annika får dock inte 
turen genom turtilldelning någon gång. David är alltså den komiker som oft-
ast bjuds in i samtalet av moderatorn. Annika är den enda som blir avvisad i 
sina turtagningsförsök (3 ggr).  

En tendens i program 3 är alltså att den manliga komikern initierar flest 
antal skämt och är också den som bjuds in i samtalet av moderatorn i störst 
utsträckning. De tre kvinnliga komikerna tar något färre skämtinitiativ var-
dera, blir inbjudna i samtalen i lite mindre utsträckning och är framför allt 
de enda som blir avvisade. 

Nedan följer kvalitativa samtalsanalyser av utvalda samtalssekvenser.  

”Nåt dummare har jag inte hört”: Annika blir typiskt bekräftad 
(TS) 

I program 3 har nio samtalssekvenser kategoriserats som typiska. Den som 
presenteras här kommer från programmomentet Aktuell rapport. Modera-
torn har introducerat nyhetstopiken att en skandalbok om kungen har getts 
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ut.17 Annika bygger upp ett skämt om vad kungens vänner sagt om skandal-
boken och blir typiskt bekräftad av moderatorn i en samtalssekvens som ka-
tegoriserats som typisk. I interaktionen deltar utöver moderatorn: Annika 
och Marika (rött parti). 

Samtalssekvens 15: "Nåt dummare har jag inte hört i hela mitt liv", Parlamentet 
2010-11-07. Tid: 3.36–4.08 (32 sek) 

1 Annika  ja ja jag tycker det samtidigt som jag kan känna 
att allt allt behö, jag uppskattar upp till nit-
tiofem procent, nittionio procent som står i boken 
är sant 

2 Mod  m 
3 Annika  .hh men men det kan ju finnas en procent som inte 

är sann, ja jag hörde bland annat att kungens vän 
((blick mot Marika)) Aje Philipsson .hh 

4 Mod  mm 
5 Marika ((vänder huvud och blick mot Annika, se figur 51)) 
6 Annika  han kommenterade dom här ryktena om att kungen och 

Camilla Henemark skulle ha haft en affär med orden 
jag har skrivit upp dom 

7 Mod  mm 
8 Annika  .hh eh nåt dummare har jag inte hört i hela (.) 

mitt (.) liv, .hh och då har han ju ändå hört 
kungen typ varje dag 

9 Publik  SKRATTAR 
10 Mod  SKRATTAR 
11 Annika  ((vänder blick mot moderatorn, allvarlig min och 

lätt rynkade ögonbryn, se figur 52)) 
12 Mod  ^jaah de^ 

Figur 51. Marika vänder huvudet och 
blicken mot Annika. 

Figur 52. Annika vänder blicken mot 
moderatorn, med allvarlig min och lätt 
rynkade ögonbryn. 

                                                             
17 Under hösten 2010 utgavs boken Den ofrivillige monarken av Thomas Sjöberg, Deanne Rauscher och Tove 
Meyer. Den handlar om Kung Carl XVI Gustafs liv. Boken anses vara en skandalbok eftersom han bland annat 
anklagas för otrohetsaffärer och svartklubbsbesök.  
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Samtalssekvensen inleds med att Annika får tillträde till golvet genom själv-
nominering. Under uppbyggnadsfasen av skämtet (rad 1-8) backar modera-
torn upp Annika med minimal respons mm (rad 2, 4, och 7). Partikollegan 
Marika vänder huvudet och blicken mot Annika vilket skulle kunna tolkas 
som uppbackning med kroppsliga modaliteter (rad 5, se figur 51). När An-
nika framför sin komiska poäng nåt dummare har jag inte hört i hela mitt 
liv, .hh och då har han ju ändå hört kungen typ varje dag (rad 8) tittar hon 
mot moderatorn och mot motsatt parti med ögonbrynen lätt rynkade i en be-
kymrad min (se figur 52). I responsfasen ger moderatorn Annika respons ge-
nom att han skrattar och skrattande säger jaah de (rad 10 och 12).  

Moderatorn använder samarbetande och uppmuntrande strategier 

Den kvinnliga komikern Annika kan i samtalssekvensen förhandla sig till po-
sitionen som framgångsrik komiker. I tillträdesfasen använder Annika själv-
nominerande kommunikativa strategier. Moderatorn och partikollegan Ma-
rika använder i uppbyggnadsfasen samarbetande strategier. Avslutningsvis 
använder moderatorn uppmuntrande strategier i responsfasen vilket leder 
till att Annika blir typiskt bekräftad. Samtalssekvensen är kategoriserad som 
typisk eftersom det endast är moderatorn och komikern med skämtinitiativ 
som interagerar verbalt i ett enkelt interaktionsmönster. Samtalssekvensen 
utgörs av att komikerna som har skämtinitiativet tar turen vilket varvas med 
moderatorns samarbetande och uppmuntrande strategier.  

”Jättekul att det är så många tjejer här ikväll”: Annika och David 
blir starkt bekräftade 

Den här samtalssekvensen som kategoriserats som icke-typisk, kommer från 
programmets Inledning. Komikern Marika i rött parti introduceras av mode-
ratorn som ny i programmet. Därefter tar komikern Annika i rött parti turen 
och kommenterar panelens sammansättning genom att säga jättekul att det 
är så många tjejer här ikväll. Annika blir då starkt bekräftad. Utifrån Anni-
kas kommentar blir komikern David i blått parti sedan tilldelad golvet av 
moderatorn för att han är kille, vilket David avvisar när han bygger upp ett 
skämt om sig själv som kaffeflicka.18 David blir starkt bekräftad av partikol-
legan Josephine. I interaktionen deltar utöver moderatorn: Marika och An-
nika (rött parti) samt David och Josephine (blått parti). 

                                                             
18 I en bok om kungen används ordet kaffeflicka, för de sällskapsdamer som kommer in tillsammans med 
kaffet på en herrmiddag. Ordet lanserades även i Språktidningens nyordslista (Lindgren, 2010). 
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Samtalssekvens 16: "Jättekul att det är så många tjejer här ikväll", Parlamentet 
2010-11-07. Tid: 0.25–1.11 (46 sek) 

1 Mod  Hej och välkomna till parlamentet och vi har pre-
miär för Marika Carlsson mina damer och herrar 
((håller ut armen mot Marika, se figur 53)) 

2 Marika ((nickar och ler ut mot publiken)) 
3 Annika JUBLAR 
4 Publik  APPLÅDERAR, JUBLAR 
5 David ((applåderar, se figur 54)) 
6 Josephi ((har en leende min, se figur 54)) 
7 Annika  jag vill bara säga det att jag tycker det är jät-

tekul att det är så många tjejer här ikväll 
8 Mod  ja det tycker jag också  
9 Annika +woo!+ ((håller upp armar framför sig i en seger-

gest, se figur 55)) 
10 Josephi ((APPLÅDERAR, se figur 55)) 
11 Publik  APPLÅDERAR, JUBLAR 
12 Mod  absolut (1.3) jaa tycker det är helt fantastiskt, 

David Batra du är ju kille i alla fall, hur känns 
det då ((vänder blick och pekar med hand mot Da-
vid, se figur 56)) 

13 David   ((skakar på huvud, rycker på axlar)) 
14 Publik  SPRIDDA SKRATT 
15 David   näej jag är jag är det är jag faktiskt inte jag är 

mer en inhyrd ((blick mot på Josephine)) sån här 
eeh kaffeflicka som är här 

16 Publik  SKRATTAR 
17 Mod  är du det? 
18 Josephi ((ler)) 
19 David   jag tog faktiskt med mig lite här som jag kan 
20 Mod  jaha 
21 Josephi ((blick mot det David gör, ler)) SKRATTAR ((blick 

mot publiken)) 
22 Publik  SPRIDDA SKRATT 
23 Mod  meneh 
24 David   ((tar fram en termos och kopp, vänder blick mot 

motsatt parti, se figur 57)) 
25 Mod  jaha 
26 Publik  SPRIDDA SKRATT APPLÅDERAR, JUBLAR 
27 Josephi ((blick mot David)) SKRATTAR 
28 Mod Vi går vidare att prata om  
29 I bild ((David häller upp kaffe, blick mot motsatt parti. 

Josephine skrattar med blick mot motsatt parti, se 
figur 58)) 
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Figur 53. Moderatorn introducerar Ma-
rika genom gesten att hålla ut armen 
mot henne. 

Figur 54. David applåderar åt Marika. 
Josephine har en leende min. 

Figur 55. Annika håller upp armarna 
framför sig i en segergest. Josephine ap-
plåderar. 

Figur 56. Moderatorn vänder blicken 
mot David och gör en turtilldelande gest 
med handen. 

Figur 57. David tar fram en termos och 
kopp och vänder blicken mot motsatt 
parti. 

Figur 58. David häller upp kaffe med 
blicken mot motsatt parti. Josephine 
skrattar med blicken mot motsatt parti. 

I inledningen av samtalssekvensen introduceras Marika av moderatorn när 
han säger vi har premiär för Marika Carlsson mina damer och herrar sam-
tidigt som han sträcker ut armen mot henne (rad 1, se figur 53). David, Jo-
sephine och Annika ger respons på detta, David genom att applådera (se fi-
gur 54), Josephine genom att le och Annika genom att jubla.  

Annika får därefter tillträde genom självnominering då hon säger jag vill 
bara säga det att jag tycker det är jättekul att det är så många tjejer här 
ikväll (rad 7). Det är kanske inte främst ett försök för Annika att bygga upp 
ett skämt. Moderatorn ger prefererad respons genom att hålla med ja det 
tycker jag också och absolut, jaa tycker det är helt fantastiskt (rad 8 och 
12). Annika lyfter armarna i en segergest och utropar med hög röstvolym 
woo (rad 9) varpå partimotståndaren Josephines respons är att hon applå-
derar (se figur 55).  

Partimotståndaren David får sedan tillträde till golvet genom att modera-
torn tilldelar honom turen när han frågar David Batra du är ju kille i alla 
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fall hur känns det då? (rad 12). Samtidigt vänder sig moderatorn mot David 
och gör en gest med handen riktad mot honom (se figur 56).  

David bygger därefter upp ett skämt där han nekar till att han är kille då 
han säger näej jag är jag är det är jag faktiskt inte jag är mer en inhyrd sån 
här eeh kaffeflicka som är här (rad 15). David använder också kroppsliga 
modaliteter genom att skaka på huvudet och rycka på axlarna. Därefter tar 
han upp en termos och en kopp och börja hälla upp kaffe, vilket kan ses som 
att han använder narrativa komponenter för att illustrera att han är kaffe-
flicka (se figur 57).  

I responsfasen på Davids skämt får David respons från partikollegan Jo-
sephine som skrattar och vänder blicken först mot honom, sedan mot publi-
ken och slutligen mot motsatt parti (se figur 58). Moderatorn backar upp Da-
vid i responsfasen jaha, meneh, jaha (rad 20, 23, 25). Davids skämt kan sä-
gas fortsätta också efter att moderatorn rundat av turen genom att David 
fortsätter att hälla upp kaffe som en del av skämtet om att han är kaffeflicka 
(rad 29, se figur 57). Både David och Josephine tittar på motsatt parti och 
Josephine skrattar (se figur 58).  

Moderatorn använder turtilldelande strategier  

Om den kvinnliga komikern Annikas yttrande kan tolkas som ett skämt kan 
hon förhandla sig till positionen som framgångsrik komiker. Även den man-
liga komikern David kan förhandla sig till positionen som framgångsrik ko-
miker. Jag tolkar dock inte introduktionen av Marika som att hon kan för-
handla sig till positionen som framgångsrik komiker eftersom hon inte fram-
för någon komisk poäng.  

I samtalssekvensen får Annika tillträde genom självnominerande kommu-
nikativa strategier. Moderatorn använder samarbetande strategier och parti-
motståndaren Josephine uppmuntrande strategier gentemot Annika i re-
sponsfasen vilket gör att Annika blir starkt bekräftad. David får tillträde ge-
nom moderatorns turtilldelande strategi. I responsfasen använder partikol-
legan Josephine uppmuntrande strategier och moderatorn samarbetande 
strategier gentemot David vilket leder till att David blir starkt bekräftad. 

En reflektion angående humortopiken i samtalssekvensen är att modera-
torn väljer att tilldela den manliga komikern David turen i och med att den 
kvinnliga komikern Annika påvisar att det är många kvinnliga komiker i pa-
nelen. De tre kvinnliga komikerna i panelen är i sig ett normbrott i Parla-
mentet som historiskt sett, sällan eller aldrig har haft så många kvinnliga ko-
miker i panelen samtidigt. Denna dominans av kvinnliga komiker får mode-
ratorn att fråga den manliga komikern hur det känns.  
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”Oväntat besök”: Marika blir starkt bekräftad  

Den här samtalssekvensen som kategoriserats som icke-typisk, kommer från 
programmomentet Aktuell rapport. Komikerna fortsätter att bygga upp 
skämt utifrån nyhetstopiken om kungens bravader som publicerats i en 
skandalbok (se not under ”Nåt dummare har jag inte hört”). Komikern Ma-
rika i rött parti bygger upp ett skämt om sig själv som kaffeflicka och blir 
starkt bekräftad. I interaktionen deltar utöver moderatorn: Marika och An-
nika (rött parti) samt David (blått parti). 

Samtalssekvens 17: "Oväntat besök", Parlamentet 2010-11-07. Tid: 2.50–3.30 (40 
sek). 

1 Marika  [det låter som att det här]»  
2 Publiken [SKRATTAR] 
3 Marika »men jag tycker det är intressant det här med 

kaffeflicka  
4 Mod  ja  
5 Marika   man kan Camilla Hen Hhhen Henmark  
6 Mod   mm 
7 Marika  vad heter hon Camilla Henmark  
8 Mod  aa, just det 
9 Annika  mm 
10 Marika Camilla Henemark hon kallas för kaffeflicka 
11 Mod   ja  
12 Marika  och jag känner bara (.) vad är det asså det är ju 

inte klokt (.) asså är det nån som är kaffeflicka 
så är det jag  

13 Publik  jaaaa 
14 Mod  ja 
15 Marika  är det [nån] som har ringt mig?  
16 Mod          [ja]  
17 Marika  näe det är [det] inte 
18 Mod             [nej] 
19 Marika  och ändå var det jag som [gav] kaffeflickan ett 

[ansikte] 
20 Annika     [mm]        

[mm] 
21 Mod   jaa 
22 Publik  SKRATTAR 
23 Marika  ja aaa (.) ((rynkade ögonbryn, blick mot publi-

ken)) banne mig 
24 Publik  JUBLAR, APPLÅDERAR 
25 Mod   du menar är du besviken över att de inte ringt dig 

alltså? 
26 Marika   ja det är väl självklart= 
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27 Mod   =du hade gärna gått och festat med Noppe och 
[Poppe och Poppe och Ppp]→ 

28 Marika  [när du får oväntat] besök ((gest illustrerar hur 
slogan ska stå)) (.) Marika Carlsson ((gör en gest 
för att visa raden på sin slogan, se figur 59 )) 

29 Mod   eee^hh^ 
30 Marika  ((uppmanar publiken genom uppfordrande blick, 

ögonbryn som rynkas och höjs, gör en "kom-till-
mig"-gest med händer, se figur 60)) 

31 Publik  [SKRATTAR, JUBLAR, APPLÅDERAR] 
32 David   [(◦jo faktiskt◦)] 
33 Annika  ((vänder huvud och blick mot Marika, ler)) 
34 Marika  ((nickar)) så är det 
35 Annika  ((gör high-five-gest mot Marika, se figur 61)) 

Figur 59. Marika gör en gest som illu-
strerar raden på sin slogan. 

Figur 60. Marika uppmanar publiken till 
respons genom uppfordrande blick mot 
dem med ögonbryn som rynkas och höjs 
och genom att göra en "kom-till-mig"-
gest med händerna. 

Figur 61. Annika gör en high-five-gest 
mot Marika. 

 
 

Samtalssekvensen inleds med att Marika får tillträde till golvet genom själv-
nominering (raderna 1 och 3). Hennes första tur misslyckas då den överrös-
tas av publikens skratt och hon tar en ny tur och kan därmed få tillträde.  

I uppbyggnadsfasen backar moderatorn upp Marika genom minimal re-
spons (raderna 4, 6 och 11). Han ställer även följdfrågor du menar är du be-
sviken över att de inte ringt dig alltså och du hade gärna gått och festat 
med Noppe och Poppe och Poppe och Ppp (rad 25 och 27). Marika kan på så 
vis behålla tillträdet till golvet. Även partikollegan Annika backar upp Ma-
rika i uppbyggnadsfasen genom att nicka (rad 9 och 20).  
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När Marika framför sin komiska poäng använder hon också kroppsliga 
modaliteter genom att med gester visa hur hennes slogan ska skrivas när du 
får oväntat besök, Marika Carlsson (rad 28, se figur 59). Därefter använder 
hon kroppsliga modaliteter för att uppmana publiken att ge respons. Vänd 
mot publiken gör hon en uppmanande gest genom ”kom-till-mig”-rörelser 
med båda händerna och med en blick som kan tolkas uppfordrande med 
ögonbryn som lyfts och rynkas (se figur 60). Genom gesterna som narrativa 
komponenter kan hon sägas illustrera ett förfarande multimodalt och 
uppnår på så vis dramaturgisk kondensering.  

I responsfasen lyder publiken Marikas uppmaning genom att jubla och 
applådera (rad 31). Moderatorns respons är att han skrattar till (rad 29). 
Även partikollegan Annika ger Marika respons genom att hon ler och vänder 
blicken mot Marika (rad 33). Avslutningsvis gör Annika också en high-five-
gest då hon lyfter handen mot Marika (rad 35, se figur 61). Även partimot-
ståndaren David tar i slutet av samtalssekvensen en tur när han säger jo fak-
tiskt, vilken överröstas av publikens jubel och applåder (rad 32). Det är dock 
svårt att uppfatta vad David säger eftersom turen överröstas av publiken. 
Hans yttrande skulle kunna uppfattas som uppbackning och jag har här valt 
den tolkningen eftersom det inte tycks vara fortsättningsintonation. Men det 
skulle också kunna vara en förbegynnelse för att inta golvet. Marika avslutar 
sitt skämt med vad som skulle kunna vara en sammanfattning efter Davids 
respons då hon säger så är det (rad 34).  

Uppmuntrande och samarbetande strategier 

I samtalssekvensen kan den kvinnliga komikern Marika förhandla sig till po-
sitionen som framgångsrik komiker. I tillträdesfasen använder Marika själv-
nominerande kommunikativa strategier. Såväl partikollegan Annika som 
moderatorn använder sedan samarbetande strategier i uppbyggnadsfasen 
och uppmuntrande strategier i responsfasen. Även partimotståndaren Da-
vids strategier tolkar jag här som samarbetande i responsfasen. Även om det 
skulle kunna vara en förbegynnelse för att ta turen så kan hans yttrande även 
fungera som uppbackning till Marika. Dessa kommunikativa strategier bi-
drar till att Marika blir starkt bekräftad.  

”Tennis det är ju en borgarsport”: Annika blir typiskt bekräftad 
och avvisad  

Den här samtalssekvensen som kategoriserats som icke-typisk, kommer från 
programmomentet Aktuell rapport. Moderatorn introducerar nyhetstopiken  
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om politiker som bjudits på olika saker.19 Han undrar var gränsen för mutor 
går. Annika bygger upp ett skämt om att det är allvarligt att Mona Sahlin äg-
nat sig åt borgarsporten tennis. Annika blir typiskt bekräftad men sedan 
också avvisad av moderatorn i responsfasen. I interaktionen deltar utöver 
moderatorn: Annika (rött parti) samt Josephine och David (blått parti). 

Samtalssekvens 18: "Tennis det är ju en borgarsport", Parlamentet 2010-11-07. 
Tid: 4.22–4.49 (27 sek) 

1 Mod  från en skandal till en annan skandal, Alk Ar-
kelstens bjudresor var ju bara toppen på ett is-
berg visar det sig, Mona Sahlin lät sig bjudas på 
tennis och Gustav Fridolin, han har fått nöja sig 
med en liten bussresa till ett kärnkraftverk 

2 Publik  SKRATTAR 
3 Mod  eh 
4 Mod  men börjar inte det här bli löjligt med alla mutor 

var går gränsen liksom 
5 Annika  det är ju allvarligt i allra högsta grad 
6 Marika ((nickar lite))  
7 David  ◦ääej◦  
8 Mod okej  
9 Annika Mona Sahlin är intresserad av tennis, det är ju en 

borgarsport ((blick mot moderatorn, allvarlig min, 
rynkade ögonbryn, se figur 62)) 

10 Publik  SKRATTAR 
11 Mod aa 
12 Annika  jag är förbannad ((vänder blick mot Marika)) 
13 Josephi jaa 
14 Mod  är det [det] som är allvarligt menar du?  
15 Josephi         [jaa] 
16 I bild ((Annika och Marika)) 
17 Mod spännande, vad säger du? ((vänder överkropp mot 

Josephine))  
 ((ny samtalssekvens inleds)) 

                                                             
19 Under 2010 uppdagades att moderaternas partisekreterare Sofia Arkelsten blivit bjuden på en resa till Syd-
frankrike av företaget Shell, till Tanzania vilket betalades av RFSU och till ett kärnkraftverk i Finland vilket 
betalades av organisationen Forum för energi (TT, 2010b). I samma veva uppdagades att socialdemokraternas 
partiledare Mona Sahlin blivit bjuden på tennis på Stockholm open (Thurfjell, 2010). I Parlamentet anges 
Gustav Fridolin också fått en resa, en bussresa till ett kärnkraftverk, något som jag dock inte funnit några käl-
lor på.  
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Figur 62. Annika har blicken mot mode-
ratorn, allvarlig min med rynkade ögon-
bryn. 

