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Introduktion Vitsen med humor är inte bara att skämta och roa utan det är också ett sätt att 
kommunicera med andra personer i vardagliga situationer och att skapa sociala kontakter. En 
persons sociala förhållanden, till exempel våra föräldrars och vårt eget yrke, utbildning och 
inkomst kan påverka den enskilde individen i hur den tänker och handlar. Eftersom humor är 
kommunikation så borde en persons sociala tillhörighet påverka vad en person har för humor. 
 
Problem Vad tycker kvinnor med olika sociala tillhörighet är roligt och varför? På vilket sätt 
spelar social tillhörighet roll när det kommer till vad kvinnor tycker är roligt och inte? I vilka 
sammanhang och på vilka sätt använder kvinnor humor för att kommunicera med andra 
personer? 

Teori Uppsatsen tar sin utgångspunkt i teorier om kommunikation, humor, social tillhörighet, 
social klass och genus. 
 
Metod Genom fokusgrupper där deltagarna fick diskutera kring nyckelfrågor och videoklipp 
som vi valde ut på förhand. Resultatet vi fick fram analyserades med de teorier vi har valt att 
använda oss av.  
 
Resultat Alla människor har olika tycke och smak när det gäller humor, en del saker kan de 
skratta åt tillsammans med någon medan de inte alls skrattar åt samma saker med någon 
annan. Den här studien visar att social tillhörighet är en faktor som spelar roll när det gäller 
humor och kommunikation. Människor använder humor på olika sätt för att kommunicera 
med andra människor, det kan vara för att skaffa sig vänner, känna gemenskap eller hantera 
svåra situationer. 
 
Nyckelord Humor, social tillhörighet, social klass, fokusgrupper, humor och kommunikation, 
humor på arbetet, humor i sociala grupper, humor och genus.
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Förord 
När vi frågade våra fokusgruppsedeltagare om de kunde beskriva ordet humor så var det en 
som svarade att humor är ”något stort, runt och varmt”. Vi valde därför att döpa vi vår uppsats 
till det eftersom vi tyckte att det var en bra beskrivning av humor. När vi först fick idén till 
vår uppsats var den dock långt ifrån stor, rund och varm men ju längre vi har arbetat med 
uppsatsen desto närmre det stora, runda och varma har vi kommit. Humor är något som vi 
båda är intresserade av och som vi mer än gärna använder oss av i vardagen. Vi tänkte därför 
att det vore intressant att få reda på vad humor är, vad den har för betydelse för människor, 
hur människor kommunicerar med humor och om olika personer har olika typer av humor. Vi 
har funderat, undersökt och analyserat och kommit fram till flera intressanta slutsatser som vi 
tänkte presentera i den här uppsatsen. Vi vill varna känsliga läsare för dålig humor men i vår 
uppsats är all typ av humor välkommen.  
 
Då vi inte hade klarat av att genomföra denna forskning utan flertalet personer så vill vi tacka 
dem i detta förord. Tack till Love Vidstige, Elin Bergström, Jesper Gunnarsson och Emilia 
Lovestedt som var vår testfokusgrupp och som gav oss värdefulla åsikter som vi tog med oss 
vidare i vår forskning. Tack till alla 21 personer som har ställt upp, vissa med kort varsel och 
som deltagit i våra fem olika fokusgrupper. De har alla på sitt sätt bidragit till resultatet av 
denna studie. Tack till Erik Lagerstedt och Daniel Aronsson som bjöd oss på mat och fika 
som ett trevligt avbrott i forskningen. Tack till Eva och Bo Aronsson samt Irené Lagerstedt 
som lånade ut sina hem som lokal och övernattning till oss under fokusgrupperna. Tack till 
Göran Palm som har kommit med värdefulla tips och ett tack till Mattias Rieloff som visade 
oss hur vi skulle hitta relevant litteratur till vår studie. Vi vill även tacka Peter Dahlgren, 
Tanya Elder och Elin Bylin som gav sina synpunkter på den slutgiltiga uppsatsen. Sist men 
inte minst vill vi tacka Eva Lundberg som har varit vår handledare och kommit med många 
goda råd under den här tiden.  
 