Annika får i samtalssekvensen tillträde genom självnominering. Hon bygger 
i uppbyggnadsfasen upp ett skämt och framför sin komiska poäng när hon 
med indignerad röst säger det är ju allvarligt i allra högsta grad, Mona 
Sahlin är intresserad av tennis, det är ju en borgarsport (rad 5 och 9). An-
nika illustrerar indignationen också med kroppsliga modaliteter genom att 
hon rynkar ögonbrynen (se figur 62). Under uppbyggnadsfasen backas An-
nika upp av såväl moderatorn som av partikollegan Marika. Partimotstånda-
ren Davids ääej har jag inte tolkat som uppbackning eftersom det snarare 
tycks vara ett avvisande av Annikas påstående (rad 6-8). Det är dock för låg 
röstvolym för att jag ska ha tolkat det som ett avvisande fullt ut. 

I responsfasen avslutar moderatorn med att backa upp Annika när hon 
framfört sin komiska poäng aa (rad 11). Annika gör därefter ett turtillägg ge-
nom att säga jag är förbannad (rad 12). Partimotståndaren Josephine 
backar därefter upp Annika (rad 13). I responsfasen efter turtillägget ställer 
moderatorn en följdfråga som jag tolkar som ett ifrågasättande också med 
tanke på betoningen är det det som är allvarligt menar du? (rad 14). Ifråga-
sättandet menar jag sker i den debatterande diskursen eftersom det ifråga-
sätter Annikas ställningstagande som politiker. Moderatorn avslutar med att 
säga spännande, vilket skulle kunna tolkas som ironiskt (rad 17). Samtidigt 
som moderatorn avvisar Annika i den debatterande diskursen kan frågan 
tolkas som uppbackning för Annikas möjligheter att fortsätta ha tillträdet till 
golvet i den komiska diskursen. Eftersom Annika redan har framfört sin ko-
miska poäng besvarar hon dock inte denna följdfråga. Istället får partimot-
ståndaren Josephine turen tilldelad av moderatorn (rad 17) vilket inleder en 
ny samtalssekvens.  

Moderatorn använder samarbetande och avvisande strategier 

I den här samtalssekvensen fråntas Annika möjligheten att förhandla sig till 
positionen som framgångsrik komiker. Fram till Annikas komiska poäng och 
moderatorns uppbackning gentemot Annika skulle samtalssekvensen kunna 
tolkas som en typisk samtalssekvens eftersom moderatorn använder samar-
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betande kommunikativa strategier. Efter Annikas turtillägg blir hon dock av-
visad av moderatorn i den debatterande diskursen. Därför tolkar jag det 
också som att Annika inte kan förhandla sig till positionen som framgångsrik 
komiker. Den kvinnliga partimotståndaren Josephine använder dock samar-
betande strategier gentemot Annika. 

”Det där får du ju utveckla”: Josephine blir avvisad  

I den här samtalssekvensen som kategoriserats som icke-typisk, fortsätter 
komikerna skämta utifrån nyhetstopiken om riksdagspolitiker som blir mu-
tade (se not under ”Tennis det är ju en borgarsport”.). Samtalssekvensen 
kommer således också från programmomentet Aktuell rapport. Komikern 
Josephine i blått parti bygger upp ett skämt om hur politikerna inte betalat 
för sig när de blev mutade och blir avvisad av moderatorn. I interaktionen 
deltar utöver moderatorn: Josephine och David (blått parti) samt Annika 
(rött parti). 

Samtalssekvens 19: "Det där får du ju utveckla", Parlamentet 2010-11-07. Tid: 
4.49–5.04 (15 sek) 

1 Mod  [spännande, vad säger du?] 
2 Josephi  [vi i blå partiet] Annika vi är ju inte liksom 

upprörda över att hon har blivit bjuden ((gör en 
gest med händerna framför sig med handflator mot 
kroppen, se figur 63)), vi är mer upprörda över 
att hon inte kanske har betalat för sig (.) när 
hon blev bjuden ((har en allvarlig/uttråkad min, 
blick mot Annika, se figur 64)) 

3 David ((har blicken vänd mot Josephine, se figur 63)) 
4 Annika ((har blicken vänd mot Josephine, med en allvarlig 

min och med lätt uppspärrade ögon, se figur 65))  
5 Annika   näe 
6 David   exakt 
7 Publik   SKRATTAR 
8 David   exakt 
9 Annika   det är första gången ^heh^ du har uttryckt dig 

beg(ripligt) 
10 Mod   det där får du ju utveckla ((gör en skeptisk min 

med rynkade ögonbryn varpå han vänder bort blicken 
från Josephine, se figur 66)) 

11 Publik APPLÅDERAR 
12 David   äej det där är [glasklart] 
13 Mod       [vadå?] 
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Figur 63. Josephine förklarar, gör en 
gest med händerna framför sig med 
handflatorna vända mot kroppen. David 
backar upp Josephine genom att vända 
blicken mot henne. 

Figur 64. Josephine har en allvar-
lig/uttråkad min. Blicken är vänd mot 
Annika. 

Figur 65. Annika ger Josephine disprefe-
rerad respons genom att ha blicken vänd 
mot Josephine, med en allvarlig min och 
med stirrande blick. 

Figur 66. Moderatorn ger Josephine dis-
prefererad respons genom en skeptisk 
min med rynkade ögonbryn varpå han 
vänder bort blicken från Josephine. 

Samtalssekvensen inleds med att moderatorn i tillträdesfasen tilldelar Jo-
sephine turen när han säger spännande, vad säger du (rad 1). Josephine 
bygger upp sitt skämt och framför sin komiska poäng när hon säger vi i blå 
partiet Annika vi är ju inte liksom upprörda över att hon har blivit bjuden, 
vi är mer upprörda över att hon inte kanske har betalat för sig, när hon 
blev bjuden (rad 2). Josephine använder också kroppsliga modaliteter ge-
nom gester när hon bygger upp sitt skämt (se figur 63).  

I responsfasen backar partikollegan David upp Josephine genom att 
vända blicken mot henne (se figur 63) och därefter upprepa exakt (rad 6 och 
8). Partimotståndaren Annika ger Josephine respons som kan tolkas som 
disprefererad genom att hon har en allvarlig min (se figur 65). När Annika 
sedan håller med Josephine tolkar jag det också som kritiskt och därmed dis-
prefererat det är första gången heh du har uttryckt dig begripligt (rad 9). 
Här interagerar Annika med Josephine i den debatterande diskursen med 
tanke på deras skilda partitillhörigheter. Även moderatorn interagerar i den 
debatterande diskursen när han med ett disprefererat svar ifrågasätter Jo-
sephine genom att säga det där får du ju utveckla, vadå (rad 10 och 13). 
Ifrågasättandet förstärks av moderatorns kroppsliga modaliteter genom att 
han vänder bort blicken från Josephine och rynkar ögonbrynen (se figur 66). 
Josephine har redan framfört sin komiska poäng i den komiska diskursen 
och tar inte turen igen trots att moderatorn sagt att hon ska utveckla i den 
debatterande diskursen. Davids avslutande uppbackning av Josephine kan 
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också tolkas som en förbegynnelse inför ett försök att få tillträde till golvet 
efter henne äej det där är glasklart (rad 12). David får också tillträde till gol-
vet i en påföljande samtalssekvens.  

Avvisande strategier gentemot Josephine 

Den kvinnliga komikern Josephine fråntas i samtalssekvensen möjligheten 
att förhandla sig till positionen som framgångsrik komiker genom att hon 
blir avvisad av moderatorn och av partimotståndaren Annika. Moderatorn 
använder turtilldelande kommunikativa strategier gentemot Josephine i till-
trädesfasen. I responsfasen använder dock såväl moderatorn som partimot-
ståndaren Annika avvisande strategier gentemot Josephine i den debatte-
rande diskursen. Att Annika avvisar Josephine i den debatterande diskursen 
är ett väntat interaktionsmönster i Parlamentet eftersom de är partimotstån-
dare. Men dessa avvisanden i den debatterande diskursen bidrar också till 
att Josephine fråntas möjligheten att förhandla sig till positionen som fram-
gångsrik komiker. Den manliga partikollegan David använder dock samarbe-
tande strategier gentemot Josephine såväl i uppbyggnadsfasen som i re-
sponsfasen. Jag tolkar det dock inte som att Josephine blir starkt bekräftad 
eftersom han inte använder uppmuntrande strategier. 

”Mycket utstrålning också eller”: David blir starkt bekräftad  

Den här samtalssekvensen som kategoriserats som icke-typisk, kommer från 
programmomentet Aktuell rapport. Komikerna fortsätter bygga upp skämt 
utifrån nyhetstopiken om politiker som åker på bjudresor (se not under 
”Tennis det är ju en borgarsport”). Innan samtalssekvensen nedan inleds, 
har komikern Marika i rött parti byggt upp ett skämt om att besöka ett kärn-
kraftverk där hon liknat Miljöpartiets riksdagsledamot Gustav Fridolin vid 
en grundskoleelev. Komikern David i blått parti bygger i den här samtalsse-
kvensen upp ett skämt som baserar sig på Gustavs Fridolins agerande efter 
att han besökt kärnkraftverket. David blir starkt bekräftad av moderatorn 
och av de övriga komikerna i panelen. Komikern Marika blir avvisad av mo-
deratorn i responsfasen efter att hon framfört en egen komisk poäng, men 
får senare i samtalssekvensen tillträde till golvet när hon skrattar. Komikern 
Annika som försöker få tillträde till golvet blir avvisad av moderatorn och se-
dan av partikollegan Marika. I interaktionen deltar utöver moderatorn: Jo-
sephine och David (blått parti) samt Marika och Annika (rött parti). 

Samtalssekvens 20: ”Mycket utstrålning också eller”, Parlamentet 2010-11-07. Tid: 
5.54–6.25 (31 sek) 

1 David  [och vet du va han] 
2 Publik [APPLÅDERAR]  
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3 Mod   det är ju alltså det är ju skillnad på [mutor och 
mutor] 

4 David        [ja och sen 
det här] ja och sen det här när han kommer till-
baka då måste han rita kärnkraftverket 

5 Mod  jaa SKRATTAR 
6 Annika  [men jag]→ 
7 Mod   [och det] är guult ja 
8 Marika   å uppsats om det 
9 Mod      [men det är ganska lätt] 
10 David  men han sa det [att han fick otroligt] mycket 

energi sa han ((vänder blick mot moderatorn, se 
figur 67)) 

11 Marika  SKRATTAR 
12 Josephi SKRATTAR ((se figur 67)) 
13 Annika  jamen jag tycker att det är viktigt att [att vi 

inte drar]→ 
14 Mod         [och 

mycket utstrålning] också [eller] ((blick och 
kropp vänd mot David, se figur 68))  

15 David      [^jaha^] 
16 Mod  SKRATTAR 
17 Annika  jaa 
18 Mod  SKRATTAR 
19 Marika  SKRATTAR ((se figur 69)) 
20 Annika  jag tycker det [är viktigt] att vi inte drar Fri-

dolin ^kanske över^→ ((gör pekande gest mot mode-
ratorn och sedan mot Marika, se figur 70)) 

21 Mod      [(fast) SKRATTAR] 
22 Marika  ((lutar sig åt sidan, se figur 70)) SKRATTAR 
23 Mod   vad säger du?  
24 Marika det var så ^dåligt^  
25 Mod   SKRATTAR 
26 Marika SKRATTAR 
27 Josephi SKRATTAR ((skrattar med huvud böjt mot bordet, se 

figur 71)) 
28 Publik  SKRATTAR APPLÅDERAR 
29 Mod   vi går vidare där tror jag  
30 Josephi SKRATTAR ((slår David på benet, se figur 72)) 
31 David   ((slår ut med händer och drar upp axlar i frågande 

gest, se figur 72)) 
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Figur 67. Josephine ger David respons 
genom att skratta. David vänder blicken 
mot moderatorn. 

Figur 68. Moderatorn framför en ko-
misk poäng på Davids skämt, med 
blicken och kroppen vänd mot David. 

Figur 69. Partimotståndaren Annika för-
söker ta en tur. Marika ger partimot-
ståndaren David respons genom att 
skratta. 

Figur 70. Partimotståndaren Annika gör 
en pekande gest mot moderatorn och se-
dan mot Marika. Marika fortsätter 
skratta åt Davids skämt och lutar sig åt 
sidan. 

Figur 71. Partikollegan Josephine ger 
David respons genom att skratta med 
huvudet böjt mot bordet. 

Figur 72. Partikollegan Josephine ger 
David respons genom att skratta och slå 
David på benet. David slår ut med hän-
derna och drar upp axlarna i en frå-
gande gest. 

Eftersom fler av komikerna interagerar i den här samtalssekvensen och 
framför komiska poänger eller försöker bygga upp skämt har avsnittet dispo-
nerats utifrån de olika komikernas skämtinitiativ. Avsnittet börjar med Da-
vids skämtinitiativ, följt av Marikas skämtinitiativ och avslutningsvis Anni-
kas skämtinitiativ.  

Samtalssekvensen inleds med att David får tillträde till golvet genom 
självnominering. Hans första försök misslyckas eftersom hans tur överröstas 
av publiken (rad 1). Därefter ger moderatorn respons på det skämt Marika 
byggt upp i ett tidigare skede (rad 3). David tar då turen igen, bygger upp sitt 
skämt och framför sin första komiska poäng. ja och sen det här ja och sen 
det här när han kommer tillbaka då måste han rita kärnkraftverket (rad 4). 
David inleder sin tur innan moderatorn avslutat sin vilket gör att deras tal 
delvis sker samtidigt.  
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I responsfasen backar moderatorn först upp David och ger honom sedan 
respons genom att både skratta och genom att framföra en egen komisk po-
äng och det är guult ja (rad 7). Även partimotståndaren Marika ger David re-
spons genom att hon framför en egen komisk poäng och därmed interagerar 
i den komiska diskursen å uppsats om det (rad 8). David framför ytterligare 
en komisk poäng men han sa det att han fick otroligt mycket energi sa han 
(rad 10). Moderatorns respons på detta är att återigen framföra en egen ko-
misk poäng och mycket utstrålning också eller (rad 14). Moderatorn har 
samtidigt kroppen och blicken vänd mot David (se figur 68). Genom att 
framföra nya komiska poänger menar jag att moderatorn här interagerar i 
den komiska diskursen genom att han också bidrar med egna skämt. I 
materialet är det ovanligt att moderatorn framför egna komiska poänger un-
der programmomentet Aktuell rapport. Både partimotståndaren Marika och 
partikollegan Josephine ger David respons genom att de skrattar (rad 11 och 
12, se figur 67 och 69). Marika fortsätter att skratta i totalt 15 sekunder och 
Davids skämt fortsätter pågå under hela den här tiden tack vare den respons 
som skämtet får. Även partimotståndaren Annika ger David respons genom 
att hon avslutar en tur med att skratta (rad 20). Partikollegan Josephine av-
slutar samtalssekvensen med att ge David respons med kroppsliga och ver-
bala modaliteter genom att vända sig mot David och skrattande slå honom 
på benet. David signalerar oförstående genom att använda kroppsliga moda-
liteter då han gör en gest där han drar upp axlarna och slår ut med händerna 
(se figur 72).  

Marika i rött parti initierar ett skämt efter att David i blått parti har fram-
fört sin första komiska poäng när hon säger å uppsats om det (rad 8). Mode-
ratorns respons på detta är att säga men det är ganska lätt (rad 9). Jag tol-
kar denna tur som att den är respons till Marika (rad 8) eftersom den sker 
samtidigt som Davids tur (rad 10). Davids tidigare tur (rad 4), har modera-
torn dessutom redan gett respons (rad 5 och 7) vilket gör att jag inte tolkar 
det som att responsen vänder sig till David. Den respons som moderatorn 
ger till Marika tolkar jag som disprefererad eftersom det är ett ifrågasättande 
av yttrandet. Han interagerar här i den debatterande diskursen gentemot 
Marika. När Marika sedan skrattar åt Davids skämt under flera sekunder (se 
figurerna 69 och 70) får hon till slut turen tilldelad av moderatorn som und-
rar vad säger du (rad 23). Marika svarar skrattande att det var så dåligt 
(rad 24). Hon bygger därmed inte upp något skämt när hon fått tillträde till 
golvet utan ger partimotståndaren David fortsatt respons.  

Komikern Annika i rött parti försöker i samtalssekvensen ta en tur vid tre 
tillfällen men kommer aldrig så långt att hon kan bygga upp sitt skämt ef-
tersom hennes turer överlappas av moderatorns turer och av partikollegans 
skratt. Vid de första två försöken i tillträdesfasen säger Annika med fortsätt-
ningsintonation men jag (rad 6) och jamen jag tycker att det är viktigt att 



 

 151 
 

att vi inte drar (rad 13) samtidigt som hennes tur överlappas av modera-
torns tur när han framför komiska poänger på Davids skämt. Vid Annikas 
tredje försök säger hon jag tycker det är viktigt att vi inte drar Fridolin 
kanske över (rad 20) samtidigt som hon med kroppsliga modaliteter kan sä-
gas använda en regulator genom att först peka mot moderatorn och sedan 
mot partikollegan Marika. Regulatorer kan användas för att illustrera att 
man vill ha turen. När Annika ser att Marika fortfarande skrattar så att hon 
faller åt sidan avslutar Annika också sin tur skrattande (se figur 69 och 70). 
Annikas sista turtagningsförsök överlappas alltså inte av någons tal, däremot 
av att partikollegan Marika fortfarande skrattar åt partimotståndaren Davids 
skämt så att hon faller åt sidan. Därefter får Marika tillträde till golvet ge-
nom moderatorns turtilldelande strategier och Annika gör i samtalssekven-
sen inget nytt försök att få tillträde till golvet.  

Eventuellt skulle det kunna tolkas som att Annikas försök att få tillträde 
till golvet är placerade i samtalet på platser där talarbyte inte är möjliga. En 
andra tolkning är att Annikas avvisade turtagningsförsök beror på att mode-
ratorn interagerar med David i den komiska diskursen. I Parlamentet hör det 
till ovanligheterna att moderatorn framför egna komiska poänger. Hade han 
inte gjort det i samtalssekvensen hade Annikas försök att ta turen också kun-
nat lyckas. Davids skämt har gått igenom alla fyra faser och därmed kan nor-
malt sett ett nytt skämt initieras. Vid det tredje tillfället då Annika försöker 
få tillträde verkar hon bli medveten om att partikollegan Marika fortfarande 
skrattar åt Davids skämt först när hon vänder sig mot Marika. Marikas långa 
skratt åt Davids skämt hör också det till ovanligheterna varför jag tolkar det 
som att även detta tredje turtagningsförsök sker där talarbyte kunde ha varit 
möjligt.  

Moderatorn interagerar i olika diskurser gentemot olika komiker 

Det är tre komiker i samtalssekvensen som försöker förhandla sig till posit-
ionen som framgångsrik komiker, men det är endast David som lyckas. Han 
blir dessutom starkt bekräftad eftersom både moderatorn och alla komi-
kerna i panelen använder uppmuntrande kommunikativa strategier gente-
mot honom.  

I samtalssekvensen får David tillträde till golvet genom självnominerande 
strategier. Moderatorn använder i uppbyggnadsfasen samarbetande strate-
gier gentemot honom. I responsfasen framför såväl moderator som parti-
motståndare nya komiska poänger på Davids skämt. Samtliga komiker och 
moderatorn använder sedan uppmuntrande strategier i responsfasen efter 
att David framfört sin andra komiska poäng. Detta bidrar till att David blir 
starkt bekräftad. 

Marika får i samtalssekvensen först tillträde genom självnominerande 
strategier. I responsfasen använder moderatorn avvisande strategier mot 
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Marika efter att hon framfört en komisk poäng. Det sker genom att modera-
torn interagerar i den debatterande diskursen. Efter att Marika skrattat åt 
Davids skämt länge får hon tillträde till golvet genom moderatorns turtillde-
lande strategier. Marika bygger däremot inte upp något skämt och kan där-
för inte sägas förhandla om positionen som framgångsrik komiker i det läget. 

Annika blir avvisad redan i tillträdesfasen. Hon blir avvisad av att mode-
ratorn interagerar med David i den komiska diskursen och framför komiska 
poänger på Davids skämt. Hon blir sedan också avvisad av partikollegan Ma-
rikas långa skratt åt Davids skämt. Annika fråntas därmed möjligheten att 
inleda förhandlingen om positionen som framgångsrik komiker. 

En reflektion runt moderatorns interagerande i den här samtalssekvensen 
är att han interagerar med David i den komiska diskursen, men i den debat-
terande diskursen med Marika. Detta trots att Marika framför en komisk po-
äng som följer direkt på Davids. Bytet av diskurs som moderatorn interage-
rar i sker alltså från en tur till en annan.  

”Det är ett litet extrajobb jag har”: David blir avvisad och starkt 
bekräftad  

Den här samtalssekvensen som kategoriserats som icke-typisk, kommer från 
programmomentet Aktuell rapport. Moderatorn har introducerat ny-
hetstopiken att föräldrar tar med sig sina barn till jobbet om de blir sjuka och 
frågar panelen om det är en bra lösning. Komikern David i blått parti bygger 
upp ett skämt om att han arbetar som sexarbetare som har med sig sina barn 
till jobbet. Han blir först avvisad och sedan bekräftad av moderatorn. I inter-
aktionen deltar utöver moderatorn: David och Josephine (blått parti). 

Samtalssekvens 21: "Det är ett litet extrajobb jag har", Parlamentet 2010-11-07. 
Tid: 7.04–7.29 (25 sek) 

1 Mod   SKRATTAR [jaa, det tycker jag] 
2 David            [sen ställer de frågor ju],  
3 Mod   jaa 
4 David   man tar med sin unge det är ett jävla tjat *vaar-

för klär du aaav diiig* åh (.) *varf varför står 
du på alla fyra i ditt jobb* åå 

5 Publik   SKRATTAR 
6 David   *varför drar du i farbrorns snopp* åå ((skakar på 

huvud, sätter ihop handflator)) 
7 Publik   SKRATTAR SKRATTAR 
8 Josephi  ((ler med hand för ansikte, blick vänd mot bordet, 

se figur 73)) 
9 Publik  APPLÅDERAR (6 sek) 
10 Mod   det känns ju nästan som att jag undrar det också 

varför? 
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11 Publik  SKRATTAR 
12 Josephi ((ler med blick mot bordet, se figur 74)) 
13 David  det är ett litet extrajobb jag har ((slår ut med 

händer))  
14 Mod   det är ett ^extraknäck du har^  
15 Publik SKRATTAR 
16 Mod   aa jag vill ju inte aah 

Figur 73. Partikollegan Josephine ger re-
spons genom att le med handen för an-
siktet och blicken vänd mot bordet. 

Figur 74. Partikollegan Josephine ger re-
spons genom att hon ler med blicken 
mot bordet. 

Samtalssekvensen inleds med att David i tillträdesfasen tar turen genom 
självnominering. Turen överlappar moderatorns tur, som är respons till ett 
tidigare skämt. Moderatorn backar sedan upp David (rad 3). I uppbyggnads-
fasen härmar David ett barns frågor vaarför klär du aaav diiig åh, varf var-
för står du på alla fyra i ditt jobb, åå, varför drar du i farbrorns snopp, åå 
(rad 4 och 6). Hans yttranden kan också ses som en komisk poäng med tanke 
på sammankopplingen av familjeliv och hans arbete som sexarbetare. 

I responsfasen får David respons från partikollegan Josephine som använ-
der kroppsliga modaliteter då hon ler generat, sätter handen för ansiktet och 
vänder blicken mot bordet (se figur 73). Det generade leendet kan kopplas 
samman med skämtets karaktär där David menar att han tar med sina barn 
till jobbet trots att han jobbar som sexarbetare. Moderatorns respons på 
detta kan tolkas som ett ifrågasättande också utifrån skämtets karaktär det 
känns ju nästan som att jag undrar det också, varför? (rad 10). Moderatorn 
interagerar därmed i den debatterande diskursen genom att ifrågasätta Da-
vids politiska ställningstagande. Partikollegan Josephine backar upp mode-
ratorn genom att nicka sakta och le (se figur 74).  

David svarar på moderatorns fråga och framför därmed en till komisk po-
äng det är ett litet extrajobb jag har (rad 13). I responsfasen upprepar mo-
deratorn skrattade David det är ett extraknäck du har varpå han säger aa 
jag vill ju inte aah (rad 14 och 16). I och med att moderatorn skrattar kan 
han sägas interagera i den komiska diskursen igen. Hans upprepning av Da-
vids komiska poäng tolkar jag som uppbackning.  
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Moderatorn använder avvisande och uppmuntrande strategier 

Den manliga komikern David kan först sägas bli avvisad av moderatorn i den 
debatterande diskursen men blir därefter starkt bekräftad i den komiska dis-
kursen och kan förhandla sig till positionen som framgångsrik komiker.  

David får tillträde genom självnominerande kommunikativa strategier. I 
uppbyggnadsfasen använder moderatorn samarbetande strategier. I re-
sponsfasen använder moderatorn först avvisande strategier gentemot David i 
den debatterande diskursen. Efter en andra komisk poäng från David använ-
der moderatorn dock uppmuntrande strategier gentemot David i den ko-
miska diskursen. Partikollegan Josephine kan sägas använda uppmuntrande 
strategier redan efter den första komiska poängen vilket gör att hon kan sä-
gas bidra till att David blir starkt bekräftad, om än något tveksamt eller ge-
nerat.  

Sammanfattning program 3: förhandlingar av den framgångsrika 
komikern 

I det här programmet deltar tre kvinnliga komiker och en manlig komiker. 
Materialet till programmet utgörs av totalt 17 samtalssekvenser, varav 7 pre-
senteras i analysen. Ungefär hälften av samtalssekvenserna i de analyserade 
programmomenten har kategoriserats som typiska samtalssekvenser (9 av 
17). Resterande samtalssekvenser (8 st) har kategoriserats som icke-typisk 
samtalssekvenser. 

Den manliga komikern tar flest antal skämtinitiativ (6 av 17) i program-
met. En av de kvinnliga komikerna, Marika som är ny som komiker i pro-
grammet, tar betydligt färre skämtinitiativ (2 st) än David som tar flest. Den 
kvinnliga komikern Marika deltar inte heller i någon typisk samtalssekvens.  

I tillträdesfasen får de tre kvinnliga komikerna och den manliga komikern 
turen genom turtilldelning lika många gånger (2 ggr). De tre kvinnliga komi-
kerna är de som blir avvisade flest antal gånger i tillträdesfasen (3 ggr) me-
dan den manliga komikern aldrig blir avvisad i tillträdesfasen. I den kvalita-
tiva analysen visar det sig att det är den kvinnliga komikern Annika som blir 
avvisad vid samtliga tillfällen, i en och samma samtalssekvens (”Mycket ut-
strålning också eller”). Hon blir avvisad av moderatorn och av sin kvinnliga 
partikollega. 

I uppbyggnadsfasen använder såväl kvinnliga som manliga komiker sam-
arbetande strategier gentemot varandra inom partierna. Vissa samarbetande 
strategier i form av uppbackning används också mellan partimotståndare, av 
kvinnliga komiker (”Tennis det är ju en borgarsport”) och av manliga komi-
ker (”Oväntat besök”). Den kvinnliga komikern Marika samarbetar dessutom 
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med den manliga komikern David över partigränserna genom att hon fram-
för en ny komisk poäng på hans skämt utan att överta golvet (”Mycket ut-
strålning också eller”).  

I responsfasen blir komikerna starkt bekräftade vid fem tillfällen i fyra 
olika samtalssekvenser. Annika blir starkt bekräftad en gång (”Jättekul att 
det är så många tjejer här ikväll”), Marika en gång (”Oväntat besök”) och Da-
vid tre gånger (”Jättekul att det är så många tjejer här ikväll”, ”Mycket ut-
strålning också eller”, ”Det är ett litet extrajobb jag har”). Den manliga komi-
kern starkt bekräftad av samtliga kvinnliga komiker av moderatorn i en av 
samtalssekvenserna (”Mycket utstrålning också eller”), vilket de kvinnliga 
komikerna aldrig blir. De kvinnliga komikerna använder uppmuntrande 
kommunikativa strategier gentemot partikollegor (”Oväntat besök”, ”Jätte-
kul att det är så många tjejer här ikväll”, Mycket utstrålning också eller, ”Det 
är ett litet extrajobb jag har”) och gentemot partimotståndare (”Mycket ut-
strålning också eller”). Den manliga komikern använder inga uppmuntrande 
kommunikativa strategier gentemot de kvinnliga partimotståndarna.  

Samtliga komiker blir vid något tillfälle avvisade i responsfasen av mode-
ratorn: Annika en gång (”Tennis det är ju en borgarsport”), Marika en gång 
(”Mycket utstrålning också eller”), Josephine två gånger i samma samtalsse-
kvens (”Det där får du ju utveckla”) och David en gång (”Det är ett litet extra-
jobb jag har”). Det finns dock en avgörande skillnad här. Den enda av komi-
kerna som trots det första avvisandet lyckas förhandla sig till positionen som 
framgångsrik komiker är den manliga komikern David som blir starkt be-
kräftad i samma samtalssekvens. 

De kvinnliga komikerna blir avvisade totalt 7 gånger (tillträdes- och re-
sponsfasen) och den manliga komikern blir avvisad totalt en gång. Den man-
liga komikern blir starkt bekräftad tre gånger och de kvinnliga komikerna två 
gånger. 

Sammantaget finns en tendens till att den manliga komikern har lite 
bättre möjligheter att förhandla sig till positionen som framgångsrik komiker 
än de kvinnliga komikerna. De kvinnliga komikerna begränsas genom att de 
blir avvisade i tillträdesfasen och genom att de blir avvisade av moderatorn i 
responsfasen utan att också bekräftas i samma samtalssekvens. Den manliga 
komikern blir även starkt bekräftad i större utsträckning än de kvinnliga ko-
mikerna.  
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6. Diskussion om samband mellan hu-
mor och kön i Parlamentet 

Syftet med den här avhandlingen är att studera hur kulturella föreställningar 
om samband mellan humor och kön upprätthålls och utmanas i Parlamentet. 
Den fråga som studien avser öka kunskapen om är vilka möjligheter kvinn-
liga och manliga komiker har att förhandla sig till positionen som fram-
gångsrik komiker, med fokus på vilka kommunikativa strategier som an-
vänds. I det här avslutande kapitlet diskuteras resultaten av studien. 

Kapitlet inleds under 6.1. med en rekapitulering av de kulturella föreställ-
ningar om samband mellan humor och kön i den sociokulturella kontext som 
Parlamentet befinner sig i, som är utgångspunkten i denna studie. I kapitel 
6.2 diskuteras materialets begränsning och studiens generaliserbarhet. Un-
der 6.3 diskuteras hur komikerna blir typiskt bekräftade och kan förhandla 
sig till positionen som framgångsrik komiker i de samtalssekvenser som är 
typiska i Parlamentet. Dessutom diskuteras hur komikerna blir typiskt be-
kräftade i de samtalssekvenser som kategoriserats som icke-typiska i materi-
alet. Under 6.4 diskuteras hur komikerna blir starkt bekräftade och kan för-
handla sig till positionen som framgångsrik komiker. Presentationen sker ut-
ifrån skämtets tre interaktionella faser. Sedan följer en diskussion om hur 
komikerna blir avvisade och därmed fråntas möjligheten att förhandla sig till 
positionen som framgångsrik komiker under 6.5. Under 6.6 görs en sam-
manfattande diskussion utifrån tendenserna i studien, hur komikerna blir 
bekräftade och avvisade. Under 6.7 diskuteras en kvinnlig komikers möjlig-
heter att förhandla sig till positionen som framgångsrik komiker utifrån pa-
nelens varierade sammansättning i de tre programmen. Under 6.8 reflekte-
ras kring samtalsstilar i ansiktshotande skämt. Under 6.9 diskuteras makt-
ordningar i Parlamentet som humordiskurs, hur moderatorn bidrar i för-
handlingar av makt, samt hur maktordningar upprätthålls och utmanas. Un-
der 6.10 förs en metoddiskussion. Därefter reflekteras runt framtida forsk-
ning under 6.11. Kapitlet avslutas med ett slutord där några reflekterande re-
sonemang förs om förhoppningar inför framtiden. 

I hela diskussionskapitlet refereras till de analyserade samtalssekvenserna 
inom parentes, genom det citat som återfinns i rubrikerna i kapitel 5 eller i 
bilaga 1.  

6.1 Kulturella föreställningar om samband mellan humor och kön 

I studien har komikerna kategoriserats utifrån kön. Det har gjorts med syftet 
att studera vilka möjligheter komikerna utifrån det kön de identifierar sig 
med har att förhandla sig till positionen som framgångsrik komiker. Det är 
en av möjliga kategoriseringar att göra och den har gjorts med utgångspunkt 
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i att kvinnor genom historien setts som icke-humoristiska (Crawford, 1995, 
s. 135). Kvinnor som icke-humoristiska är en föreställning som i olika sam-
manhang också kommer till uttryck i samhället än idag bland komiker och 
standupklubbsägare (Adelsköld, 2014). De föreställningar om kön som finns 
i vår sociokulturella kontext har därmed gjort att jag anser det relevant att 
göra en kategorisering utifrån kön i den här studien. Det är också i linje med 
det teoretiska ramverket FPDA där man ser kategoriseringen utifrån kön 
som viktig för att kunna studera maktordningar (Baxter, 2003, s. 12). Inom 
FPDA erkänns kön som en kategorisering som potentiellt utgör en arena för 
diskursiv konkurrens om makt. 

All interaktion produceras i ett ideologiskt system som reglerar normer 
och konventioner för vad som anses vara lämpligt beteende för olika kön (S. 
Mills & Mullany, 2011, s. 41). Därmed kan komikernas möjligheter att för-
handla sig till positionen som framgångsrik komiker kopplas samman med 
kulturella föreställningar och normer som finns utifrån kön. Kulturella före-
ställningar om kön är föränderliga. Trots det bör beteenden och normer tol-
kas utifrån den rigida regulativa struktur som Butler (2007, s. 88) menar att 
könsgörandet sker i. Exempelvis finns studier som visar att kvinnor är med-
skapare till att göra mäns skämt framgångsrika, genom att bekräfta männens 
skämt (Crawford, 1995, s. 133). Det finns studier inom andra områden som 
också visar på att kvinnor har svårare att förhandla sig till starka maktposit-
ioner i offentliga diskurser: kvinnliga politiker i Danmark som görs till outsi-
ders (Gomard, 2001, s. 90), kvinnor inom akademin som bemöts med mot-
stånd (Gunnarsson, 2001, s. 266) och till slut tystnar (Gunnarsson, 2001, s. 
274) samt kvinnliga experter i tv-diskussioner i Tyskland som avbryts eller 
inte får lika mycket uppbackning som de manliga experterna (Kotthoff, 1997, 
s. 173). En position är inget som intas, det är något som förhandlas fram i in-
teraktion vilket innebär att andra också måste medge tillträde till positionen 
(Kotthoff, 1997, s. 144). Inte sällan kan män förhandla sig till en stark makt-
position genom att kvinnor bidrar till förhandlingen. Samtalsstilar anses 
också vara en del i görandet av kön. Det finns hegemoniska kulturella före-
ställningar om att kvinnor ska vara samarbetande, bidra med samtalsstöd 
samt i större utsträckning använda en indirekt samtalsstil, medan de kultu-
rella föreställningarna om män snarare handlar om att de ska vara konkurre-
rande i samtal och i större utsträckning använda en direkt samtalsstil (Hol-
mes & Stubbe, 2003, s. 574). Föreställningar om kön kopplas även samman 
med olika logiker eller maktordningar. Vissa av dessa maktordningar fram-
ställer i många diskurser mannen som norm och kvinnan därmed som icke-
norm (Y. Hirdman, 2001). En av de specifika maktordningar som studeras i 
den här avhandlingen är den om mannen som norm i humordiskurser, och 
humordiskurser därmed som manligt kodade. Maktordningar kan realiseras 
genom att kvinnor i offentliga diskurser har svårare att få tillträde till golvet, 
vilket tidigare studier också ger belägg för (Milles, 2003, s. 119), och att de 
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har sämre möjligheter att behålla golvet, vilket andra studier visar (Gomard, 
2001, s. 89–91). Maktordningar kan också bidra till att människor tenderar 
att orientera sig mot varandra på olika sätt. Teorier om homosocialitet inne-
bär att människor tenderar att liera sig med andra människor av samma kön 
eller med samma bakgrund eller erfarenhet (A. Hirdman, 2001, s. 19). Ho-
mosocialitet kan alltså även sägas vara förknippat med förhandlingar av kön. 
I stor utsträckning har män i institutionella maktpositioner orienterat sig 
mot varandra som en förhandling om att upprätthålla sina maktpositioner. 
Kvinnor har då i större utsträckning ansetts orientera sig heterosocialt, alltså 
också mot män, eftersom detta bidrar till att de i större utsträckning och i 
vissa diskurser kan förhandla sig till en starkare maktposition. 

I kapitlet diskuteras resultaten av studien utifrån kulturella föreställningar 
om samband mellan humor och kön, hur de upprätthålls och hur de utma-
nas. Länkningen mellan humor och kön görs genom att studera vilka möjlig-
heter komikerna utifrån kategoriseringen kön har att förhandla sig till posit-
ionen som framgångsrik komiker.  

6.2 Materialets begränsning och studiens generaliserbarhet 

Materialet för den här studien har avgränsats till tre program från en säsong 
av Parlamentet, säsong 24 hösten 2010. Urvalet av program har gjorts uti-
från panelens olika sammansättning, sett till kvinnliga och manliga komiker. 
I de tre programmen är moderatorn densamma, dessutom finns komikern 
Annika Lantz representerad i samtliga program. Båda är personer som varit 
med i programmet under lång tid: Annika ända sedan Parlamentet började 
sändas 1999 och moderatorn under åren 2004–2010 och 2014–2015. Sam-
mansättningen av de övriga komikerna varierar dock i tre programmen. I 
studien deltar totalt fyra kvinnliga komiker, varav en alltså deltar i samtliga 
tre program, och sex manliga komiker. Programmomenten som analyseras 
är Inledning och Aktuell rapport där komikerna har möjlighet att interagera 
med varandra i panelen till synes fritt. Totalt innehåller analysen 50 samtals-
sekvenser som utgör en sammanlagd samtalstid på ca 23 minuter. Av det to-
tala antalet är det 20 samtalssekvenser som kategoriserats som typiska sam-
talssekvenser, som alltså har ett enkelt interaktionsmönster. Tre av dessa ty-
piska samtalssekvenser, ett för vart och ett av programmen, presenteras i 
analyskapitlet. De samtalssekvenser som avviker från de typiska interakt-
ionsmönstret i materialet har kategoriserats som icke-typiska och är 30 till 
antalet. Av dessa 30 presenteras de 18 som i störst utsträckning skiljer sig 
från typiska samtalssekvenser och från varandra sett till antalet deltagare i 
interaktionen, komplexiteten i interaktionsmönstret, kommunikativa strate-
gier som bidrar till att komikerna blir bekräftade eller avvisade, samtalsse-
kvensens längd samt förhandling av positionen som framgångsrik komiker. 
En förteckning av samtliga samtalssekvenser återges i bilaga 1. 
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Begränsningarna i materialet innebär att studien kan beskriva interakt-
ionen mellan komikerna och moderatorn i några nedslag i programmet. Ur-
valet av tre program gör det möjligt att säga något om hur komikerna som 
deltar kan förhandla sig till positionen som framgångsrik komiker samt hur 
maktpositioner kan skifta under programmets gång. Utifrån det teoretiska 
avstampet i FPDA är det möjligt att säga något om hur maktpositioner för-
handlas och därmed förändras i interaktion. En viktig fördel med FPDA är 
just att kunna se på förhandlingen och förändringen av maktpositioner över 
tid eftersom en maktposition aldrig kan vara konstant. 

Med dessa begränsningar i åtanke diskuteras studiens resultat nedan uti-
från de tendenser som går att se. 

6.3 Komikerna blir typiskt bekräftade  

I det här avsnittet sammanfattas hur komikerna blir typiskt bekräftade. Den 
typiska bekräftelsen kan ses som en miniminivå för att komikerna ska kunna 
förhandla sig till positionen som framgångsrik komiker. Miniminivån inne-
bär att komikern kan ta skämtet genom skämtets samtliga fyra faser och att 
moderatorn skrattar eller ger uppbackning i skämtets responsfas.  

Typiska samtalssekvenser 

Under analysarbetet har ett interaktionsmönster visat sig återkomma i de tre 
analyserade programmen. Det återkommande interaktionsmönstret är en-
kelt och innebär att moderatorn endast interagerar med en komiker. Komi-
kern bygger upp sitt skämt i vad som ofta skulle kunna tolkas som en enda 
tur som endast varvas med moderatorns uppbackning. I undantagsfall kan 
även partikollegor ge uppbackning. I responsfasen använder moderatorn 
samarbetande eller uppmuntrande kommunikativa strategier. De samtalsse-
kvenser där detta interaktionsmönster förekommer har kategoriserats som 
typiska. I de typiska samtalssekvenserna (TS) i Parlamentet kan komikerna 
förhandla sig till positionen som framgångsrik komiker genom moderatorns 
samarbetande och uppmuntrande kommunikativa strategier. Utöver det kan 
typisk bekräftelse (alltså bekräftelse på miniminivå) förstås även ske i sam-
talssekvenser som kategoriserats som icke-typiska. Detta diskuteras senare i 
avsnittet.  