Tack!  
Emma Aronsson och Nina Lagerstedt, Växjö den 3 september 2012 
 

  

 
Vissa dagar kan vara kul att se på en hund som ramlar men andra dagar 
är det inte så roligt, man skrattar inte ihjäl sig varje gång 

        Deltagare fokusgrupp 2 
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1 Inledning 
Att fråga en person vad humor är, är ungefär som att fråga en person vad som kom först, 
hönan eller ägget? Det finns inget rätt eller fel svar på dessa frågor och det fick oss att bli 
ännu mer intresserade än vad vi redan var av ämnet humor och vad humor tillför i världen. De 
flesta av de vi har frågat menar att humor är att skämta, skratta och att ha roligt. Bertil 
Neuman (1994) skriver i boken Vad är vitsen med humor i ledarskap och arbetsliv att vitsen 
med humor inte bara är att skämta och roa utan det är också ett sätt att kommunicera med 
andra personer i vardagliga situationer. En annan författare vid namn Simon Critchley (2002) 
skriver i boken On humour att all humor inte består av att skämta utan att humor främst 
används till att skapa sociala kontakter. Enligt dessa två författare används alltså humor för att 
kommunicera med andra människor. 
 
Jostein Gripsrud (2002) skriver i boken Kommunikationsteorier om Bourdieu som forskade 
kring hur en persons sociala förhållanden, till exempel våra föräldrars och vårt eget yrke, 
utbildning och inkomst kan påverka den enskilde individen i hur den tänker och handlar. 
Alltså hur en persons sociala tillhörighet påverkar hur personen kommunicerar med andra 
personer. För om humor nu är kommunikation som Critchley och Neuman säger så borde en 
persons sociala tillhörighet påverka vad en person har för humor. 
 

1.1 Problemformulering 
Vår hypotes är att en persons sociala tillhörighet påverkar vad en person har för humor. För 
att stärka eller motbevisa detta har vi valt att forska i det och skriva en uppsats kring ämnet. 
Det vi intresserade oss för i första hand var varför olika personer tycker att olika saker är 
roliga, vilken typ av humor olika personer har och varför, samt hur olika personer använder 
sig av humor i sitt vardagliga liv. Salvatore Attardo (2010) menar att humor upprätthålls av 
mödrar, de är ansvarstagande och uppfostrar andra. Han menar att män har lättare för att 
påverkas av vad andra tycker än vad kvinnor har. Efter att ha läst artikeln av Attardo 
bestämde vi oss för att endast forska kring kvinnor. 

 Vår hypotes och våra tankar resulterade i följande tre frågor  
 

• Vad tycker kvinnor med olika social tillhörighet är roligt och varför? 
• På vilket sätt spelar social tillhörighet roll när det kommer till vad kvinnor tycker 

är roligt och inte? 
• I vilka sammanhang och på vilka sätt använder kvinnor humor för att 

kommunicera med andra personer? 
 

1.2 Syfte 
Syftet med denna forskning är att undersöka om och i så fall hur en kvinnas sociala 
tillhörighet påverkar vad hon har för humor, samt att ta reda på när och på vilket sätt hon 
använder sig av humor. 
 
Problemformuleringen kom till när vi satt och diskuterade vad vi hade för humor, och vi kom 
då fram till att vi hade olika humor. Så syftet är också att vi ska förstå oss själva bättre och att 
vi vill visa att humor spelar roll i sociala sammanhang. Syftet är alltså att 
 

• Undersöka om social tillhörighet spelar roll när det kommer till vad kvinnor tycker 
är roligt och inte 

• Visa på vilket sätt kvinnor använder humor för att kommunicera 
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Kortfattat kan vi säga att vi hade vissa förväntningar och idéer om hur vårt problemområde 
såg ut redan på förhand. Vi hade en hypotes som sa att en den sociala tillhörighet en person 
har påverkar vad personen tycker är roligt. Vårt mål med den här uppsatsen är nu att 
undersöka, med hjälp av vår problemformulering och relevant metod om vår hypotes stämmer 
eller inte. 
 

1.3 Uppsatsens disposition  
I kommande kapitel 2 Litteratur och teori tar uppsatsen vid. Där kommer vi att utifrån den 
litteratur och de teorier vi använt huvudsakligen beskriva begreppen humor, social tillhörighet 
och kommunikation som ligger till grund för uppsatsen. Vi fortsätter med att i kapitel 3 Metod 
att beskriva hur vi gick tillväga i forskningen samt diskutera kring de olika metoder som gick 
att tillämpa och argumenterar för den metoden vi valde; fokusgrupper. I kapitel 4 Resultat och 
analys presenteras och analyseras det resultat vi fick från fokusgrupperna. I kapitel 5 Slutsats 
presenterar vi det vi har kommit fram till utifrån de frågor vi gav i problemformuleringen. 
Slutligen avslutar vi uppsatsen med kapitel 6 Förslag till vidare forskning där vi diskuterar 
ämnen som hade varit intressanta att forska vidare kring. 
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2 Litteratur och teori 
I det här kapitlet kommer vi att beskriva den litteratur och de teorier som vi har använt oss av 
under forskningen. Vi börjar med att kortfattat gå igenom de olika texterna och beskriva på 
vilket sätt vi har använt oss av dem.  
 