I tabellen nedan framgår hur många skämt komikerna initierar totalt i 
materialet och hur många av dessa som kategoriserats som typiska samtals-
sekvenser uppdelat på kvinnliga och manliga komiker. Analysen baserar sig 
på hela materialet om totalt 50 samtalssekvenser.  
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Tabell 18. Antal skämtinitiativ och TS uppdelat på kvinnliga och manliga 
komiker i program 1–3. 

Komiker Initierade skämt Varav TS 

Kvinnliga komiker 26 10 

Manliga komiker 24 10 

Programmen totalt  50 20 

Kvinnliga och manliga komiker initierar ungefär lika många skämt (24–26). 
Enligt tabellen utgörs två femtedelar (20 av 50) av materialet av typiska 
samtalssekvenser. Tabellen visar också att antalet typiska samtalssekvenser 
fördelar sig jämnt mellan kvinnliga och manliga komiker (10 vardera). Det 
finns dock enligt frekvensanalyserna i kap 6 fyra komiker som inte är med i 
någon typisk samtalssekvens: Jonas och Henrik (program 1), Petra (program 
2) och Marika (program 3). Två kvinnliga och två manliga komiker deltar 
alltså aldrig i typiska samtalssekvenser. Men överlag kan de typiska samtals-
sekvenserna anses utgöra en stor del av materialet, vilket innebär att komi-
kerna i stor utsträckning blir typiskt bekräftade. 

Icke-typiska samtalssekvenser  

Komikerna kan alltså bli typiskt bekräftade även i de samtalssekvenser som 
inte kategoriserats som typiska utan istället som icke-typiska. Dessa är 30 till 
antalet och av dem presenteras 18 av samtalssekvenserna i kapitel 5. Det är 
också dessa som diskuteras här. Den typiska bekräftelsen innebär i de icke-
typiska samtalssekvenserna att moderatorn ger uppbackning eller respons 
genom att skratta i responsfasen. 

De kvinnliga komikerna Annika och Petra blir typiskt bekräftade i en sam-
talssekvens då moderatorn skrattar eller ger uppbackning i responsfasen till 
ett skämt de byggt upp gemensamt som varandras partimotståndare i den 
komiska diskursen (”Inget förbud mot tidelag”). Annika blir typiskt bekräf-
tad när hon genom en absurd tolkning tar golvet explicit (”Jag vet, sustained 
betyder låt Annika prata”). Annika blir även typiskt bekräftad i en samtalsse-
kvens fram till att hon efter ett turtillägg blir avvisad av moderatorn (”Tennis 
det är ju en borgarsport”). Dessutom blir Annika typiskt bekräftad av mode-
ratorn i en samtalssekvens där hon dock blir avvisad av partikollegan (”Vad 
är hjärna vad är botox”). Jonas blir typiskt bekräftad i responsfasen till ett 
skämt där han blivit avvisad i uppbyggnadsfasen (”Ja, med vad”). Komikerna 
blir i dessa exempel typiskt bekräftade och kan i vissa fall också förhandla sig 
till positionen som framgångsrik komiker. Samtalssekvenserna är alltså kate-
goriserade som icke-typiska eftersom det är fler komiker som interagerar el-
ler för att de även blir avvisade i samma samtalssekvens, något som alltså 
inte sker i de typiska samtalssekvenserna.  
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Kapitlet fortsätter med att beskriva hur komiker blir starkt bekräftade. 

6.4 Komikerna blir starkt bekräftade 

Att komikerna blir starkt bekräftade innebär att de blir bekräftade i högre ut-
sträckning än när de blir typiskt bekräftade. Det kan exempelvis innebära att 
moderatorn bekräftar komikern återkommande under skämtets olika faser 
genom att skratta, att någon eller fler av komikerna i panelen också bekräftar 
den komiker som har skämtinitiativet eller att två komiker bygger upp ett 
skämt gemensamt i den komiska diskursen. När den komiker som tar ini-
tiativ till skämtet blir starkt bekräftad kan hen förhandla sig till positionen 
som framgångsrik komiker. I avsnittet beskrivs det som sker i tillträdesfasen 
även om det inte just i den fasen är frågan om stark bekräftelse utan snarare 
om att komikerna får tillträde till golvet och möjligheten att påbörja för-
handlingen. I uppbyggnadsfasen beskrivs kommunikativa strategier som le-
der till att komikerna kan behålla turen. Det är sedan framför allt i respons-
fasen som komikerna blir starkt bekräftade och därmed kan förhandla sig till 
positionen som framgångsrik komiker. Nedan beskrivs de samtalssekvenser 
där komikerna kan ta sig igenom samtliga av skämtets tre interaktionella fa-
ser och sedan blir starkt bekräftade i responsfasen. Frekvensanalysen utgår 
från materialets totalt 50 samtalssekvenser. Diskussionen i den kvalitativa 
analysen utgår från de samtalssekvenser av materialet som kategoriserats 
som icke-typiska och främst de 18 som presenteras i analyskapitlet. Dessa 18 
är de som mest skiljer sig från typiska samtalssekvenser eller från varandra 
sett till antalet deltagare i interaktionen, komplexiteten i interaktionsmönst-
ret, kommunikativa strategier som bidrar till att komikerna blir bekräftade 
eller avvisade, samtalssekvensens längd samt förhandling av positionen som 
framgångsrik komiker. En förteckning av samtliga samtalssekvenser återges 
i bilaga 1. 

Tillträdesfasen: självnominerande och turtilldelande strategier 

Tillträdesfasen är den av skämtets faser där komikerna påbörjar förhand-
lingen av positionen som framgångsrik komiker. I tillträdesfasen kan komi-
kerna få turen genom självnominering eller turtilldelning. Turtilldelning är 
något som skapar en inbjudan att tala medan självnominering är ett sätt för 
komikerna att själva skapa tillfälle att tala. Tabellen nedan visar turtag-
ningen i tillträdesfasen uppdelat på kvinnliga och manliga komiker i de ana-
lyserade programmomenten i samtliga 50 samtalssekvenser i de tre pro-
grammen i materialet.  

Det totala antalet självnomineringar, turtilldelningar och avvisanden 
stämmer inte alltid överens med antalet initierade skämt. Detta kan förkla-
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ras med att komikerna utifrån mina analyskriterier kan få turen genom själv-
nominering och turtilldelning eller bli avvisade i sin turtagning också i sam-
talssekvenser där de inte har skämtinitiativet. 

Tabell 19. Självnominering och turtilldelning i tillträdesfasen uppdelat på 
kvinnliga och manliga komiker i program 1–3. 

Komiker Självnominering Turtilldelning 

Kvinnliga komiker 24 5 

Manliga komiker 24 7 

Programmen totalt  48 12 

I de allra flesta av de analyserade samtalssekvenserna får komikerna tillträde 
till golvet genom självnominering (48 ggr). Det sker i lika stor utsträckning 
för både kvinnliga och manliga komiker (24 ggr vardera). Kvinnliga och 
manliga komiker tilldelas också turen i ungefär lika stor utsträckning (5 och 
7 ggr). I Gomards studie om politiska debatter på tv i Danmark ser hon ten-
denser till att de kvinnliga politikerna får färre och vissa nästan inte några 
inbjudningar till att tala (Gomard, 2001, s. 89). De tendenser avseende tur-
tilldelning som Gomard ser i sin studie i offentlig diskurs bekräftas inte i fre-
kvensanalysen i den här studien. 

Utifrån den kvalitativa analysen diskuteras nedan de kommunikativa stra-
tegier som används i turtagningen i tillträdesfasen. Självnomineringen, när 
den lyckas, är i regel oproblematisk. I de flesta samtalssekvenserna sker den 
genom att komikerna helt enkelt tar turen och börjar bygga upp ett skämt. 
Därför lyfts nedan några exempel där självnomineringen sker på ett sätt som 
avviker från det vanligaste. 

En av de kvinnliga komikerna använder självnominerande kommunika-
tiva strategier som är explicita för att få tillträde till golvet. Den explicita 
självnomineringen innebär att hon inte bara tar turen, utan att hon samtidigt 
säger att hon vill ha turen. Det är Annika som explicit självnominerar sig 
som talare i två samtalssekvenser. Det sker genom att Annika säger jag vet, 
sustained betyder låt Annika prata och får jag bara lägga till en sak (”Jag 
vet, sustained betyder låt Annika prata” och ”Då har du inte sett Mikaels”). 
Det ena exemplet föregås av att Annika har avvisats från tillträdet, det andra 
av att hon misslyckats med att få tillträde eftersom hennes tur överröstats av 
publikens jubel. I båda fallen bekräftar moderatorn att Annika får fortsätta 
behålla turen när hon använder de explicit självnominerande strategierna. I 
den ena samtalssekvensen får Annika uppbackning även av den manliga par-
tikollegan André. De explicit självnominerande strategierna blir betydligt 
svårare att avvisa än kommunikativa strategier som endast är självnomine-
rande och där komikern helt sonika tar turen. Samtidigt som Annika uttalar 
att hon vill ha tillträde till golvet kan hon sägas antyda att hon avvisats från 
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eller misslyckats med att få tillträde till golvet i ett tidigare skede. Inom ra-
men för den feministiska diskursanalysen skulle Annikas explicita kommuni-
kativa strategier kunna ses som sätt att utöva motstånd mot att marginali-
seras i förhandlingen av makt. Det kan också ses som en strategi som leder 
till att hon i förhandling kan skifta position, från en svag position kan hon 
förhandla sig till en stark (Baxter, 2003, s. 2).  

I den kvalitativa analysen är även turtilldelningarna närmare studerade. 
Totalt är turtilldelningarna 12 enligt frekvensanalysen av hela materialet om 
50 samtalssekvenser enligt tabell 19. I samtliga fall är det moderatorn som 
tilldelar komikerna turen. Ibland tilldelar moderatorn komikerna turen ge-
nom att använda komikernas namn vad har du att säga Per (”Domstolsmil-
jonären”) eller André det här måste du ju kontra (”André det här måste du 
ju kontra”). Men turtilldelningen sker även utan att namnet används som i 
en samtalssekvens där Josephine tilldelas turen: vad säger du (”Det där får 
du ju utveckla”). I vissa fall sker turtilldelningen i form av uppmanande ut-
rop: var fan är Annika? Annika! (se bilaga 1, 2.1 ”Bjudresa”). 

Det finns i analysen exempel på att en manlig komiker tilldelas turen när 
en kvinnlig komiker försökt få turen genom självnominering. André tilldelas 
turen vilket leder till att den kvinnliga komikern Annika istället blir avvisad 
från golvet (”André det här måste du ju kontra”). I en annan samtalssekvens 
använder moderatorn också turtilldelande strategier gentemot den kvinnliga 
komikern Marika i och med att hon skrattar länge åt den manliga komikern 
Davids komiska poäng (”Mycket utstrålning också eller”). Även Marikas tur-
tilldelning sker i samband med att den kvinnliga komikern Annika försökt ta 
turen genom självnominering vid upprepade tillfällen. Det senare exemplet 
uppfattar jag som särskilt intressant. I just den här samtalssekvensen får den 
kvinnliga komikern tillträde för att bekräfta en manlig komiker med upp-
muntrande strategier till förmån för den kvinnliga komiker som försöker 
bygga upp ett eget skämt. Eventuellt kan det vara en tendens som i ett större 
sammanhang handlar om hegemoniska kulturella föreställningar om att 
kvinnor ska bekräfta mäns skämt (Crawford, 1995, s. 133) samtidigt som 
kvinnan ses som icke-humoristisk (Crawford, 1995, s. 135). Det långa skrat-
tet som den kvinnliga komikern Marika ägnar sig åt, kan dock även tolkas 
som en kommunikativ strategi från hennes sida för att försöka få tillträde till 
golvet. Det är då en kommunikativ strategi som också lyckas eftersom hon 
får tillträde till golvet. Marika bygger i samtalssekvensen dock inte upp något 
skämt vilket innebär att hon inte kan förhandla om positionen som fram-
gångsrik komiker i det läget. 

En reflektion runt en annan av turtilldelningarna är att David i en sam-
talssekvens tilldelas turen av moderatorn som ställer frågan om hur det 
känns att vara ensam man i panelen (”Jättekul att det är så många tjejer här 
ikväll”). I ett sammanhang där den manliga komikern för ovanligheten skull 
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är ensam om att vara manlig komiker i panelen kan det tolkas som att mode-
ratorn bjuder in honom i samtalet i egenskap av att vara just man. Det kan 
tolkas som en kommunikativ strategi från moderatorn sida som bidrar till 
den manliga komikerns förhandling av makt i ett sammanhang där han som 
man är i minoritet. 

Tendensen i materialet är alltså att såväl kvinnliga som manliga komiker i 
ungefär lika stor utsträckning får turen genom både turtilldelning och själv-
nominering. En annan tendens är att de manliga komikerna tilldelas turen 
av moderatorn i situationer där det kan uppfattas som att moderatorn bidrar 
till förhandling av makt på ett sätt som gör att de kvinnliga komikerna istäl-
let blir avvisade. De kvinnliga komikerna använder dock kommunikativa 
strategier som leder till att de tilldelas golvet. 

Uppbyggnadsfasen: samarbete inom partiet men också över parti-
gränserna 

I uppbyggnadsfasen bygger komikerna upp sina skämt. Det avgörande i 
denna fas är att samarbetande kommunikativa strategier gör att komikerna 
kan fortsätta att behålla golvet. Överlag är samarbete legio i uppbyggnadsfa-
sen, särskilt mellan partikollegor. Både kvinnliga och manliga komiker i stu-
dien samarbetar med partikollegan i uppbyggnadsfasen genom uppback-
ning. I vissa fall samarbetar komikerna också med partimotståndare, vilket 
diskuteras nedan. Diskussionen nedan utgår främst från de 18 samtalsse-
kvenser som presenteras i analyserna i kapitel 5 och som kategoriserats som 
icke-typiska. 

I de analyserade samtalssekvenserna används alltså samarbetande kom-
munikativa strategier ibland mellan partimotståndare. De kvinnliga komi-
kerna använder vid tre tillfällen samarbetande strategier gentemot partimot-
ståndare: gentemot manliga partimotståndare en gång (”Ja, med vad”) och 
gentemot kvinnliga partimotståndare två gånger (”Jättekul att det är så 
många tjejer här ikväll”, ”Tennis det är ju en borgarsport”). De manliga ko-
mikerna använder endast vid ett tillfälle samarbetande strategier gentemot 
en partimotståndare, som är en kvinnlig komiker (”Oväntat besök”). En ten-
dens utifrån de 18 samtalssekvenserna är alltså att de kvinnliga komikerna i 
något större utsträckning än de manliga komikerna använder samarbetande 
strategier över partigränserna. De samarbetande strategierna gentemot par-
timotståndare används dock i större utsträckning gentemot kvinnliga komi-
ker än gentemot manliga komiker i studien (4 respektive 1 gång).  

Både kvinnliga och manliga komiker bygger upp skämt gemensamt med 
partimotståndare. De manliga komikerna André och Per bygger upp ett 
skämt gemensamt i vad som kan ses som ett något mer oväntat scenario i 
Parlamentet, eftersom komikerna samarbetar i så väl den komiska som i den 
debatterande diskursen trots att de är partimotståndare (”Jag vet, sustained 
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betyder låt Annika prata”). De kvinnliga komikerna Annika och Petra som 
bygger upp ett skämt gemensamt gör det främst i den komiska diskursen ef-
tersom Annika avvisar Petra i den debatterande diskursen (”Inget förbud 
mot tidelag”). Avvisandet diskuteras vidare under 6.5.  

Det finns två samtalssekvenser som presenteras i analysen som är ovanligt 
långa för materialet (40 respektive 55 sekunder långa) och där endast den 
komiker som har tagit initiativ till skämtet interagerar med moderatorn. 
Skämten kan ses som narrativa där en komiker under samtalssekvensen 
framför fler komiska poänger. Det är Per (”Domstolsmiljonären”) och Ma-
rika (”Oväntat besök”) som initierar skämt med långa uppbyggnadsfaser. Ut-
över dessa två samtalssekvenser som presenteras i analysen bygger den man-
liga komikern Per upp ytterligare ett långt skämt som inte presenteras i ana-
lyskapitlet (se bilaga 1, 2.4 ”Kontaktannons”). Samtalssekvensen är sett till 
interaktionsmönster, bekräftelse, längd och förhandling av positionen som 
framgångsrik komiker lik den samtalssekvens som presenteras i analys-
kapitlet (”Domstolsmiljonären”). I samtliga tre fallen möjliggörs de långa 
uppbyggnadsfaserna av att såväl moderatorn som partikollegan samarbetar 
med den komiker som har tagit initiativ till skämtet. En gemensam nämnare 
för de tre samtalssekvenserna är också att den samarbetande partikollegan 
är en kvinnlig komiker.  

En tendens i materialet är att samarbetande strategier i uppbyggnadsfasen 
är legio, men att kvinnliga komiker i något större utsträckning än manliga 
komiker använder samarbetande strategier också gentemot partimotstån-
dare.  

Responsfasen: manliga komiker blir starkt bekräftade av hela pa-
nelen 

Responsfasen är den sista av skämtets fyra faser och kommer efter att den 
komiska poängen har framförts. Eftersom den komiska poängen inte inne-
håller någon interaktion har den inte heller analyserats specifikt. Däremot 
görs några reflektioner utifrån samtalsstilar i den komiska poängen i ansikts-
hotande skämt under 6.8.  

I de allra flesta samtalssekvenserna bekräftas komikerna i responsfasen. I 
20 av 50 samtalssekvenser, alltså i två femtedelar av materialet, sker bekräf-
telsen i de typiska samtalssekvenserna. I det här avsnittet diskuteras hur 
komikerna i responsfasen blir starkt bekräftade och kan förhandla sig till po-
sitionen som framgångsrik komiker i de 18 samtalssekvenser som kategori-
serats som icke-typiska och som presenteras i analyskapitel 5. Den starka be-
kräftelsen innebär att komikern som har initierat ett skämt blir bekräftad 
återkommande, av fler eller andra än endast av moderatorn eller att två ko-
miker bygger upp ett skämt gemensamt i den komiska diskursen.  
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De manliga komikerna blir starkt bekräftade i responsfasen i större ut-
sträckning än de kvinnliga komikerna, vid elva tillfällen: Micke en gång 
(”Dom ber ju om det”), Jonas en gång (”Vad är hjärna vad är botox”), André 
två gånger (”Jag vet, sustained betyder låt Annika prata”, ”André det här 
måste du ju kontra”), Per tre gånger (”Domstolsmiljonären”, ”Inget förbud 
mot tidelag”, ”Jag vet, sustained betyder låt Annika prata”), Henrik en gång 
(”Då har du inte sett Mikaels”) och David tre gånger (”Mycket utstrålning 
också eller”, ”Jättekul att det är så många tjejer här ikväll”, ”Det är ett litet 
extrajobb jag har”).  

De kvinnliga komikerna blir starkt bekräftade i responsfasen endast vid 
fyra tillfällen: Annika en gång (”Jättekul att det är så många tjejer här 
ikväll”), Marika en gång (”Oväntat besök”) och Petra två gånger (”Tack snälla 
Per för dom här kloka orden”, ”André det här måste du ju kontra”). En skill-
nad gällande den starka bekräftelsen som Petra får är att hon inte kan för-
handla sig till positionen som framgångsrik komiker, vilket samtliga övriga 
komiker kan. En av komikerna blir aldrig starkt bekräftade i de samtalsse-
kvenser som presenteras i kapitel 5, det är Josephine. Annika blir inte heller 
starkt bekräftad i program 1 och 2 i urvalet, men dock i program 3. De komi-
ker som aldrig blir starkt bekräftade är alltså endast kvinnliga komiker.  

Komikerna bekräftar i stor utsträckning varandra i responsfasen, såväl 
partikollegor som partimotståndare. De kvinnliga komikerna använder upp-
muntrande strategier totalt 14 gånger: gentemot manliga partikollegor i sju 
samtalssekvenser (”André det där måste du ju kontra”, ”Domstolsmiljonä-
ren”, ”Inget förbud mot tidelag”, ”Mycket utstrålning också eller”, ”Det är ett 
litet extrajobb jag har”, ”Jättekul att det är så många tjejer här ikväll”, ”Då 
har du inte sett Mikaels”), gentemot kvinnliga partikollegor i en samtalsse-
kvens (”Oväntat besök”), gentemot kvinnliga partimotståndare i två samtals-
sekvenser (”Tack snälla Per för dom kloka orden”, ”Jättekul att det är så 
många tjejer här ikväll”) och fyra kvinnliga komiker använder också upp-
muntrande kommunikativa strategier gentemot sina manliga partimotstån-
dare i tre samtalssekvenser (”Vad är hjärna vad är botox”, ”Inget förbud mot 
tidelag”, ”Mycket utstrålning också eller” – både Marika och Annika).  