Det finns en tidskrift som heter International Journal of Humor Research som har ett 
specialnummer från 2010 där de behandlar humor i relation till social klass. Vi valde ut de 
artiklarna som var mest relevanta för forskningen. Den första artikeln heter Preface, Working 
class humor av Salvatore Attardo, det är egentligen en inledning till specialnumret men som 
vi ändå ansåg var relevant för vår studie då den beskriver att det finns flera olika sorters 
humor. Den andra artikeln heter Class and gender as a laughing matter? The case of 
Roseanne av Alessandra Senzani, det är en artikel om den amerikanska komediserien 
Roseanne som på sin tid då den var aktuell fick både hyllningar och kritik för att de drev med 
de olika sociala klasserna. Den tredje artikeln som heter Cooking with humor – in-group 
humor as a social organization som är skriven av Owen Lynch. Artikeln handlar om hur 
personer använder humor på jobbet och i det här fallet hur kockar använder sig av humor i sitt 
arbete. Den fjärde artikeln kommer från den vetenskapliga tidsskriften Journal for Cultural 
research från 2008. Artikeln heter The Blue Collar Comedy Tour: Southern fried humor in 
the context of class society skriven av Robert C. Hauhart. The Blue Collar Comedy Tour är en 
turné med ett gäng komiker som skämtar om olika typer av humor som till stor del rör olika 
samhällsklasser. En annan artikel vi har använt oss av är skriven av Avner Ziv från den 
vetenskapliga tidskriften Society. Artikeln heter The Social Function of Humor in 
Interpersonal Relationships, publicerades 2010 och handlar om humorns roll i olika grupper 
samt hur individer använder sig av humor. Vi har även använt oss av en artikel som heter 
Functions of humor in the conversation of men and women, skriven av Jennifer Hay och som 
är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Journal of Pragmatics och publicerades 2000. 
Hays artikel baseras på en fokusgruppsstudie som Hay har gjort och som handlar om hur män 
och kvinnor använder sig av humor på olika sätt. Dessa sex artiklar valde vi att ha med för att 
de alla tar upp humor i samband med faktorerna; social tillhörighet, i grupper, mellan kvinnor 
eller som kommunikation. Vi har använt oss av dessa artiklar för att se hur andra har forskat 
och använt sig av begreppen och för att vi har kunnat tillämpa det som de presenterar i vår 
forskning. 

Vi har använt oss av flertalet böcker för att diskutera kring humor och för att beskriva vad 
humor är. Den första boken heter On humour och är skriven av Simon Critchley (2002). 
Boken handlar om vad humor kan berätta om människor. Bertil Neuman (1994) skriver om 
vilken betydelse humor har för en ledare i sin bok Vad är vitsen med humor i ledarskap och 
arbetsliv. Alison Ross (1998) bok The language of humour förklarar hur människor kan 
använda humor när de kommunicerar med varandra. I boken Taking humour seriously av 
Jerry Palmer (1994) skriver författaren att humor kan användas till många olika saker, bland 
annat inom sjukvården.  
 
För att förklara vår syn på social tillhörighet har vi använt oss av Jostein Gripsruds (2002) bok 
Mediekultur och mediesamhälle. Gripsrud beskriver också hur olika grupper av människor 
reagerar på det som visas i massmedia, i samband med det har vi också använt boken 
Massmedier: press, radio och TV i den digitala tidsåldern av Stig Hadenius med flera (2010) 
som bland annat tar upp människors medieanvändning. Dessa två böcker använder vi för att 
beskriva hur människor blir påverkade av medier. 
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Rosemary Crompton (1998) skriver i sin bok Class and stratification - an introduction to 
current debates om debatten kring huruvida sociala klasser fortfarande existerar. Vi har också 
använt oss av en avhandling skriven av Lena Karlsson (2005) och som heter 
Klasstillhörighetens subjektiva dimension: Klassidentitet, sociala attityder och fritidsvanor. 
Författaren skriver bland annat om klassamhället och klassidentiteter, om vad de hade för 
betydelse förr och vad de har för betydelse nu. Böckerna hjälper oss att argumentera för att en 
persons sociala tillhörighet är ett intressant begrepp att forska kring i samband med humor. 
 
För att få ordentlig koll på vad kommunikation faktiskt är har vi valt att använda oss av två 
böcker, John Fiskes (1997) bok Kommunikationsteorier samt Larsåke Larssons (2008) bok 
Tillämpad kommunikationsvetenskap. Böckerna beskriver kommunikation på två olika sätt, 
Fiske beskriver kommunikationsprocessen, sändare-kanal-mottagare och hur en person tolkar 
olika utifrån semiotik medan Larsson beskriver hur en person använder kommunikation på 
olika sätt i olika sammanhang. Dessa har vi satt i samband med användningen av humor och 
på så sätt kunnat se att och hur en person kommunicerar med hjälp av humor. 
 

2.1 Social tillhörighet 
Social tillhörighet är ett begrepp som kan tolkas på olika sätt av olika personer, därför vill vi i 
detta kapitel förklara hur vi ser på social tillhörighet och hur vi har valt att använda begreppet. 
 
I början av forskningen ville vi undersöka social klass och humor men efter arbetets gång 
insåg vi att de sociala klasserna egentligen inte var relevanta i forskningen, vi kom då fram till 
att social tillhörighet var ett bättre begrepp att använda. Dels gjorde vi den bedömningen för 
att det finns forskare som anser att social klass är ett gammalmodigt begrepp och dels för att 
vi inte ville använda oss av indelningen arbetarklass, medelklass och överklass som betonas 
av ekonomiska förhållanden. För oss är social klass och social tillhörighet dock inte helt olika. 
Vi vill likna social tillhörighet med en blandning av begreppen som Gripsrud (2002) kallar 
livsstil, identitet och habitus. Författaren förklarar habitus som erfarenheter som en person 
samlar på sig under sitt liv och som formar personens identitet. En persons habitus påverkar 
vilka val den gör i livet och formar den livsstil personen lever efter. Enligt Gripsrud så har vi 
inte valt den största delen av vår identitet själva: 
 

Vi väljer som bekant inte våra föräldrar, därmed inte heller vår sociala klassbakgrund, var vi växer upp, 
vilket kön vi tillhör, vilket som är vårt modersmål osv. Dessutom är de val vi faktiskt gör, exempelvis 
vilken utbildning vi väljer, delvis betingade av vår bakgrund, förutom att våra val får mer eller mindre 
oundvikliga konsekvenser för våra attityder, vår livsstil och liknande. 

Jostein Gripsrud (2002) s.23 
 

Gripsrud skriver också om ett annat begrepp som kallas socialt skikt där man ”kombinerar 
olika kriterier som inkomst, utbildning, yrke, bostadsförhållande och liknande.”(s.95). Enligt 
det här begreppet ses samhället mer som ett slags maskineri, där det kan uppstå krångel och 
störningar, men det blir sällan osämja mellan olika klasser. Gripsrud fortsätter att det finns 
flera olika sätt att definiera olika sociala skillnader, författaren menar att perspektiven kan 
kombineras, speciellt i forskning. Vi har valt att använda oss av Gripsruds olika benämningar 
och se det som social tillhörighet eftersom vi tycker att social klass och vår benämning av 
begreppet social tillhörighet inte är helt olika. 
 
Som vi beskriver tidigare så har vi valt att till viss del använda oss av litteratur som behandlar 
social klass. Vi tycker att de texter vi använder oss av beskriver social klass på ett sätt som vi 
kan tillämpa på social tillhörighet. Rosemary Crompton (1998) menar att social klass är ett 
sätt att förklara olikheter mellan människor i det moderna samhället medan Lena Karlsson 
(2005) skriver att i den akademiska världen så finns det många skilda meningar om vad de 
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sociala klasserna har för betydelser. Karlsson menar att det snarare är attityden hos en person 
och de händelser en person har varit med om, samt hur personen upplever sig själv och sin 
roll i samhället som påverkar hur den tänker och handlar.  
 
Karlsson ifrågasätter samhällsklasserna och undrar om det fortfarande är relevant att se klass 
som en betydelsefull skiljelinje och att tala om klasser i termer av exempelvis arbetarklass, 
medelklass och överklass. Författaren menar att dessa begrepp känns gamla och att vi nu har 
kommit in i en ny era där det råder andra skiljelinjer än i det gamla klassamhället.  
 