De manliga komikerna använder uppmuntrande kommunikativa strate-
gier gentemot andra komiker totalt 8 gånger: gentemot kvinnliga partikolle-
gor i en samtalssekvens (”André det där måste du ju kontra”), gentemot 
kvinnliga partimotståndare i en samtalssekvens (”Tack snälla Per för dom 
kloka orden”) och sex manliga komiker använder också uppmuntrande kom-
munikativa strategier gentemot manliga partimotståndare i fem olika sam-
talssekvenser, (”Ett litet snedsteg för mig”, ”Vad är hjärna vad är botox”, ”Då 
har du inte sett Mikaels”, ”Jag vet, sustained betyder låt Annika prata” – 
både André och Per, ”Inget förbud mot tidelag”). Totalt sett bidrar de kvinn-
liga komikerna med bekräftelse vid 14 tillfällen och de manliga komikerna 
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bidrar med bekräftelse vid totalt 8 tillfällen. I samtliga av dessa samtalsse-
kvenser leder dock inte bekräftelsen till att den komiker som har tagit ini-
tiativet till skämtet kan förhandla sig till positionen som framgångsrik komi-
ker eftersom även andra kommunikativa strategier kan användas i samma 
samtalssekvens. Petra blir exempelvis avvisad av moderatorn efter att hon 
blivit bekräftad av partikollegan Per (”André det här måste du ju kontra”).  

I två av samtalssekvenserna blir en komiker starkt bekräftad av samtliga 
andra komiker i panelen och av moderatorn. Båda dessa är manliga komiker: 
Per (”Inget förbud mot tidelag”) och David (”Mycket utstrålning också el-
ler”). Ingen av de kvinnliga komikerna får på liknande sätt stark bekräftelse 
för ett skämt från samtliga andra komiker och från moderatorn.  

Tendenserna i den här studien är alltså att de manliga komikerna i re-
sponsfasen blir starkt bekräftade i större utsträckning (11 ggr) är de kvinn-
liga komikerna (4 ggr). Några av de kvinnliga komikerna blir aldrig starkt 
bekräftade, vilket samtliga manliga komiker blir. De kvinnliga komikerna bi-
drar dock i något större utsträckning till att andra komiker blir starkt bekräf-
tade (14 ggr) jämfört med hur många gånger de manliga komikerna bidrar 
till att andra komiker blir bekräftade (8 ggr). Det innebär att de manliga ko-
mikerna oftare kan förhandla sig till positionen som framgångsrik komiker 
och att de kvinnliga komikerna i något större utsträckning är bidragande till 
att andra komiker kan förhandla sig till denna ideala position. 

6.5 Komikerna blir avvisade 

I skämtets samtliga tre interaktionella faser används avvisande kommunika-
tiva strategier, vilka bidrar till att komikerna fråntas möjligheten att för-
handla sig till positionen som framgångsrik komiker. Nedan diskuteras hur 
detta sker utifrån skämtets faser: tillträdesfasen, uppbyggnadsfasen och re-
sponsfasen. Hela materialet om 50 samtalssekvenser ingår i frekvensana-
lysen. I den kvalitativa analysen diskuteras främst de 18 samtalssekvenser 
som presenteras i kapitel 5 och som mest skiljer sig från typiska samtalsse-
kvenser eller från varandra sett till antalet deltagare i interaktionen, kom-
plexiteten i interaktionsmönstret, kommunikativa strategier som bidrar till 
att komikerna blir bekräftade eller avvisade, samtalssekvensens längd samt 
förhandling av positionen som framgångsrik komiker. Det är också främst 
dessa som diskuteras här. En förteckning av samtliga samtalssekvenser åter-
ges i bilaga 1.  

Tillträdesfasen: kvinnliga komiker blir avvisade oftast 

När komikerna blir avvisade i tillträdesfasen innebär det att de inte får till-
träde till golvet. Därmed kan de inte heller inleda förhandlingen om posit-
ionen som framgångsrik komiker. I tabellen nedan redovisas antalet gånger 
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som kvinnliga och manliga komiker blir avvisade i tillträdesfasen i hela 
materialet om 50 samtalssekvenser.  

Tabell 20. Avvisanden i tillträdesfasen uppdelat på kvinnliga och manliga 
komiker i program 1–3. 

Komiker Avvisanden 

Kvinnliga komiker 9 

Manliga komiker 2 

Programmen totalt  11 

Den största skillnaden i turtagningsmönstren i frekvensanalysen i den här 
studien är hur ofta kvinnliga och manliga komiker blir avvisade i tillträdesfa-
sen. Av de totalt 11 avvisanden som sker blir kvinnliga komiker avvisade 9 
gånger jämfört med de manliga komikerna som endast blir avvisade två 
gånger.  

I den kvalitativa studien har de avvisanden som sker i tillträdesfasen stu-
derats mer utförligt. Den kvinnliga komikern Annika blir avvisad av modera-
torn i en samtalssekvens genom att han istället tilldelar en manlig komiker 
turen (”André det här måste du ju kontra”). Annika blir också avvisad i och 
med att moderatorn framför egna komiska poänger och alltså interagerar i 
den komiska diskursen med en manlig komiker (”Mycket utstrålning också 
eller”). Dessa båda avvisanden kan sägas ske till förmån för manliga komiker 
som istället ges tillträde eller får respons av moderatorn. I tre samtalsse-
kvenser blir den kvinnliga komikern Annika avvisad av manliga komiker: av 
en manlig partimotståndare två gånger (”Dom vill ju bli päls”, ”Två hål i hu-
vudet”) och av en manlig partikollega en gång (”Ett litet snedsteg för mig”). I 
en av samtalssekvenserna blir Annika också avvisad av sin kvinnliga parti-
kollega som skrattar åt partimotståndaren Davids skämt (”Mycket utstrål-
ning också eller”). Dessutom blir Annika avvisad av moderatorn i en samtals-
sekvens som inte presenteras i analyskapitlet (se bilaga 1, 1.8 ”Militanta köt-
tätare”). Petra blir avvisad av moderatorn i en samtalssekvens men kan se-
dan ta turen genom självnominerande strategier (”Två hål i huvudet”). I till-
trädesfasen blir de kvinnliga komikerna således avvisade av såväl moderator 
som av manliga och kvinnliga partikollegor och av manliga partimotstån-
dare.  

De manliga komikerna blir avvisade i totalt två samtalssekvenser. Ett av 
dessa avvisanden sker i en samtalssekvens som inte presenteras i den kvali-
tativa analysen (se bilaga 1, 1.10 ”Rattmuff”). I samtalssekvensen blir den 
manliga komikern Micke avvisad av moderatorn. Den andra manliga komi-
kern som blir avvisad i tillträdesfasen är Per som bli avvisad av partikollegan 
Petra (”Domstolsmiljonären”). Detta avvisande tolkar jag som delvis an-
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norlunda eftersom Per blir avvisad när han gör ett turtillägg eftersom parti-
kollegan Petra börjar bygga upp ett nytt skämt vilket då överlappar Pers tur-
tillägg (”Tack snälla Per för dom kloka orden”). De manliga komikerna blir 
således avvisade av moderatorn en gång och av en kvinnlig partikollega en 
gång, men alltså aldrig av andra manliga komiker.  

Utöver de avvisade turtagningarna (där komikernas tur med fortsättnings-
intonation överlappas av någon annans tur) gör komikerna ibland misslyck-
ade turtagningsförsök (som överröstas av publikens jubel eller som inte 
överlappas). Dessa har alltså inte inkluderats som avvisade turtagningsför-
sök. Den kvinnliga komikern Annika gör ett misslyckat turtagningsförsök 
när hon försöker ta turen och hennes tal överröstas av publiken (”Jag vet, 
sustained betyder låt Annika prata”). Även den manliga komikern David gör 
ett misslyckat turtagningsförsök när hans tur överröstas av publiken 
(”Mycket utstrålning också eller”). Dessa misslyckade turtagningar skiljer sig 
från de avvisade turtagningarna eftersom det inte är någon som använder 
avvisande kommunikativa strategier gentemot komikerna. Däremot miss-
lyckas de ändå med att inleda förhandlingen av positionen som framgångsrik 
komiker även i dessa turtagningsförsök.  

De kvinnliga komikerna blir alltså avvisade i större utsträckning, av såväl 
moderatorn som av manliga komiker och av en kvinnlig komiker. Dessutom 
blir de kvinnliga komikerna avvisade från tillträdet genom att moderatorn 
istället interagerar med manliga komiker. De manliga komikerna blir inte 
avvisade i lika stor utsträckning som de kvinnliga komikerna. De blir endast 
avvisade av moderatorn och av en kvinnlig partikollega. I den diskursiva för-
handlingen av makt tycks moderatorns kommunikativa strategier i tillträdes-
fasen i större utsträckning gynna de manliga komikerna. På det hela tagen 
marginaliseras i något större utsträckning de kvinnliga komikerna i sina för-
sök att inleda förhandlingen av positionen som framgångsrik komiker.  

Uppbyggnadsfasen: konkurrerande och avvisande strategier 

De avvisanden som sker i uppbyggnadsfasen kan begränsa komikernas möj-
ligheter att fortsätta inneha turen. De tre avvisanden som presenteras i kapi-
tel 5 är de som diskuteras nedan tillsammans med ett exempel som jag inte 
har tolkat som ett avvisande. 

Den manliga komikern Jonas blir avvisad av moderatorn i uppbyggnads-
fasen när Jonas använder turbevarande kommunikativa strategier (”Ja med 
vad”). Jonas upprepar samma fras flera gånger och efter moderatorns avvi-
sande strategier går Jonas direkt till den komiska poängen. Jonas kan där-
med fortsätta behålla turen efter att han blivit avvisad. 

Den kvinnliga komikern Annika blir också avvisad, vilket sker i två sam-
talssekvenser. Hon blir dock avvisad av manliga partimotståndare. Annika 
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har i den ena samtalssekvensen försökt få tillträde och använder explicit tur-
bevarande strategier men blir ändå avvisad av den manliga partimotstånda-
ren Micke (”Dom ber ju om det”). Jag tolkar Annikas strategier som explicit 
turbevarande eftersom Annika med ord uttrycker att hon vill fortsätta ha tu-
ren då hon säger vänta, vänta. Vid det andra tillfället blir Annika avvisad av 
den manliga partimotståndaren Jonas när hon försöker bygga upp ett skämt 
gemensamt med honom (”33 män”). Annika gör en preannonsering jag vet, 
vilket inte uppmärksammas av Jonas som istället fortsätter att behålla turen. 
De kommunikativa strategier som används gentemot Annika kan sägas vara 
konkurrerande eftersom hon inte kan fortsätta att inneha turen. 

Det finns ett exempel där det skulle kunna tolkas som att en kvinnlig ko-
miker avvisar sin manliga partikollega i uppbyggnadsfasen men där jag tol-
kat det som att den manliga komikern redan avslutat sitt skämt (”Jag vet, 
sustained betyder låt Annika prata”).  

En skillnad i de avvisanden som sker är att den manliga komikern Jonas 
blir avvisad men kan gå direkt till sin komiska poäng medan den kvinnliga 
komikern Annika blir avvisad genom konkurrerande kommunikativa strate-
gier vilket gör att hon inte kan fortsätta inneha turen. Jonas kan alltså fort-
sätta förhandlingen av positionen som framgångsrik komiker medan Annika 
inte kan göra det. Dessutom blir den kvinnliga komikern avvisad av manliga 
partimotståndare, medan den manliga komikern blir avvisad av moderatorn.  

Responsfasen: avvisanden sker främst i den debatterande diskur-
sen 

Avvisanden i responsfasen kan bestå av att komikerns yttrande blir avvisat 
eller av noll-respons, det vill säga signifikant frånvaro av respons. Avvisan-
den av yttranden tolkar jag som interaktion i den debatterande diskursen, 
det vill säga genom att moderatorn förhåller sig till komikerna i deras roll 
som politiker. Noll-responsen däremot skiljer sig så till vida att den inte kan 
kategoriseras som tillhörande antingen den komiska eller den debatterande 
diskursen. Istället kan noll-responsen sägas avvisa både en åsikt och ett 
skämt.  

Både kvinnliga och manliga komiker blir avvisade i responsfasen. En ten-
dens i materialet är dock att kvinnliga komiker blir avvisade i något större 
utsträckning. Petra blir avvisad fyra gånger (”Två hål i huvudet”, ”André det 
här måste du ju kontra”, ”Inget förbud mot tidelag” och ”Tack snälla Per för 
dom här kloka orden”), Josephine blir avvisad två gånger i samma samtals-
sekvens (”Det där får du ju utveckla”), Annika blir avvisad två gånger (”Ten-
nis det är ju en borgarsport”, ”Vad är hjärna vad är botox”) och Marika blir 
avvisad en gång (”Mycket utstrålning också eller”). Av de manliga komikerna 
blir Jonas avvisad en gång (”33 män”) och David en gång (”Det är ett litet ex-
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trajobb jag har”). Av de manliga komikerna är det fyra som aldrig blir avvi-
sade: André, Henrik, Micke och Per. Samtliga kvinnliga komiker blir dock 
avvisade vid något tillfälle, även om Annika aldrig blir avvisad i program 2. 
Totalt blir de kvinnliga komikerna därmed avvisade 9 gånger och de manliga 
komikerna blir avvisade två gånger i responsfasen i de 18 samtalssekvenser 
som presenteras i analysen.  

Den som avvisar i responsfasen är främst moderatorn, 8 gånger,20 varav 
avvisandena 6 gånger vänder sig mot kvinnliga komiker och två gånger mot 
manliga komiker. Annika avvisar kvinnliga partimotståndare två gånger 
(”Inget förbud mot tidelag”, ”Det där får du ju utveckla”). Dessa avvisanden 
som sker mellan partimotståndare i den debatterande diskursen är ett för-
väntat interaktionsmönster i Parlamentet. Dessutom avvisar Henrik sin 
kvinnliga partikollega en gång (”Vad är hjärna vad är botox). Att avvisa en 
partikollega är en avvikelse från det interaktionsmönster som kan ses som 
det förväntade i Parlamentet, nämligen det att partikollegor bekräftar 
varandra. Det är alltså främst moderatorn och utöver det en kvinnlig och en 
manlig komiker som avvisar andra komiker i responsfasen. De manliga ko-
mikerna blir aldrig avvisade av andra komiker i responsfasen i de 18 samtals-
sekvenser som presenteras i kapitel 5. Nedan diskuteras vidare hur några av 
dessa avvisanden sker.  

Avvisandet som sker gentemot David i responsfasen skiljer sig från övriga 
avvisanden såtillvida att David i samma samtalssekvens framför en ny ko-
misk poäng varpå han blir starkt bekräftad (”Det är ett litet extrajobb jag 
har”). David kan alltså efter att han blivit avvisad ändå förhandla sig till po-
sitionen som framgångsrik komiker genom att han blir starkt bekräftad. 
Ingen av de andra komikerna blir bekräftade efter att de har avvisats i re-
sponsfasen.  

Det är endast kvinnliga komiker som blir avvisade genom noll-respons, 
vilket sker i två samtalssekvenser. Den kvinnliga komikern Petra blir i en 
samtalssekvens avvisad av moderatorn som istället för att ge respons vänder 
sig bort med rynkade ögonbryn samtidigt som han rättar till manschetten 
(”Två hål i huvudet”). Den kvinnliga komikern Annika blir i en samtalsse-
kvens avvisad av sin manliga partikollega Henrik som istället för att ge 
henne respons tittar på henne med allvarlig min (”Vad är hjärna vad är 
botox”). Noll-responsen är ett starkare avvisande än de andra avvisandena 
eftersom det inte endast sker i den debatterande diskursen. Det är alltså inte 
endast den parodierande politikerns åsikt som blir avvisad utan även komi-
kerns skämt blir avvisat.  

                                                             
20 (”Två hål i huvudet”, ”André det här måste du ju kontra”, ”Tack snälla Per för dom här kloka orden”, ”Det 
där får du ju utveckla”, ”Tennis det är ju en borgarsport”, ”Mycket utstrålning också eller”, ”33 män”, ”Det är 
ett litet extrajobb jag har”) 
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Tendensen gällande avvisanden i responsfasen i materialet är att de 
kvinnliga komikerna blir avvisade av moderatorn (6 ggr), av en manlig parti-
kollega (1 gång) och av kvinnliga partimotståndare (2 ggr). De manliga komi-
kerna blir avvisade av moderatorn (2 ggr), men aldrig av andra komiker. De 
kvinnliga komikerna kan därmed i större utsträckning sägas fråntas möjlig-
heten att förhandla sig till positionen som framgångsrik komiker.  

6.6 Tendenser i analysen  

I det här avsnittet diskuteras typisk bekräftelse, i hur stor utsträckning komi-
kerna blir bekräftade och bekräftar varandra i skämtets samtliga faser, hur 
ofta de blir avvisade och avvisar i skämtets samtliga faser, homosociala ten-
denser i interaktionen samt dynamiken i de två diskurserna som analytiskt 
studerats. Diskussionen kopplas även samman med tidigare forskning.  

Ett resultat i den här studien är att komikerna i stor utsträckning blir ty-
piskt bekräftade. Till stor del sker detta i typiska samtalssekvenser, det vill 
säga i enkla interaktionsmönster där moderatorn bekräftar den komiker som 
har tagit initiativ till skämtet. De typiska samtalssekvenserna utgör två fem-
tedelar av materialet (20 av 50), vilket jag ser som en ganska stor mängd 
med tanke på hur snarlika de är i interaktionsmönstret. Kvinnliga och man-
liga komiker blir i lika stor utsträckning bekräftade i typiska samtalssekven-
ser. 

I de icke-typiska samtalssekvenserna är en tendens att de manliga komi-
kerna i större utsträckning blir starkt bekräftade i responsfasen (11 ggr) än 
de kvinnliga komikerna (4 ggr). Att komikerna blir starkt bekräftade innebär 
att någon annan eller fler än moderatorn bekräftar komikern som har tagit 
initiativ till skämtet genom att skratta, att moderatorn ger mer utvecklad re-
spons (exempelvis att han också framför egna komiska poänger), att en an-
nan komiker bygger upp skämtet gemensamt med komikern som tagit ini-
tiativ till skämtet i den komiska diskursen eller att moderatorn skrattar åter-
kommande genom hela samtalssekvensen. Samtliga manliga komiker blir 
starkt bekräftade någon gång, vilket inte gäller för de kvinnliga komikerna. 
Det är också i något större utsträckning de kvinnliga komikerna som bidrar 
med att bekräfta andra komiker (14 ggr), varav bekräftelsen i störst utsträck-
ning (11 ggr) vänder sig till manliga komiker. De manliga komikerna bidrar i 
lite mer än hälften så stor utsträckning (8 ggr) med att bekräfta andra komi-
ker, varav bekräftelsen i mer än hälften av dessa tillfällen (5 ggr) vänder sig 
till manliga komiker.  

En av Ohlssons genomgående resultat i sin studie om humor mellan barn 
som ska lösa en uppgift i skolan, är att både tjejer och killar uppmärksam-
mar killars humor, medan tjejerna även uppmärksammar tjejers humor 
(Ohlsson, 2003, s. 354). Crawford (1995, s. 133) menar att mäns skämt i stor 
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utsträckning blir lyckade tack vara att kvinnor skrattar åt deras skämt. Uti-
från kulturella hegemoniska föreställningar anses kvinnor vara samarbe-
tande i samtal (Holmes & Stubbe, 2003, s. 574). Eftersom språk produceras i 
ett ideologiskt system som reglerar normer och konventioner för vad som 
anses vara lämpligt beteende för olika kön (S. Mills & Mullany, 2011, s. 41) 
kan de kvinnliga och manliga komikerna också sägas interagera i det Butler 
(2007, s. 88) kallar en rigid regulativ struktur inom vilken hon menar att kön 
iscensätts. Den rigida regulativa strukturen kan sägas realiseras genom att 
de kvinnliga komikerna i den här studien i större utsträckning bekräftar 
andra komikers humor. 

Det finns ytterligare en tendens i materialet som är ganska stark: att de 
kvinnliga komikerna i större utsträckning än de manliga komikerna blir avvi-
sade, sett till skämtets samtliga tre interaktionella faser. Samtliga kvinnliga 
komiker som deltar i programmet blir avvisade i någon av de tre faserna. 
Detsamma gäller inte för samtliga av de manliga komikerna. Två av de sex 
manliga komikerna (Henrik eller André) blir aldrig avvisade i någon av 
skämtets faser i det analyserade materialet. De kvinnliga komikerna blir 
sammantaget avvisade 20 gånger och de manliga komikerna endast 5 
gånger. De kvinnliga komikerna blir avvisade av moderatorn (12 ggr), av 
manliga partimotståndare (3 ggr), av manliga partikollegor (2 ggr), av kvinn-
liga partimotståndare (2 ggr) och av kvinnliga partikollegor (1 gång). De 
manliga komikerna blir avvisade av moderatorn (4 ggr) och av en kvinnlig 
partikollega (1 gång) men alltså aldrig av en manlig komiker eller av en parti-
motståndare. Denna sammantagna analys av 18 samtalssekvenser ger en bild 
av att de kvinnliga komikerna i större utsträckning tenderar att fråntas möj-
ligheten att förhandla sig till positionen som framgångsrik komiker. Samtliga 
kvinnliga komiker begränsas i möjligheten att förhandla sig till positionen 
som framgångsrik komiker: av moderatorn och av andra komiker – både 
partikollegor och partimotståndare men i något större utsträckning av man-
liga komiker än av kvinnliga komiker. De manliga komikerna blir inte be-
gränsade i samma utsträckning: de blir främst avvisade av moderatorn och 
en gång av en kvinnlig partikollega, men alltså aldrig av andra manliga komi-
ker. Dessutom blir två av de manliga komikerna aldrig avvisade. 