Precis som Gripsrud (2002) menar Karlsson att livsstilen hos en människa är resultatet av en 
persons eget val. Författaren menar att den sociala tillhörigheten en person identifierar sig 
med styr över personens livsstil, personens intressen, olika vanor och andra preferenser. De 
sociala klasserna representerar olika normer och värderingar, vilket påverkar både hur vi 
tänker och hur vi handlar. Även om skeptikerna tycker att klass är ett gammalt begrepp så är 
effekterna fortfarande aktuella inom vissa områden menar Karlsson.  
 
Abram de Swaan (1996) skriver att en person föds med redan bestämda egenskaper och det 
finns egenskaper som påverkar livet, till exempel; där personen föds och växer upp, i vilken 
familj personen föds i, om det är en pojke eller flicka, vad föräldrarna jobbar med, hur deras 
ekonomi ser ut och så vidare. Allt detta påverkar framtiden och hur personen kommer att 
formas som människa. Utifrån dessa egenskaper bestäms sedan vilken social tillhörighet man 
har. När personen växer upp och skaffar egna intressen, får egen ekonomi, utbildar sig eller 
gifter sig så kan det hända att man får en annan social tillhörighet. Crompton (1998) påstår att 
du kan både gå ner och gå upp i klasshierarkin, det krävs dock tid och olika händelser i livet 
för att ett byte ska ske. Författaren menar att det egentligen inte finns några regler som säger 
att du tillhör den ena eller den andra klassen. 
 
De Swaan (1996) skriver att klassamhället är ett gammalt begrepp som användes mer flitigt 
förr i tiden, då var det ofta så att till exempel en bondes barn också blev bonde eller att en 
adlig kvinna skulle gifta sig med en adlig man. Nu för tiden så är det inte lika vanligt att vi 
följer i våra föräldrars fotspår men att vi fortfarande har kvar vår sociala tillhörighet skriver 
De Swaan. 
 
Robert C. Hauhart (2008) gjorde en analys av The Blue Collar Comedy Tour och dess humor i 
samband med sociala klasser. The Blue Collar Comedy Tour är en turné med ett gäng 
komiker som skämtar om olika typer av humor som till stor del rör olika samhällsklasser. De 
skämtar om så kallade rednecks och white trash. Författaren använder sig av den franske 
sociologen Pierre Bourdieus teori för att beskriva kulturellt kapital och dess betydelse för den 
sociala tillhörigheten. Såhär skriver Hauhart om sambandet mellan The Blue Collar Comedy 
Tour och Bordieus teori: 
 

Pierre Bourdieu’s well-known analysis of the role that shared subcultural understandings play in defining 
and maintaining high-ranking status groups in modern post-industrial societies is also key to analyzing the 
Blue Collar Tour phenomenon. Initially, one can observe that Tour audience members — likely having 
never read Bourdieu — are still highly sensitized to his and Weber’s sociological insight: Tour fans know 
that their social origins, their lifestyle, their attitudes and their tastes are not accepted by the higher social 
and cultural classes. 

Hauhart (2008) s.276 
 

Jostein Gripsrud skriver också om Bourdieus teorier, bland annat det som Bourdieu kallar 
habitus. Habitus är enligt Gripsrud 
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Det är kunskap som vi inte funderar över utan som finns där automatiskt […] På liknande sätt kan sociala 
regler vara lagrade i kroppen som en uppsättning handlingstendenser eller dispositioner – som en 
inställning till världen. Bourdieu säger också att de är som en uppsättning hypoteser om den sociala 
verkligheten, hypoteser om vad som är möjligt och omöjligt (för oss) att göra eller uppnå.  

Gripsrud (2002) s.94 
 
Bourdieu menar att vi skapar vår egen habitus, att habitus är en produkt av vår socialisation, 
det innebär att en persons habitus aldrig är helt färdig. Gripsrud skriver vidare att habitus 
påverkar till exempel vilken utbildning en person väljer, det är mer naturligt för personer som 
har föräldrar som är akademiker att själv läsa vidare. Han fortsätter att habitus är något 
relativt, något som visas i förhållande till något annat eller några andra. Precis som att habitus 
påverkas av familjebakgrunden så påverkas den också av utbildning, yrke och annan social 
praxis. ”Människans habitus är visserligen trög, men aldrig helt färdig” (s.95) 
 

2.2 Humor 
Attardo (2010) skriver att det är viktigt att studera alla olika sorters humor, och att det finns 
både positiv och negativ humor. Positiv humor är sådan humor som används för att till 
exempel underhålla, knyta kontakter och lätta upp stämningen medan negativ humor är ett sätt 
att trycka ner människor, skaffa sig makt och skämta bort allvarliga saker. Att undersöka båda 
är av relevans just för att undvika att det blir enkelriktat. Attardo menar att man inte bara ska 
fokusera på de positiva egenskaperna när man bedriver forskning. Alessandra Senzani (2010) 
nämner att humor kan vara både verbal och visuell. Verbal i och med att den mesta humorn 
kommer via talet eller språket till exempel skämt, roliga lappar eller ordvitsar. Visuell humor 
är humor som syns, till exempel att någon ramlar, kroppsspråk eller trolleri. Det händer ofta 
att verbal och visuell humor kombineras för att uppnå ett bättre skämt. 
 
Bertil Neuman (1994) skriver att humor ofta används för att lätta upp stämningen i seriösa 
sammanhang. Neuman menar att humor är befriande, förlösande, den skapar stämning, löser 
spänningstillstånd, är uppiggande, mildrar ångest och är läkande. Författaren fortsätter och 
menar att humor är även förmildrande och bistra sanningar kan lättare levereras och tas emot 
med humor och med humor kan en person få hjälp att gå vidare i en hopplös situation. Vitsen 
med humor är inte bara att skämta och roa utan det är också att uppnå tillfredställelse menar 
Neuman och han menar att humor är ett sätt att kommunicera med personer i vardagliga 
situationer, i ovanliga situationer eller i besvärliga situationer. Såhär förklarar författaren 
Alison Ross (1998) begreppet humor 

 
One definition of humour is: ‘something that makes a person laugh or smile’. Like all straightforward 
definitions, exceptions can be found. It’s possible to claim that something is humorous, even though no 
one laughed at the time— and it can often happen that people laugh, but someone can claim, ‘That’s not 
funny’. Smiling and laughter can also be a sign of fear or embarrassment. Despite these objections, the 
response is an important factor in counting something as humour. Examining the language can then help to 
explain why people laugh. 

Alison Ross (1998) s.1 
 
Vidare skriver Jerry Palmer (1993) att det utan tvekan finns många beskrivningar av humor, 
till exempel så kan humor användas för att få spänningar, ångest, rädsla och hämningar 
släppa. Samma författare redogör också för Jonathan Millers teori som bygger på att humor är 
en del av vår arts anpassning till vår omgivning och menar att om det finns så mycket glädje 
med humor så måste det också vara en mening med det. 
 
Simon Critchley (2002) skriver att all humor inte består av att skämta utan att humor främst 
används till att skapa sociala kontakter. Han skriver om att det finns sann humor och att sann 
humor ofta ändrar situationen och berättar något om vem vi är och hur vi lever. Den humor vi 
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har beskriver den plats där vi kommer ifrån, det kan vara landet vi kommer ifrån eller från 
grannskapet där vi växt upp. En persons humor är nämligen ofta den del av det som binder en 
människa till en specifik plats då man ofta skrattar åt personer som inte är som en själv, till 
exempel så skrattar svenskar åt norrmän och tvärtom. Humor har en känsla av nuet, den 
förklarar den sociala världen som människor har gemensamt med varandra.  
 
Avner Ziv (2009) skriver att humor är något en person har med sig sedan den är liten och han 
citerar en känd amerikansk komiker som hade en svår barndom: ”I learned quickly that when 
I made others laugh, they liked me. This lesson I will never forget.” (s.12) Ziv förklarar hur 
viktigt det kan vara att använda humor och att humor kan hjälpa en person att ta sig uppåt i 
den sociala hierarkin, bli accepterad eller öka sin status. Vidare kan humor hjälpa en person 
att undvika konsekvenser samt att humor och interna skämt kan användas som ett skydd mot 
främlingar. Ziv förklarar att genom att ha interna skämt i en grupp så stärker det gruppen och 
om någon utomstående inte skrattar åt det så stärker det gruppen eftersom det är vissa 
speciella som förstår skämtet. 

2.2.1 Humor i media 
Senzanis (2010) artikel handlar i huvudsak om humor och genus i den amerikanska 
komediserien Roseanne men humorserien skämtar även om olika sociala klasser. Senzani 
skriver att humor är ett tvärvetenskapligt akademiskt fält som har studerats från flera olika 
aspekter; och då speciellt psykologiskt, antropologiskt, sociologiskt och lingvistiskt. De flesta 
studier har gjorts utifrån studier av olika skämt – då antigen språkligt, utifrån de sociala 
klasserna eller i samband med olika begrepp så som främst genus, etnicitet och ålder. När det 
började visas komediserier på amerikansk TV så hade komediserierna en speciell publik. Det 
var både medelklassen och arbetarklassen som tittade på komediserierna, arbetarklassen 
tittade på komediserierna för att de kände igen sig i de olika rollerna och medelklassen för att 
de kunde skratta åt arbetarklassens liv och ”enkla” problem. Således blev komediserier 
populärt hos båda klasserna och det var därför som komediserierna fick så stort genomslag 
skriver Senzani. 
 