Milles studier om kvinnor och män i mötessammanhang visar att kvinnor 
tenderar att bli avvisade i turtagningen i större utsträckning än män (Milles, 
2003, s. 119). Att kvinnor i offentliga diskurser begränsas när det gäller att 
förhandla sig till maktpositioner ser också Gomard tendenser till i sina stu-
dier av politiska debatter i Danmark där manliga politiker avvisar även sina 
kvinnliga partikollegor medan de kvinnliga politikerna inte avvisar några av 
sina partikollegor (Gomard, 2001, s. 90). De kvinnliga politikerna har där-
med svårare att förhandla sig till en stark maktposition som politiker. Ten-
denserna från båda dessa studier bekräftas alltså i den här analysen.  
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I några samtalssekvenser kan komikerna och moderatorn sägas avvika 
från det interaktionsmönster som ses som legio i Parlamentet. Till viss del 
kan dessa avvikande interaktionsmönster relateras till homosocialitet. Ett 
avvikande interaktionsmönster är att moderatorn framför en komisk poäng i 
och med den manliga komikern Davids skämt och samtidigt avvisar den 
kvinnliga komikern Marika från tillträdet till golvet (”Mycket utstrålning 
också eller”). Det hör inte till vanligheterna att moderatorn framför egna ko-
miska poänger och i den här samtalssekvensen sker det i samband med att 
han samtidigt avvisar en kvinnlig komiker. Ett annat avvikande interaktions-
mönster är att den manliga komikern Henrik avvisar sin kvinnliga partikol-
lega Annika i responsfasen (”Vad är hjärna vad är botox”). Att avvisa en par-
tikollega är en avvikelse från det interaktionsmönster som innebär att parti-
kollegor bekräftar varandra. I samma samtalssekvens bekräftar sedan Hen-
rik den manliga partimotståndaren Jonas när Jonas framför en komisk po-
äng. Henrik kan alltså sägas interagera på olika sätt med Annika och med Jo-
nas i en och samma samtalssekvens. Han avvisar sin kvinnliga partikollega 
men bekräftar sin manliga partimotståndare. Ett tredje avvikande interakt-
ionsmönster i Parlamentet är att bekräfta partimotståndare. Manliga komi-
ker bekräftar manliga partimotståndare vid sex tillfällen i fem samtalsse-
kvenser (”Ett litet snedsteg för mig”, ”Då har du inte sett Mikaels”, ”Vad är 
hjärna vad är botox” och ”Inget förbud mot tidelag”, ”Jag vet, sustained bety-
der låt Annika prata”) och i en samtalssekvens också en kvinnliga partimot-
ståndare (”Tack snälla Per för dom kloka orden”). Även kvinnliga komiker 
bekräftar sina kvinnliga partimotståndare i två samtalssekvensser (”Tack 
snälla Per för dom kloka orden”, ”Jättekul att det är så många tjejer här 
ikväll”) och sina manliga partimotståndare i två samtalssekvenser (”Mycket 
utstrålning också eller”, ”Vad är hjärna vad är botox”). I flera av exemplen 
orienterar sig manliga komiker eller moderatorn snarare mot en annan man-
lig komiker än mot en kvinnlig komiker på ett sätt som avviker från det in-
teraktionsmönster som är legio i Parlamentet. De kvinnliga komikerna kan 
också sägas orientera sig homosocialt mot andra kvinnliga komiker i viss ut-
sträckning som i exemplet ovan där de bekräftar kvinnliga partimotståndare. 
Men de kvinnliga komikerna orienterar sig även heterosocialt enligt exemp-
len ovan, vilket de gör i större utsträckning än de manliga komikerna.  

Utifrån teorier om homosocialitet tenderar människor att orientera sig 
mot dem som har samma kön, samma bakgrund eller erfarenhet för att för-
handla om en stark maktposition (A. Hirdman, 2001, s. 20; Lipman-Blumen, 
1976). Att såväl moderator som komiker av båda könen orienterar sig mot 
manliga komiker i något större utsträckning kan kopplas samman med hege-
moniska kulturella föreställningar om humor som en manligt kodad diskurs. 
De manliga komikerna orienterar sig då homosocialt och de kvinnliga komi-
kerna heterosocialt. Komikerna i studien kan sägas förhandla makt genom 
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de interaktionsmönster som innebär att de i något större utsträckning orien-
terar sig mot manliga komiker. De kvinnliga komikernas homosociala inter-
aktionsmönster, det vill säga när de orienterar sig mot andra kvinnliga komi-
ker, kan sägas vara en förhandling av makt som utmanar hegemoniska kul-
turella föreställningar om humor som en manligt kodad diskurs. I viss ut-
sträckning utmanas också dessa föreställningar genom att manliga komiker 
orienterar sig heterosocialt, det vill säga mot kvinnliga komiker. 

En reflektion runt de två olika diskurserna som analytiskt studeras, den 
komiska och den debatterande, är att dessa skapar en dynamik som är speci-
fik för Parlamentet som humordiskurs. Programidén bakom Parlamentet är 
att det är en politisk parodi. Även om viss interaktion kan ses som att den till 
övervägande del sker i den ena diskursen så överlappar diskurserna också 
varandra. Eftersom komikerna endast kan förhandla sig till positionen som 
framgångsrik komiker genom att bli bekräftade, bidrar all interaktion som 
sker i den debatterande diskursen också till komikernas möjligheter i den 
komiska diskursen. Det som är intressant med att studera de två diskurserna 
är hur moderatorns interagerande skiljer sig beroende på vilken komiker han 
interagerar med. De två komiker som initierar flest skämt i studien är Petra 
och David (6 skämt vardera). Med Petra interagerar moderatorn i störst ut-
sträckning i den debatterande diskursen, genom att avvisa henne vid 4 till-
fällen (i tillträdes- och responsfasen). Med David interagerar moderatorn 
istället främst i den komiska diskursen. David blir endast avvisad en gång 
(responsfasen), och då blir han sedan bekräftad i samma samtalssekvens 
(”Det är ett litet extrajobb jag har”). Studien visar också på att både kvinnliga 
och manliga komiker blir avvisade i den debatterande diskursen, det vill säga 
genom att deras åsikter ifrågasätts (företrädesvis av moderatorn). Men de 
kvinnliga komikerna blir också avvisade i den komiska diskursen genom mo-
deratorns eller en manlig partikollegas noll-respons (”Två hål i huvudet” och 
”Vad är hjärna vad är botox?”). Det är alltså endast kvinnliga komiker som 
blir avvisade på ett sätt som jag tolkar som ett avvisande också i den komiska 
diskursen. 

6.7 Komikern Annikas möjligheter i förhandlingarna 

Urvalet av program i studien gjordes med tanke på att det skulle finnas en 
konstant variabel i materialet, det vill säga en komiker som deltar i samtliga 
tre studerade program. Valet föll på Annika Lantz (urvalet beskrivs under 
4.5). Annika deltar alltså i samtliga tre analyserade program. I det här av-
snittet görs några reflektioner runt hennes möjligheter att förhandla sig till 
positionen som framgångsrik komiker utifrån panelens varierade samman-
sättning av kvinnliga och manliga komiker. Avsnittet inleds med en beräk-
ning av Annikas skämtinitiativ, antal typiska samtalssekvenser och turtag-
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ningsmönster i skämtens tillträdesfas. Därefter presenteras Annikas möjlig-
heter i förhandlingen av positionen som framgångsrik komiker för vart och 
ett av programmen. 

Tabell 21. Annikas skämtinitiativ och TS i program 1–3. 

Program Skämtinitiativ Varav TS 

Program 1  4  2 

Program 2  5  3 

Program 3  5  3 

Totalt  14  8 

Annika initierar ungefär lika många skämt i samtliga program hon deltar i 
(4–5), varav ungefär hälften av dem initieras i typiska samtalssekvenser (2–
3). Det innebär att Annika i stor utsträckning blir typiskt bekräftad av mode-
ratorn i typiska samtalssekvenser i programmen (8 av totalt 14 initierade 
skämt). 

Tabell 22. Annikas turtagningsmönster i tillträdesfasen i program 1–3. 

Program Självnominering Turtilldelning Avvisande 

Program 1 (en kvinnlig komiker, tre 
manliga komiker) 2 2 3 

Program 2 (två kvinnliga komiker, 
två manliga komiker) 6 1 2 

Program 3 (tre kvinnliga komiker, 
en manlig komiker) 5 0 3 

Annikas möjligheter i tillträdesfasen skiljer sig åt i programmen sett till hur 
tillträdet sker. Den tydligaste skillnaden enligt tabell 22 är att Annika blir in-
bjuden i samtalet av moderatorn genom turtilldelning i program 1 och 2 men 
aldrig i program 3. I program 2 och 3 får Annika oftast turen genom självno-
minering. Annika blir dock avvisad i ungefär lika stor utsträckning i samtliga 
tre program (2-3 gånger).  

Ett genomgående resultat är att Annika blir typiskt bekräftad i stor ut-
sträckning i samtliga program. Nedan fortsätter resonemanget om Annikas 
möjligheter i förhandling och inkluderar den kvalitativa analysen, program 
för program, med fokus på de icke-typiska samtalssekvenserna. 

När Annika är ensam kvinnlig komiker i panelen, blir hon avvisad av 
andra manliga komiker i samtliga faser, hon blir typiskt bekräftad av mode-
ratorn men aldrig starkt bekräftad (program 1). I tillträdesfasen får Annika 
turen genom turtilldelning av moderatorn vid 2 tillfällen (se tabell 22). Hon 
blir dock avvisad av en manlig partimotståndare (”Dom ber ju om det”) och 
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av den manliga partikollegan (”Ett litet snedsteg för mig”). I uppbyggnadsfa-
sen blir Annika avvisad av en manlig partimotståndare (”33 män”). I re-
sponsfasen blir Annika typiskt bekräftad av moderatorn (2 gånger i TS enligt 
tabell 21) men avvisad av partikollegan, vilket avviker från det gängse inter-
aktionsmönstret att partikollegor samarbetar med eller bekräftar varandra 
(”Vad är hjärna vad är botox”). Annikas möjligheter att förhandla sig till po-
sitionen som framgångsrik komiker blir framför allt begränsade på grund av 
de tre andra manliga komikernas kommunikativa strategier. 

När fördelningen mellan antalet kvinnliga och manliga komiker i panelen 
är jämn, blir Annika visserligen avvisad i två av skämtets faser (tillträdes- 
och uppbyggnadsfasen), men verkar ändå ha större möjligheter att förhandla 
sig till positionen som framgångsrik komiker eftersom hon aldrig blir avvi-
sade i responsfasen (program 2). I tillträdesfasen får Annika turen genom 
turtilldelning en gång (se tabell 22). Men hon blir också avvisad av en manlig 
partimotståndare i en samtalssekvens (”Två hål i huvudet”). Även modera-
torn avvisar henne i tillträdesfasen för att istället tilldela hennes manliga 
partikollega turen (”Det här måste du ju kontra André”). I uppbyggnadsfasen 
kan Annika bygga upp ett skämt gemensamt med en kvinnlig partimotstån-
dare, även om Annika samtidigt avvisar partimotståndaren i responsfasen 
(”Inget förbud mot tidelag”). I responsfasen blir Annika återkommande ty-
piskt bekräftad av moderatorn i typiska samtalssekvenser (3 gånger enligt ta-
bell 21) men även i en samtalssekvens då hon också använder explicit själv-
nominerande kommunikativa strategier (”Jag vet, sustained betyder låt An-
nika prata”). Även i det här programmet begränsas Annikas möjligheter att 
förhandla sig till positionen som framgångsrik komiker i tillträdesfasen. Där-
emot blir hon inte begränsad i lika stor utsträckning av de andra komikernas 
kommunikativa strategier och aldrig i responsfasen. 

När antalet kvinnliga komiker i panelen är fler än de manliga komikerna, 
blir Annika starkt bekräftad men också avvisad av moderatorn i så väl tillträ-
desfasen som i responsfasen (program 3). I tillträdesfasen blir Annika avvi-
sad av moderatorn och av sin kvinnliga partikollega i en och samma samtals-
sekvens (”Mycket utstrålning också eller”). Annika får inte turen genom tur-
tilldelning någon gång, vilket innebär att hon aldrig bjuds in i samtalet av 
moderatorn. I uppbyggnadsfasen blir Annika genomgående bekräftad. I re-
sponsfasen blir hon typiskt bekräftad i typiska samtalssekvenser (3 av 5 sam-
talssekvenser enligt tabell 21) och vid ett tillfälle starkt bekräftad (”Jättekul 
att det är så många tjejer här ikväll”). Men Annika blir också avvisad av mo-
deratorn i responsfasen i en samtalssekvens (”Tennis det är ju en borgar-
sport”). Annika avvisar också en kvinnlig partimotståndare. Annika fråntas 
framför allt möjligheten att förhandla sig till positionen som framgångsrik 
komiker på grund av moderatorns kommunikativa strategier i såväl tillträ-
desfasen som i responsfasen, men också på grund av den kvinnliga partikol-
legans kommunikativa strategier i tillträdesfasen. 
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Annika blir typiskt bekräftad i stor utsträckning och kan därmed för-
handla sig till positionen som framgångsrik komiker. Men Annika blir också 
begränsad i sina möjligheter att förhandla sig till positionen som framgångs-
rik komiker och det tycks ske i lika stor utsträckning oavsett panelens sam-
mansättning, sett till kvinnliga och manliga komiker. En skillnad utifrån den 
här studien ligger i vem det är som avvisar Annika: moderatorn eller andra 
komiker. Annika blir också bara starkt bekräftad en gång i de tre program-
men. Det som skiljer sig åt i turtagningsmönstret i de tre programmen är att 
när det är fler manliga komiker i panelen bjuds Annika in i samtalet av mo-
deratorn genom turtilldelning. Däremot blir Annika avvisad av samtliga 
andra manliga komiker i någon av faserna. När det är få manliga komiker i 
panelen, bjuds Annika inte alls in i samtalet av moderatorn för att bygga upp 
ett skämt. Annika blir dock inte avvisad av andra komiker i lika stor ut-
sträckning, men däremot av moderatorn i såväl tillträdes- som i responsfa-
sen. Annika själv avvisar också andra kvinnliga partimotståndare, men alltså 
aldrig partikollegor eller manliga komiker. 

Det som kan ses som intressant är att moderatorn tycks avvisa Annika of-
tare ju mindre hon blir avvisad av andra komiker, samt att det främst är 
manliga komiker som avvisar Annika. Även om det inte nödvändigtvis sker 
medvetet tenderar moderatorn alltså att ge Annika bättre möjligheter att för-
handla sig till positionen som framgångsrik komiker när hennes möjligheter 
istället begränsas av manliga komiker i panelen. Tendenserna, utifrån Anni-
kas möjligheter i de tre programmen, kan i ett större sammanhang härröra 
till ett upprätthållande av maktordningar där kvinnor i offentlig diskurs blir 
avvisade från att ta golvutrymme och synen på humordiskursen som manligt 
kodad.  

6.8 Reflektioner kring samtalsstilar i ansiktshotande skämt 

Den komiska poängen innehåller inte någon interaktion varför den inte dis-
kuteras ovan utifrån bekräftelse och avvisande i de olika faserna. Däremot 
finns några reflektioner att göra kring de samtalsstilar som komikerna an-
vänder i de komiska poänger som utgörs av ansiktshotande skämt. Samtals-
stilarna kopplas här framför allt till interaktion i den debatterande och den 
komiska diskursen. 

I materialet framförs fyra ansiktshotande skämt: kvinnliga komiker skäm-
tar ansiktshotande mot manliga partimotståndare, manliga komiker skämtar 
ansiktshotande mot en kvinnlig partimotståndare och mot en manlig parti-
motståndare. De båda kvinnliga komikerna Annika och Petra kan sägas 
framföra sina ansiktshotande skämt med en indirekt stil, utifrån verbala och 
kroppsliga modaliteter (”Vad är hjärna vad är botox”, ”Det där måste du ju 
kontra André”). Det kan tolkas som att de kvinnliga komikerna därmed inte-
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ragerar i den debatterande diskursen där ansiktshot eller disprefererade ytt-
randen kan tolkas som problematiska i samtal och därför mjukas upp och 
görs indirekta (Atkinson & Heritage, 1984, s. 53). Den manliga komikern Jo-
nas som framför ett ansiktshotande skämt om partimotståndaren Annika gör 
det dock med en direkt samtalsstil, vilket realiseras genom både verbala och 
kroppsliga modaliteter (”Vad är hjärna vad är botox”). Därmed kan det tol-
kas som att Jonas interagerar i den komiska diskursen där ansiktshot inte 
behöver ses som problematiska i samtal på samma sätt som de gör i vardag-
liga samtal där de vanligen lindas in (Atkinson & Heritage, 1984, s. 53). Den 
manliga komikern Henrik som framför ett ansiktshotande skämt mot den 
manliga partimotståndaren Micke kan sägas interagera i den komiska dis-
kursen genom att han samtidigt ler (”Då har du inte sett Mikaels”). Däremot 
kan samtalsstilen sägas vara en kombination av direkt och indirekt: direkt 
med de verbala modaliteterna men indirekt med de kroppsliga modali-
teterna. Min tolkning är alltså att de båda kvinnliga komikerna interagerar i 
den debatterande diskursen och de båda manliga komikerna i den komiska 
diskursen. 

De båda kvinnliga komikerna som interagerar i den debatterande diskur-
sen blir avvisade i responsfasen av sina skämt, Petra av moderatorn och An-
nika av partikollegan. De båda manliga komikerna som interagerar i den ko-
miska diskursen blir dock båda starkt bekräftade. Vilken diskurs den ko-
miska poängen framförs i, vilket i detta fall indikeras genom att använda 
olika samtalsstilar, verkar kunna bli avgörande för vilken respons komikerna 
får. Men samtalsstilarna som komikerna använder kan också kopplas sam-
man med hegemoniska föreställningar om kön. Traditionellt sett har den in-
direkta samtalsstilen setts som ett görande av kvinnligt kön och den direkta 
samtalsstilen som ett görande av manligt kön (Holmes & Stubbe, 2003, s. 
574). Komikernas ansiktshotande skämt och i vilken diskurs de interagerar 
när de framför skämten, kan därmed även sägas vara en del i förhandlingen 
av kön i den rigida regulativa struktur som Butler (2007, s. 88) menar att 
kön görs. Könsgörande har tidigare studerats i humor i vardagsdiskurser. 
Coates som studerat humor i vardagliga samtal menar att män i större ut-
sträckning än kvinnor ägnar sig åt ansiktshotande skämt i humor (Coates, 
2014, s. 163). I den här studien bekräftas inte de resultaten, även om det vi-
sar sig att de ansiktshotande skämten framförs med olika samtalsstilar och 
även får olika respons.  

6.9 Maktordningar i Parlamentet som humordiskurs  

Den sammanfattande diskussionen ovan har handlat om hur kvinnliga och 
manliga komiker kan förhandla sig till positionen som framgångsrik komiker 
i Parlamentet, genom att de blir avvisade eller bekräftade i skämtets olika fa-
ser. I det här avsnittet diskuteras hur förhandlingar om positionen som 
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framgångsrik komiker också bidrar till att upprätthålla och utmana samband 
mellan humor och kön, där humordiskurser ses som manligt kodade och där 
maktordningar gör mannen till norm i humordiskurser (se utvecklad dis-
kussion under 6.1).  

Moderatorns maktposition i interaktionen 

Moderatorn har en institutionell maktposition i Parlamentet där hans upp-
gift som fördelare av turen är avgörande i förhandlingen av positionen som 
framgångsrik komiker. På så vis är moderatorns position också viktig när det 
gäller förhandlingen av makt. Moderatorers sätt att leda samtal kan enligt ti-
digare studier sägas fungera som instruktioner till publiken, både den i stu-
dion och den i tv-soffan (Norrick, 2010, s. 528). I nyhetssändningar kan ny-
hetsuppläsare med hjälp av olika modaliteter signalera hur en nyhet ska 
uppfattas, exempelvis som allvarlig (H. Andersson, 2002, s. 93). Det innebär 
att moderatorns sätt att ge respons också kan ses som underförstådda in-
struktioner till hur en komikers förhandling ska tolkas, som framgångsrik el-
ler inte.  