Hadenius med flera (2008) skriver att TV-tittandet i Sverige inte är speciellt stort om man 
jämför med andra länder och TV-tittandet varierar mycket beroende på olika 
befolkningsgrupper, bland annat så ökar tittandet med åldern. ”Vidare tittar människor med 
lägre utbildning mer på TV än de med hög utbildning.” (s. 362). Utbildning resulterar sedan i 
vilket yrke man har och aktiviteter som man utövar. Beroende på när flest personer tittar på 
TV så visas de program som flest personer gillar, det kallas ”primetime” av Hadenius med 
flera. Jostein Gripsrud (2002) skriver om mediernas makt över publiken och hur det vi ser på 
TV påverkar oss på olika sätt.  Gripsrud skriver vidare att medier kan mer eller mindre direkt 
påverka publikens sätt att tänka och handla. ”Medierna bidrar i väsentlig grad till våra 
personliga, lapptäckasartade identiteter. De kan rentav ge oss grundval som gör att vi kan 
motstå trycket från krafter som helst som vill att vi ska bli totalt identiska med en enda lapp i 
detta täcke.” (s.24). Gripsrud skriver vidare att människor inte förstår hur mycket medierna 
påverkar dem, det är en omedveten påverkan där en persons identitet blir en effekt av vad 
medierna visar. Gripsrud menar att även radiolyssnande på morgonen bidrar till skapandet av 
vår identitet. Han menar att det blir en del av våra liv, att lyssna på radio på morgonen kan för 
många ha betydande avgörande för hur resten av dagen kommer att bli, det blir som en sorts 
terapi.  
 
”Medierna är skapare av föreställda gemenskaper” (s.19) skriver Gripsrud (2002). Författaren 
menar att medierna skapar en värld som människor kan känna igen sig i, till exempel berättar 
medierna vad det innebär att vara svensk, människor känner igen sig i vad medierna påstår 
och således skapas en gemenskap med andra som är svenska. Det gör att vi i till exempel krig 
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kan tänka oss att döda och låta oss dödas för nationens skull, medan vi i vanliga fall inte 
skulle ha brytt oss speciellt mycket om människorna annars.  

2.2.2 Humor i grupper och på jobbet 
Senzani (2010) skriver att några av humorns funktioner är att skapa kontakter, öka 
grupptillhörighetskänslan och öka förståelse för varandra. Humor kan användas för att göra en 
konflikt synlig på ett ”snällt” sätt. Humor kan också fungera som ett sätt att kommunicera 
mellan könen eller med de med annan social tillhörighet. På grund av dessa aspekter kan 
humor ses som en strategi eller en självhävdelse, speciellt i olika grupper. Vissa personer har 
alltid ett behov av att hävda sig i en grupp vilket även Owen Lynch (2010) skriver om i sin 
artikel i samma tidskrift. Artikeln bygger på en etnologisk studie av humorns betydelse i ett 
hotellkök och fokuserar främst på humorn mellan kockarna när de arbetar. 
 
Lynch skriver att humor är viktigt för den sociala konstruktionen kring identiteten samt 
skapandet av och utvecklingen för en organisation. Vidare beskriver författaren hur han blev 
anställd som trainee i ett kök genom att chefen testade hur han passade in i gruppen. 
Författaren beskriver det sociala samspelet i en grupp som väldigt viktigt framförallt i 
stressade situationer där det är ett högt arbetstempo och mycket som ska hända på kort tid. 
Om du då inte passar in i gruppen är du mer i vägen än till nytta oavsett hur duktig du är på att 
laga mat. 
 
Enligt Senzani (2010) så har forskning inom psykologin visat att arbetarklassen använder 
humor som en överlevnadsstrategi på sitt arbete för att hantera stress och ångest. Det har 
undersökts vad arbetarklass inte gillar med sitt arbete, vilket oftast är ledningen. Genom att 
snacka skit och skämta om ledningen så ökar det gruppsolidariteten. Författaren skriver vidare 
att humor och språklekar är karakteristisk för arbetarklassens kommunikation i den mening att 
de då har samma syn på cheferna och det ökar således gruppkänslan. 
 