En tendens i materialet är att de kvinnliga komikerna både blir avvisade 
av moderatorn i tillträdesfasen och i responsfasen i större utsträckning än de 
manliga komikerna. Det blir alltså svårare för de kvinnliga komikerna att 
förhandla sig till positionen som framgångsrik komiker och moderatorns in-
teragerande är en viktig del i den förhandlingen. Att moderatorer avvisar 
kvinnor i större utsträckning än män i offentliga diskurser är något som även 
andra studier om samtal i offentliga sammanhang har visat, exempelvis gäl-
lande politiska debatter i dansk tv (Gomard, 2001, s. 90).  

Komikernas möjligheter att förhandla sig till positionen som framgångsrik 
komiker är beroende av moderatorns kommunikativa strategier. Analysen av 
den debatterande och den komiska diskursen har visat att moderatorns 
skifte mellan diskurserna kan ske mycket snabbt. När moderatorn i interakt-
ionen skiftar diskurs bidrar det till att komiker får olika möjligheter att för-
handla sig till positionen som framgångsrik komiker i samma samtalsse-
kvens. Hur dessa skiften går till åskådliggörs bland annat i de två exempel 
som lyfts nedan.  

I en av samtalssekvenserna sker skiftet mellan diskurser från en tur till en 
annan (”Mycket utstrålning också eller”). Moderatorn interagerar med den 
manliga komikern David i den komiska diskursen genom att framföra ko-
miska poänger. Moderatorn byter sedan diskurs när han interagerar med 
den kvinnliga komikern Marika i den debatterande diskursen, genom att han 
avvisar henne. Moderatorns skifte mellan två diskurser gör att den kvinnliga 
och den manliga komiker får olika möjligheter att förhandla sig till posit-
ionen som framgångsrik komiker. Ett annat exempel på när skiften i makt-
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positioner uppstår är när den manliga komikern som norm uttryckligen syn-
liggörs genom ett uttalande i programmet. Annika kommenterar det stora 
antalet kvinnliga komiker i panelen och moderatorns reaktion på Annikas 
yttrande är då att tilldela den enda manliga komikern golvet för att uttala sig 
om hur det känns (”Jättekul att det är så många tjejer här ikväll”). Detta 
skulle kunna tolkas som ett bidrag i förhandlingen av maktpositioner, att 
den ensamma manliga komikern får stöd från moderatorn i en situation där 
det uttryckligen synliggörs att han som manlig komiker är i minoritet. Inom 
FPDA är skiften av exempelvis position eller diskurser särskilt intressanta i 
förhandlingar av makt. I dessa skiften som exemplifierats uppfattar jag det 
som att det uppstår en kritisk punkt i samtalet där också maktpositioner 
skiftar. 

Upprätthållande och utmanande av maktordningar 

Det som undersöks i den här avhandlingen är hur kulturella föreställningar 
om samband mellan humor och kön upprätthålls och utmanas. De maktord-
ningar som således undersöks är de som gör att kvinnan ses som icke-hu-
moristisk och mannen som norm i humordiskurser. I den här avhandlingen 
studeras kvinnliga och manliga komikers möjligheter att förhandla sig till 
positionen som framgångsrik komiker, med fokus på de kommunikativa 
strategier som används i förhandlingen. Min utgångspunkt har varit att kom-
munikativa strategier som leder till att komikern blir bekräftad bidrar till att 
komikerna kan förhandla sig till positionen som framgångsrik komiker. I 
stor utsträckning är det också det som sker i Parlamentet, för såväl kvinnliga 
som manliga komiker. Kommunikativa strategier som leder till att komi-
kerna blir avvisade bidrar däremot till att komikerna fråntas möjligheten att 
förhandla sig till positionen som framgångsrik komiker. Studien visar att 
kvinnliga och manliga komiker i Parlamentet inte har samma möjligheter att 
förhandla sig till den ideala maktpositionen. I stor utsträckning upprätthålls 
därmed de maktordningar som gör mannen till norm i humordiskursen. 
Men maktordningarna blir delvis också utmanade.  

Ett resultat i den här studien är att de manliga komikerna i större ut-
sträckning än de kvinnliga komikerna blir starkt bekräftade. Den starka be-
kräftelsen innebär att komikerna blir bekräftade av fler än endast av mode-
ratorn, eller återkommande genom hela samtalssekvensen. Ett annat resul-
taten är att kvinnliga komiker oftare än manliga komiker blir begränsade i 
sina möjligheter att förhandla sig till positionen som framgångsrik komiker. 
Dessa två resultat i kombination kan ses som att maktordningar som gör hu-
mordiskursen till en manligt kodad diskurs och föreställningar om kvinnor 
som icke-humoristiska upprätthålls. De manliga komikerna i Parlamentet 
har, eventuellt i kraft av sin könstillhörighet, bättre möjligheter att förhandla 
sig till positionen som framgångsrik komiker. Om komikerna antingen blir 
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bekräftade återkommande eller avvisade återkommande så är det något som 
tv-publiken också tar del av, även om de inte nödvändigtvis uppfattar detta 
medvetet. Som medieforskaren Edström kommenterar: i tv ”sätts gränser för 
kön hela tiden, vare sig vi märker det eller inte” (Edström, 2001, s. 93). Om 
man tänker sig att ett program vill få en komiker att uppfattas som humor-
istisk så gäller det också att göra komikern humoristisk diskursivt, genom att 
bekräfta komikern.  

Komikern Annika Lantz har tidigare kritiserat Parlamentet för att vara 
sexistiskt. I en artikel kommenterar hon sin upplevelse genom att säga att de 
manliga komikerna ”ska vara man nog att avbryta så många av mina inlägg 
som möjligt” (Niklasson, 2009). I samma artikel kommenterar moderatorn 
Anders S. Nilsson Annikas upplevelse med ”Jag är förvånad, men respekte-
rar Annikas känslor”. Annikas upplevelse av att bli avbruten bekräftas dock 
som mer än känslor i den här studien som visar på att både hon och andra 
kvinnliga komiker blir avvisade från golvet, av så väl moderatorn som av 
manliga komiker och vid ett tillfälle även av en kvinnlig komiker. De kvinn-
liga komikerna blir i studien avvisade från golvet i större utsträckning än de 
manliga komikerna.  

Att män i större utsträckning kan förhandla sig till en stark maktposition i 
offentliga sammanhang och i en institutionell maktposition visar också 
andra studier om samtal i offentligheten. Gomard ser liknande tendenser i 
politiska debatter på tv i Danmark (Gomard, 2001, s. 89–91). Gunnarsson 
menar i sin studie om kvinnor och män i akademin att kvinnorna på den hu-
manistiska institutionen bemöts med mer motstånd i form av noll-respons 
när de kritiserar manliga doktorander (Gunnarsson, 2001, s. 266). I hennes 
studie leder det i vissa fall till att kvinnliga doktorander till slut avhåller sig 
från att kommentera och diskutera (Gunnarsson, 2001, s. 277). Kotthoff me-
nar att kvinnliga experter i samtal på tv i Tyskland har svårare att förhandla 
sig till starka maktpositioner än de manliga experterna (Kotthoff, 1997, s. 
173). Enligt Gunnarsson finns en balansakt som kvinnor i offentligheten 
tycks behöva bemästra: nämligen den mellan att ta plats men utan att upp-
fattas som okvinnliga eller allt för dominanta (Gunnarsson, 2002, s. 259). 
Lakoff menade på 70-talet att kvinnor dubbelbestraffades utifrån sin sam-
talsstil: om de använde en feminin samtalsstil kritiserades de för att de inte 
kunde ta utrymme i offentliga diskurser, men om de inte använde en feminin 
samtalsstil och därmed lyckades ta plats i offentliga diskurser uppfattades de 
som okvinnliga (Lakoff, 2004, s. 41). Är det möjligen en kvarleva av denna 
föreställning som också tenderar att ta sig uttryck i Parlamentet när de 
kvinnliga komikerna tar golvutrymmet: att de (omedvetet) blir avvisade, vil-
ket kan ses som en form bestraffning, när de försöker ta plats?  

De kvinnliga komikerna i studien bidrar i något större utsträckning till att 
bekräfta andra komiker. Kvinnor som samarbetande i samtal kan kopplas 
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samman med kulturella föreställningar där kvinnor förväntas vara samarbe-
tande i samtal (Holmes & Stubbe, 2003, s. 574). Även här kan det kopplas 
samman med upprätthållande av maktordningar där positionen som under-
stödjare i samtal är mer tillgänglig än starka maktpositioner för kvinnor. 
Samtidigt kan det i vissa fall för de kvinnliga komikernas del vara en strategi 
att försöka ta plats, genom att skratta mycket och länge.  

Den hegemoniska och seglivade föreställningen om kvinnan som icke-hu-
moristisk (Crawford, 1995, s. 135; Lakoff, 2004, s. 81) kan i stor utsträckning 
sägas upprätthållas i den här studien av Parlamentet: genom att kvinnliga 
komiker i större utsträckning blir avvisade, genom att manliga komiker i 
större utsträckning blir starkt bekräftade och även genom att de kvinnliga 
komikerna i större utsträckning är de som bekräftar andra komiker. Den ri-
gida regulativa struktur inom vilken Butler (2007) menar att könsgörandet 
sker och subjekt tolkas kan sägas realiseras genom såväl de kvinnliga och 
manliga komikernas interagerande som genom moderatorns interagerande. 
I denna regulativa struktur tycks positionen som framgångsrik komiker mer 
tillgänglig för manliga komiker och mer svåruppnådd för kvinnliga komiker. 
Däremot tycks positionen som den som bekräftar andra vara mer tillgänglig 
för kvinnliga komiker.  

I viss utsträckning utmanas också i den här studien de maktordningar 
som gör humor till en manligt kodad diskurs där kvinnliga komiker anses 
mindre humoristiska. Föreställningarna utmanas varje gång kvinnliga komi-
ker blir bekräftade och kan förhandla sig till positionen som framgångsrik 
komiker. Men det kan också ses som att föreställningarna om humordiskur-
sen som manligt kodad utmanas varje gång de manliga komikerna blir avvi-
sade. 

Det finns också exempel på där maktpositioner i förhandlingen i Parla-
mentet skiftar, vilket bidrar till att utmana hegemoniska maktordningar. 
Kvinnliga komiker som inte fått tillträde till golvet fortsätter att försöka ta 
golvet genom självnominering och gör även förhandlingen om tillträdet utta-
lad, genom att uttryckligen be om tillträde till golvet. Dessa kvinnliga komi-
ker kan på så sätt sägas utöva motstånd i förhandlingen om makt när mode-
ratorn eller andra komiker försöker avvisa dem från möjligheten att ta ut-
rymme. Genom att göra motstånd kan de kvinnliga komikerna med dessa 
kommunikativa strategier påvisa att någon har försökt avvisa dem. Gunnars-
son (2002, s. 259) menar i sin studie att kvinnliga doktorander i akademin 
lyckas med den balansakt det innebär mellan att ta plats och ändå undvika 
att anses okvinnliga genom att använda humor som strategi. Det är också en 
strategi som både används och som ibland fungerar för de kvinnliga komi-
kerna i Parlamentet när de genom absurda tolkningar tilldelar sig själva tu-
ren efter att de misslyckats med att ta den. 

Ett annat tillfälle då hegemoniska maktordningen utmanas är då den 
kvinnliga komikern Annika i ett program kommenterar att det är många 
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kvinnliga komiker i panelen. Därför har detta yttrande också fått ge namn till 
den här avhandlingen: ”Jättekul att det är så många tjejer här ikväll”. Tre 
kvinnliga komiker i panelen är något som är högst ovanligt om det alls har 
hänt tidigare i programmets historia. Genom att säga Jättekul att det är så 
många tjejer här ikväll belyser Annika det ovanliga i detta faktum. Jag me-
nar att också synliggörandet av denna norm kan bidra till omförhandling av 
maktordning om humordiskurser som manligt kodade diskurser. 

Humordiskursen är en diskurs där andra regler för tolkning kan råda, där 
olika motstridiga diskurser och kategoriseringar kan överlappa varandra så 
att krockar uppstår (Raskin, 1985, s. 99). Humor kan i många sammanhang 
användas som medel för att håna och förändra maktordningar (Billig, 2005, 
s. 208; Purdie, 1993; Raskin, 1985, s. 64). Trots att humordiskursen har 
dessa möjligheter, upprätthålls hegemoniska maktordningar på ett generellt 
plan i stor utsträckning i Parlamentet.  

I inledningen till den här avhandlingen beskrivs hur Annika Lantz berät-
tar att en manlig komiker sagt till henne att ”det blir ju aldrig riktigt bra med 
tjejer” (Lantz, 2009). Den manliga komikern tycks mena att det inte blir lika 
roligt när komikern är kvinna. De kvinnliga komikerna bjuds in att delta i 
Parlamentet (om än i mindre utsträckning än de manliga komikerna) men 
väl där har de sämre möjligheter att förhandla sig till den ideala maktposit-
ionen, den som framgångsrik komiker. De kvinnliga komikerna formas dis-
kursivt i större utsträckning som mindre humoristiska än manliga komiker i 
Parlamentet. Denna diskursiva förhandling där kvinnliga komikers möjlig-
heter blir begränsade, är med och skapar och upprätthåller de föreställningar 
som leder till att enskilda komiker eller ståuppklubbsägare drar slutsatsen 
att publik på standupscener inte vill se kvinnliga komiker köra standup, vil-
ket komikern Karin Adelsköld diskuterat (Adelsköld, 2014). Förhandling-
arna av positionen som framgångsrik komiker i Parlamentet kan också bidra 
till föreställningar som gör att män oftare framhålls som roliga. Att män 
framhålls som roliga visar sig exempelvis i Ohlssons enkätstudier hos stu-
denter, där studenterna oftare anger män som roliga än kvinnor (Ohlsson, 
2003, s. 341). Även i Sundgrens studie där informanter får läsa transkript-
ioner av tal framhålls män som roliga i större utsträckning än kvinnor 
(Sundgren, 2007, s. 257). Män i humordiskursen tycks alltså ha bättre möj-
ligheter att förhandla sig till en stark maktposition i kraft av sin könstillhö-
righet. Den humor som produceras diskursivt i tv-mediet bidrar till att eta-
blera, upprätthålla och utmana föreställningar som finns om kulturella sam-
band mellan humor och kön. Den interaktion som sker i medierad offentlig 
diskurs, som exempelvis den i Parlamentet, både formar och formas av var-
dagsdiskurser eftersom det råder ett dialektiskt förhållande mellan dessa 
(Fairclough, 1995, s. 64). De manliga komikerna i Parlamentet tycks i stor 
utsträckning ha bättre möjligheter att förhandla sig till en stark maktposition 
i Parlamentet, positionen som framgångsrik komiker. De maktordningar 
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som gör mannen till norm i humordiskursen och där kvinnor ses som 
mindre humoristiska tenderar att upprätthållas i den medierade humordis-
kursen i Parlamentet, vilket innebär att föreställningarna sannolikt även 
upprätthålls i andra diskurser. Kvinnor i olika diskurser kan därmed ha 
sämre möjligheter att framstå som humoristiska. 

6.10 Metoddiskussion 

I den här studien har förhandlingar av positionen som framgångsrik komiker 
analyserats interaktionellt och diskursivt genom en frekvensanalys och en 
kvalitativ analys. Nedan diskuteras hur studien har utformats och hur de me-
todologiska val som gjorts också blir en del av resultatet.  

Frekvensanalysen har gjorts för att belysa turtagningen för alla deltagande 
komiker under skämtets tillträdesfas i hela materialet. Analysen ska ses som 
ett komplement till den kvalitativa analysen för att åskådliggöra en helhet av 
programmet. Jag har valt ut olika analysenheter med fokus på att undersöka 
hur positionen som framgångsrik komiker förhandlas i interaktionen, komi-
kerna och moderatorn emellan. Det har lett till att jag exempelvis valt att 
skilja mellan avvisade turtagningsförsök, där överlappande turer med fort-
sättningsintonation blir avvisade på ett turövertagande sätt, och misslyckade 
turtagningsförsök, där turer exempelvis överröstas av publiken. 

Jag valde att beräkna hur många skämt komikerna initierar. Jag hade 
kunnat använda andra analysenheter som visar på dominans, exempelvis 
taltid. En analys av komikernas taltid hade kunnat ge ett annat resultat. 
Eventuellt kan antal initierade skämt ses som ett mer trubbigt mätverktyg. 
Samtidigt tycker jag att det säger mer om komikernas vilja till att initiera 
skämt och därmed förhandla om positionen som framgångsrik komiker. Ut-
fallet visar på att kvinnliga och manliga komiker i lika stor utsträckning del-
tar i förhandlingar om positionen som framgångsrik komiker genom att ini-
tiera skämt. Att kvinnliga och manliga komiker initierar lika många skämt 
tycker jag gör resten av analysen mer intressant, eftersom komikerna inte på 
egen hand har möjlighet att förhandla sig till positionen som framgångsrik 
komiker. Att initiera skämt är inte samma sak som att lyckas förhandla sig 
till positionen som framgångsrik komiker och därmed en stark maktposition. 

Metoden i den kvalitativa analysen är eklektisk så till vida att samtalsana-
lys har kombinerats med multimodal analys samtidigt som multimodalitet 
tillämpas i presentationen av analyserna med hjälp av både transkriptioner 
av tal och bilder från programmet. I viss utsträckning har jag tagit fram en 
egen analysmodell och egna analysverktyg. Det gäller även presentationen av 
både de verbala och de kroppsliga modaliteterna. I presentationen av ana-
lysen har det funnits en utmaning i att både kunna presentera materialet 
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med läsbarhet och att samtidigt skapa en kronologi som ger materialet rätt-
visa. Resultatet av denna utmaning kan ha bidragit till viss brist i precision 
när det gäller att skapa kronologi i transkriptionerna.  

De flesta studier och metoder som jag har utgått ifrån har främst fokuserat 
på en analysenhet i taget, på kortare sekvenser av interaktion eller också har 
färre bilder använts. Min strävan efter att argumentera för att förhandlingar 
av positionen som framgångsrik komiker pågår under hela samtalssekven-
serna har gjort att jag velat skapa möjligheten att följa ett skämts samtliga 
faser i en och samma samtalssekvens. I enighet med FPDA är det viktigt att 
visa på att maktpositioner kan skifta och för att komma åt dessa skiften har 
jag ansett att det varit viktigt att presentera hela samtalssekvenser (skämtets 
fyra faser) i analyskapitlet (Baxter, 2003, s. 2). Dessutom sker interaktion i 
fler nivåer samtidigt, verbalt och kroppsligt. Nivåerna av interaktion i kom-
bination med att presentera hela samtalssekvenser har gjort att transkript-
ionerna ibland blivit långa (eftersom vissa skämt är långa). Ibland tar tran-
skriptionerna upp flera sidor vilket kan skapa svårighet att följa med i kopp-
lingen mellan transkriptionen och analysen av den. Jag hade så här i efter-
hand ändå inte velat ta bort någon av de olika analysenheter som jag har stu-
derat eftersom jag anser att samtliga har tillfört olika dimensioner av inter-
aktionen. Utan blickar och gester hade noll-respons exempelvis varit svårare 
att analysera. Vissa skämt byggs också upp företrädesvis med gester, miner 
och blickar medan den verbala interaktionen i skämten kan vara betydligt 
kortare. Dessa skämt hade blivit svårare att analysera och diskutera utan 
analys av de kroppsliga modaliteterna. 

Att pröva ut metoden har i sig utgjort en stor del av arbetet, vilket har va-
rit tidskrävande. Om metoden hade varit utarbetad när jag inledde min stu-
die hade det varit möjligt att använda ett mer omfångsrikt material. Interakt-
ionen i de olika faserna hade då kunnat analyseras mer mekaniskt för att se-
dan beräknas istället för att presentera hela samtalssekvenser. Samtidigt ser 
jag det som viktigt att i ett material som baserar sig på humor inrymma hela 
skämten i presentationerna för att ge läsaren möjlighet att få förståelse också 
för det komiska innehållet. Det hade inte heller varit helt i linje med FPDA 
att analysera materialet mekaniskt. 

Det finns potential för att vidareutveckla denna eklektiska metod med ver-
bala och kroppsliga modaliteter för att med enklare medel kunna uppnå pre-
cision men utan att kompromissa om läsbarheten och förståelsen av vad som 
händer i samtalssekvenserna. Jag anser också att det är viktigt att utveckla 
metoden eftersom analysen av fler nivåer av interaktion ger bättre tolknings-
möjligheter och även kan bidra i argumentationen av tolkningarna.  

Jag har i studien endast kategoriserat komikerna utifrån kön. I linje med 
den feministiska diskursanalysen är det en viktig kategorisering att göra för 
att studera maktordningar (Baxter, 2003, s. 12). Valet av teoretisk ansats in-
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nebär också att min position och mina ingångsvärden som forskare är tilläm-
pade inom ett visst fält med feministiska glasögon och med en syn på hu-
mordiskursen som manligt kodad. I framtida studier och i annat material 
kan det vara intressant att också studera andra sociala och institutionella ka-
tegoriseringar i större utsträckning.  

Framgångsrik komiker är ett begrepp som jag har skapat specifikt för 
denna studie. Jag har definierat positionen som en ideal position som komi-
kerna eftersträvar i förhandling. Komikerna är alla inbjudna till Parlamentet 
i egenskap av just komiker. Därmed kan positionen kanske uppfattas som re-
dan given. Men utifrån det teoretiska ramverket FPDA går det att konstatera 
att det är olika saker att bjudas in i egenskap av att inneha en institutionell 
position och att faktiskt få möjlighet att i interaktion kunna förhandla sig till 
en stark maktposition (Baxter, 2003, s. 2). En position är inget som intas, 
det är något som förhandlas fram i interaktion vilket innebär att andra också 
måste medge tillträde till positionen (Kotthoff, 1997, s. 144).  

Jag har i studien valt att definiera olika kommunikativa strategier utifrån 
komikernas verbala och kroppsliga modaliteter. De kommunikativa strategi-
erna menar jag leder till att komikerna blir bekräftade eller avvisade. Komi-
kernas intentioner kan jag förstås inte säga något om, och i vissa fall kan det 
finnas fler tolkningsmöjligheter. I dessa fall har jag försökt att lyfta de olika 
tolkningsmöjligheterna samt argumentera för den jag valt att föra fram. Det 
innebär att de kommunikativa strategierna kan tolkas på andra sätt. Jag har 
också valt att beskriva det som att det är komikern snarare än skämtet som 
blir bekräftad eller avvisad. Avvisande och bekräftelse är det som bidrar till 
komikerns möjligheter att förhandla sig till positionen som framgångsrik ko-
miker, vilket är det som studeras.  

I studien har två diskurser undersökts analytiskt, den komiska och den 
debatterande diskursen. Enligt FPDA är diskurser av intresse att studera 
analytiskt för att se på hur förhandlingen av makt kan se olika ut i olika dis-
kurser. Valet av diskurser kan naturligtvis diskuteras. Det är två av fler möj-
liga diskurser att studera. Att just dessa två valdes var för att jag menar att 
dessa två också uttrycks i programupplägget. Det är ett humoristiskt pro-
gram som parodierar politisk debatt. Det innebär att komikerna och mode-
ratorn hela tiden förhåller sig till dessa två diskurser och att diskurserna 
också både överlappar och kontrasterar mot varandra. Det har varit frukt-
bart i analysen att utifrån de två diskurserna studera hur komiker och mode-
rator förhåller sig till varandra beroende på vilken diskurs de interagerar i. 
Utan dessa diskurser hade det varit svårare att tala om att moderatorn avvi-
sar komikerna, eftersom det kan ses som rimligt för en moderator att avvisa 
politiker i en debatterande diskurs. Det är också genom interaktion i den de-
batterande diskursen som avvisanden oftast sker enligt den här studien. 
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Dessa avvisanden blir viktiga analysenheter eftersom jag menar att komi-
kerna inte kan förhandla sig till positionen som framgångsrik komiker utan 
att också bli bekräftade. 

Mitt fokus och mitt intresse ligger på att studera hur en ideal position för-
handlas i det program som sänds på tv. I analysen har jag bortsett från klipp-
ning av programmet, produktionen bakom Parlamentet och i vilken grad 
skämten och interaktionen i Parlamentet har förberetts. Anledningen till det 
är att tv-publiken inte tar del av dessa aspekter. Klippning och produktion 
bidrar förstås till olika maktordningar eftersom det avgör vad som sänds i tv. 
Det är dock interaktionen som sänds på tv som eventuellt kan komma att 
upprätthålla och utmana kulturella föreställningar om samband mellan hu-
mor och kön. Därför har ramarna för programmet inte varit det viktiga i min 
analys. 

6.11 Framtida forskning om humor  

I studien har positionering utifrån social kategorisering inte analytiskt un-
dersökts. Jag har dock observerat tendenser gällande positionering utifrån 
social kategorisering som jag skulle vilja se vidare utforskat. Framför allt 
skulle det vara intressant att vidare studera samband mellan kön och sexua-
litet i humor. Sexualitet är en återkommande humortopik i Parlamentet och 
hur komikerna positionerar sig själva utifrån sexualitet skulle med ett större 
material kunna utgöra en egen studie. Vilka positioneringar bemöts dessa 
positioner med? I det här materialet förekommer bland annat skämt om ti-
delag, manliga könsorgan och homosexualitet. Främst tycks dessa skämt ini-
tieras av manliga komiker eller behandla manlig sexualitet. Hur ser skämt ut 
där kvinnlig sexualitet initieras?  

Humor är något som inte bara finns i diskurser som är så specifikt humor-
inriktade som Parlamentet utan även i interaktion i andra typer medierade 
diskurser. Det skulle vara intressant att se studier av humor i tv-program 
som inte har som yttersta avsikt att göra humor, utan kanske mer vara all-
män underhållning. Jag tänker mig frågeprogramformat som exempelvis På 
spåret eller liknande. Vilka subjekt blir bekräftade och avvisade när humor 
görs i andra typer av diskurser eller genrer?  

Att ha ett starkt ethos och gott självförtroende är viktigt för att lyckas med 
sina skämt (Greenbaum, 1997, s. 121). Hur komikerna i Parlamentet påver-
kas av att bli avvisade går endast att spekulera om. I en framtida studie 
skulle det vara intressant att få möjlighet att intervjua komiker i samband 
med en inspelning som också analyseras interaktionellt. 

Det finns tidigare studier som visar på att män i offentliga samtal kan be-
hålla såväl turen som ämneskontrollen längre än kvinnor tack vare att andra 
samarbetar med dem (Kotthoff, 1997, s. 140). I den här studien har detta inte 
studerats specifikt, vare sig längden på turer eller hur ämnen kontrolleras. 
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En reflektion är dock att i det skämt som Per bygger upp och som är långt 
tycks han använda turbevarande kommunikativa strategier genom olika ver-
bala modaliteter som röststyrka och taltempo. Även Micke använder olika 
modaliteter som skulle kunna uppfattas som dominansstrategier för att fort-
sätta inneha turen när Annika försöker ta turen för att bygga vidare på hans 
skämt. Dessa strategier kan också sägas vara specifikt fungerande i Parla-
mentet som humordiskurs, men kanske inte lika lämpliga i alla samman-
hang. Det vore intressant att i framtida studier också undersöka turlängd och 
ämneskontroll i humordiskurs. 

6.12 Slutord eller: jättekul att det är så många tjejer här! 

Vad är det högre syftet med den här studien? För mig handlar det om att be-
lysa hur maktförhållanden förhandlas i interaktion. Det gäller inte bara i 
Parlamentet, det gäller inte bara i humor, det gäller överallt i samhället. Ge-
nom att belysa hur makt förhandlas är min förhoppning att den här studien 
ska inspirera människor att reflektera kring hur det ser ut omkring dem. Det 
handlar inte ytterst om kategoriseringen kön, det handlar om olika männi-
skors möjligheter att förhandla om maktpositioner och hur vissa, kanske 
slentrianmässigt, begränsas i den möjligheten.  

I det högre syftet ingår en vilja att förändra. Förändringen sker genom för-
ändrade attityder. Attityder förändras genom människors handlingar och ge-
nom språket. Hur ska det då gå till? Min förhoppning är att medvetenhet 
runt olika interaktionsmönster ska leda till att människor också börjar fun-
dera: Hur ser det ut runt fikarummet på jobbet, i flödet i sociala medier, på 
föreningsmötet? Vilka är det som samarbetar, vilka blir uppmuntrade eller 
bekräftade och av vem? Hur kan individer i alla positioner bidra till att skapa 
förändring och bidra till att röster inte marginaliseras slentrianmässigt? Vi 
kan inte vänta på att attityder bara ska förändras, vi måste själva arbeta med 
det medvetet.  

Humor kan vara en outgrundlig källa till glädje, men det blir inte alltid ro-
ligt för alla att göra humor, vilket jag menar att den här studien också visat. 
Min förhoppning är att den här avhandlingen genom att skapa medvetenhet 
ska leda till nya tankegångar. Förhoppningsvis blir det en del i den omför-
handling som ständigt sker och som i förlängningen leder till subjekts möj-
ligheter att förhandla positioner i olika typer av kontexter. Dessa föränd-
ringar kan också få konsekvenser för människors möjligheter att förhandla 
kompetens i olika sammanhang, så som exempelvis humor.  
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Summary 

”Jättekul att det är så många tjejer här ikväll” (‘Great to see so many 
women here tonight’): An Interactional Study on Humour and Gender 
in the Swedish TV Show Parlamentet 

The purpose of this study, as presented in chapter 1, is to explore how the re-
lation between gender and humour is maintained and challenged in a medi-
ated discourse, using an interactional and discourse analytical approach. The 
material in the study comes from the Swedish TV show Parlamentet which 
was broadcast 1999-2011 and 2014-2015 on the Swedish TV channel TV4. 
The research questions are: How is the relation between gender and humour 
maintained and challenged in talk-in-interaction in Parlamentet? What pos-
sibilities do female and male comedians have to negotiate for the idealized 
social position of “the successful comedian”? The communicative strategies 
used are in focus in the analysis.  

In the TV show Parlamentet four comedians form two different factions, 
symbolized by the colours red and blue. These factions do to some extent 
also represent different attributes of Swedish parliamentary parties. The co-
medians do political parody, which means that they are acting in both a de-
bating discourse where they attack each other’s arguments and a comical dis-
course where they perform humour. 

The relation between humour and gender 

From a social constructionist point of view, gender is socially constructed 
and something that it is learned. People acquire characteristics that are per-
ceived as feminine and masculine. “Doing gender” is a part of behaving 
proper as men and women in particular cultures, a view and an expression 
presented by Candace West and Don H. Zimmerman. Humour is a culturally 
specific performance as well, and moreover a performance learned when ac-
quiring language. The reason why the relation between gender and humour 
is subject to analysis in this study is the old notion of women lacking a sense 
of humour. This is a notion that has also been reproduced in early research 
in the field of humour research. In many cases this research has been biased 
by an androcentric design and sampling or built on condescending jokes 
about women. In this study the relation between gender and humour is ana-
lysed through the female and male comedian’s possibilities to negotiate for 
the position of “the successful comedian”. This position is a concept that I 
use in this study specifically and a position seen as idealized. The quality of 
the jokes is not explored.  
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Theoretical framework 

The theoretical framework used is inspired by Judith Baxter’s feminist post-
structuralist discourse analysis (FPDA). FPDA acknowledges a multiplicity of 
identities for women within feminism. Gender is something that is per-
formed in what Judith Butler calls a “rigid regulative frame”, which means 
that individuals do not have infinite possibilities and that their possibilities 
greatly depend on their social relations or categorization. Power is conceptu-
alized in a Foucauldian sense, and thereby seen as fluid and negotiated 
through discourse. Subjects are not always powerful or powerless since sub-
ject positions are also negotiated in interaction. In this study focus is on one 
position in particular, “the successful comedian”. This position is seen as an 
ideal position that all comedians aim to achieve in talk-in-interaction in this 
specific humour discourse. The study is focusing on how the comedians are 
encouraged or rejected when performing humour. Encouragement and rejec-
tion contributes to their possibilities in negotiating for the ideal position. 

Methodology 

The methodology used in this interactional study, as presented in chapter 4, 
was to some extent developed during the research process. Different multi-
modal elements have been combined to study different communicative strat-
egies. Conversation analysis is used to study verbal modes such as utter-
ances, turn taking and intonation. This approach is used in combination with 
analysis on different bodily modes: gesture, gaze, facial expressions and body 
positions. In the combined analysis, these communicative strategies have 
been studied in different phases of the joke. The phases of the joke are: 1. 
Getting the floor. 2. Building the joke and being able to hold the floor. 3. De-
livering a punchline. 4. Getting encouraging response. Aside from the third 
phase, all of the phases involve interaction. The comedian initiating a joke 
has to be able to take the joke through all three of the interactional phases to 
be able to achieve the strong power position, as “the successful comedian”. If 
the comedian is rejected in any of the phases, his or her possibilities are lim-
ited. If he or she is rejected in the response phase, the comedian is not able 
to negotiate for the ideal position.  

The comedian’s turn-taking as part of the first phase of the joke has been 
quantified in this study. How many times does the comedian get a turn 
through self-nomination or by turn-allocation, or is rejected in her or his at-
tempt to take a turn? The number of jokes initiated by each comedian has 
also been quantified.  

The material in this study consists of 50 sequences of conversation de-
rived from three programs of Parlamentet from the same season in the au-
tumn of 2010. Each sequence has been defined as the four phases of one 



 

 193 
 

joke. In some of these sequences, the comedians are joking in a face-threat-
ening manner with each other and then the joke in response to the threat has 
been defined as a part of the same sequence.  

Results 

The female comedians and the male comedians in this study initiate equal 
number of jokes (24-26 each). The analysis also shows that female comedi-
ans encourage other comedians to a larger extent. The male comedians are 
strongly encouraged to a larger extent than are the female comedians. In two 
sequences a male comedian is encouraged by all of the others comedians in 
the panel, which never occurs for the female comedians. The male comedi-
ans are thus being strongly encouraged repeatedly in a way that the female 
comedians never experience. But the female comedians are also encouraged 
overall to a lesser extent.  

Another difference that is significant in the study is how the female come-
dians are rejected to a larger extent than the male comedians. This is signifi-
cant in two of the three interactional phases, getting the floor and getting re-
sponse. The male comedians are only rejected 5 times in total and the female 
comedians are rejected 20 times throughout the phases. The male comedians 
also reject the female comedians but never other male comedians. In fact the 
male comedians are mostly rejected by the moderator. The female comedi-
ans on the other hand are rejected by male comedians, by female comedians 
and by the moderator. In some of the sequences the female comedians use a 
strategy to resist being rejected. They do this by self-nominating explicitly 
i.e. by saying “I know, ‘sustained’ means let Annika speak” or by saying they 
want to add something. This only happens after having been rejected in a 
previous stage of the conversation.  

Discussion 

This study shows that the female and the male comedians have somewhat 
different possibilities to negotiate for the position of the successful come-
dian. The male comedians are more often strongly encouraged and thereby 
more frequently able to negotiate for the position of the successful comedian. 
The female comedians are to a larger degree than the male comedians re-
jected and therefore limited in their possibilities to negotiate for the position 
of the successful comedian. In the long run, the hegemonic cultural notions 
of the relation between humour and gender where humour is seen as a male 
coded discourse, are maintained in a significant part of the material. Dis-
coursively, the female comedians are made less humorous than the male co-
medians because they are not able to negotiate for a strong power position in 
this humour discourse. But the female comedians also attempt to resist being 
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rejected, often by using humour itself. They can thereby also challenge the 
hegemonic cultural notions of the relation between humour and gender. This 
challenge is also apparent in the situations when male and female comedians 
encourage a female comedian who is delivering a punchline. One finding re-
veals that the female comedians to a larger extent encourage other comedi-
ans than do the male comedians. This is also a part of cultural perceptions of 
doing gender. 

I want to stress that these results are not seen as specific for this humour 
discourse in particular. On the contrary, these interactional patterns can be 
found in many other discourses and contexts featuring performances of both 
humour and gender. As a part of a bigger aim, I want to show how power is 
negotiated in interaction and that we are all part of making people powerful 
or powerless. In many cases, this occurs as a routine based on stereotyping 
and notions of gender, or other social categories for that matter. Hopefully 
by drawing attention to this matter it will be possible to change interactional 
patterns in the long run. 
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Bilaga 1. Lista över samtliga analyserade 
samtalssekvenser 
Nedan presenteras en lista med de 50 samtalssekvenser som ingår i analysen. 
Samtliga samtalssekvenser ingår i frekvensanalysen. I den kvalitativa ana-
lysen presenteras endast ett urval av analyser, dessa anges inom parentes ”se 
kap 5.x”. Listan av samtalssekvenser presenteras utifrån i vilket program de 
sändes och utifrån de enskilda programmens kronologi. Samtalssekvenserna 
har benämnts utifrån ett enskilt citat i programmet. Inom parentes anges 
även vilka samtalssekvenser som kategoriserats som typiska (TS) samt vem 
som har initierat skämtet i samtalssekvensen. 

Program 1 
1.1  ”Vad är hjärna vad är botox” (Annika, se kap 5.2) 
1.2  ”Ja, med vad” (Jonas, se kap 5.2) 
1.3  ”En vinst på hundra kronor” (Henrik) 
1.4  ”Burkatalibaner” (TS, Annika) 
1.5  ”Det är ingen profetia” (TS, Micke) 
1.6  ”Nu har katolska kyrkan laddat om” (Jonas) 
1.7  ”Studentbostäder över” (TS, Annika, se kap 5.2) 
1.8  ”Militanta köttätare” (Jonas) 
1.9  ”Rattmuff” (Henrik) 
1.10  ”Dom ber ju om det” (Micke, se kap 5.2) 
1.11  ”Då har du inte sett Mikaels” (Annika, se kap 5.2) 
1.12  ”Det är oansvarigt att bara släppa ut dom” (TS, Micke) 
1.13  ”33 män” (Jonas, se kap 5.2) 
1.14  ”Va fan kom dom upp för?” (Micke) 
1.15  ”Ett litet snedsteg för mig” (Henrik, se kap 5.2) 

Program 2 
2.1  Inledning: ”Bjudresa” (Annika) 
2.2  “In a relationship with Mona Sahlin” (TS, Annika) 
2.3  ”Göra slut med sms” (TS, André) 
2.4  ”Kontaktannons ” (Per) 
2.5  ”Två hål i huvudet” (Petra, se kap 5.3) 
2.6  ”Frulle Junior” (TS, André, se kap 5.3) 
2.7  ”Det här måste du ju kontra André” (Petra, se kap 5.3) 
2.8  ”TV4 HD” (TS, Per) 
2.9  ”Jag vet, sustained betyder låt Annika prata” (André, se kap 5.3) 
2.10  ”Döma på förhand” (TS, Annika) 
2.11  ”Domstolsmiljonären” (Per, se kap 5.3) 
2.12  ”Tack snälla Per för dom här kloka orden” (Petra, se kap 5.3) 
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2.13  ”Leif Silbersky sitter i sminket” (TS, Annika) 
2.14  ”Mer knark i Kleerup” (Petra) 
2.15  ”Skönt med en joint” (Annika) 
2.16  ”Inget förbud mot tidelag” (Petra, se kap 5.3) 
2.17  ”Fetost i rumpan” (Petra) 
2.18  ”Träffade Jesus” (TS, André) 

Program 3 
3.1  Inledning: ”Jättekul att det är så många tjejer här ikväll” (Annika, se 

kap 5.4) 
3.2  ”Konstiga krumelurer” (TS, David) 
3.3  ”Bångstyriga ungar” (TS, Josephine) 
3.4  ”Kungen låg bakom Tjernobyl” (TS, Annika) 
3.5  ”Oväntat besök” (Marika, se kap 5.4) 
3.6  ”Nåt dummare har jag inte hört i hela mitt liv” (TS, Annika, se kap 5.4) 
3.7  ”Då hade man gått dit och handlat” (TS, David) 
3.8  ”Tennis det är ju en borgarsport” (Annika, se kap 5.4) 
3.9  ”Det där får du ju utveckla” (Josephine, se kap 5.4) 
3.10  ”Fishermans friend” (TS, David) 
3.11  ”Bjudresa till ett kärnkraftverk” (Marika) 
3.12  ”Mycket utstrålning också eller?” (David, se kap 5.4) 
3.13  ”VD för HQ Bank” (TS, Annika) 
3.14  ”Jobbar för att slippa va med sina barn” (TS, Josephine) 
3.15  ”Det är ett litet extrajobb jag har” (David, se kap 5.4) 
3.16  ”Vi är vuxna och tar ansvar” (Josephine) 
3.17  ”Din mamma jobbar inte här” (TS, David) 
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Bilaga 2. Medverkande komiker i Parla-
mentet säsong 24, 2010  

 

2010-09-26 Per Andersson, Johan Wahlström, Henrik Hjelt, Soran Ismail 

2010-10-03 

Micke Tornving, Jonas Gardell, Annika Andersson, André  

Wickström 

2010-10-10 David Batra, Karin Adelsköld, Soran Ismail, Henrik Hjelt 

2010-10-17 Jonas Gardell, Micke Tornving, Annika Lantz, Henrik Hjelt 

2010-10-24 Per Andersson, David Batra, Soran Ismail, André Wickström 

2010-10-31 Per Andersson, Petra Mede, Annika Lantz, André Wickström 

2010-11-07 Josephine Bornebusch, David Batra, Annika Lantz, Marika Carlsson 

2010-11-14 Per Andersson, Kristoffer Appelquist, Soran Ismail, Henrik Hjelt 

2010-11-21 

Per Andersson, Josephine Bornebusch, Annika Lantz, Marika  

Carlsson 

2010-11-28 David Batra, Hasse Brontén, Soran Ismail, Anders Johansson 

2010-12-05 Per Andersson, Marika Carlsson, Soran Ismail, André Wickström 

2010-12-12 Jonas Gardell, Micke Tornving, Babben Larsson, Henrik Hjelt 

2010-12-19 David Batra, Marika Carlsson, Anders Johansson, Johan Glans 
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15. Maria Dahlin: Tal om terror. Säkerhetspolitisk retorik i Sverige och Ryss-
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ning.) 2011. 
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