Lynch (2010) refererar till en forskare som heter Jennifer Hay i sin artikel [samma artikel av 
Hay som vi har använt oss av, författarnas anmärkning]. Hay menar att humor används i 
sociala grupper för att konstruera och underhålla relationer. Hays analys av vänskapsgrupper 
och deras humor visar att dess medlemmar gillar att reta varandra för och att det skapar 
solidaritet. Hay menar också att grupper med män gärna skämtar om delade erfarenheter, de 
använder skämt som fokuserar på deras likheter och använder humor för att lösa 
arbetsplatsproblem. Lynch berättar att i hans etnologiska studie så var det flest män vilket 
gjorde att de hade en manlig stämning och följde typiskt manliga normer. De kvinnor som 
arbetade i köket var tvungna att acceptera och anpassa sig till de manliga 
kommunikationsnormerna som rådde i köket och om de inte anpassade sig passade de inte 
heller in i gruppen. Vidare skriver Lynch hur ett skämt kan lyckas samt vad som kan hända 
om någon skämtar med chefen eller någon annan som är högre i rang än den själv. Att lyckas 
med ett skämt och att våga skämta med någon som man borde ha respekt för kan göra att 
stämningen livas upp lite och att skämtet blir i hågkommet och lite extra roligt. 
 
Lynch skriver om Top-down humor och Down-up humor. Top-down humor är när chefer 
använder sig av humor för att visa för de underordnade att det är de som bestämmer. De 
använder humor som ett maktmedel, vilket är en del av humorns roll på arbetsplatser.  Ett 
resultat av humorns roll som maktmedel finns det enligt Owen flera väldokumenterade 
metoder för att minska eller öka auktoriteten på arbetsplatser. Top-down humor är en retoriskt 
viktig del för ledare eftersom det kan användas för att övertyga, övertala, manipulera och 
kontrollera arbetarna. Humor mellan deltagarna kan även öka tilliten och solidariteten i en 
grupp. Down-up humor är motsatsen till Top-down humor och innebär att en person av lägre 
status använder humor för att kritisera eller löjliggöra högre uppsatta personer av 
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organisationen. Lynch menar att Down-up humor är en allmänt förekommande del av 
arbetsplatskommunikationen och menar att det finns flera studier som visar på att det 
stämmer. Humorn ska i så fall fungera som ett sätt att motverka hierarkin men Lynch menar 
att det ändå inte påverkar den hierarkiska maktstrukturen. 
 
Ziv (2009) skriver också om humor som kan användas som ett maktmedel och tar upp 
soldater som ett exempel; om en överordnad officer skämtar så är det bäst för soldaten om den 
skrattar. Det är vanligt att om någon överordnad person drar ett skämt så förväntar sig denne 
att de underordnade ska skratta åt det. Ziv menar att den här typen av förväntningar inte bara 
finns inom klart hierarkiska strukturer utan även inom vänskap, till exempel om du visar upp 
en serie som du tycker är rolig för en god vän så förväntar du dig att vännen ska skratta. Om 
vännen inte skrattar är det inte hela världen men om det händer hela tiden börjar personen 
som visade serien tillslut fundera på om de verkligen passar så bra ihop egentligen. Ziv (2009) 
skriver: ”Indeed, humor is one of the most important means of checking mutual suitability, 
and mutual attraction is very often based upon it.” (s.15). Humor är kanske viktigare än vi tror 
för personer och deras relationer med varandra.  

2.2.3 Humor mellan kvinnor 
Jennifer Hay (2000) skriver om hur män och kvinnor använder sig av humor i olika grupper. 
Hay har studerat 18 olika vänskapsgrupper, några grupper med bara kvinnor, några grupper 
med bara män och några grupper med både män och kvinnor för att se hur de olika grupperna 
använder sig av humor på olika sätt. 
 
Hay konstaterar att kvinnor oftare delar personliga historier för att skapa sammanhållning och 
på ett sätt som är läkande medan män använder andra strategier för att nå samma mål. Män 
pratar hellre om gamla minnen kring deras delade erfarenheter eller pratar om andra likheter 
för att skapa sammanhållning. Hay menar att det finns flertalet forskare som konstaterar att 
det finns tydliga skillnader mellan hur kvinnor och män konverserar. Kvinnor tenderar att 
vara stödjande i sitt sätt att samtala medan män tenderar att vara mer tävlingsinriktade. 
 
Det finns forskare som menar att kvinnor använder humor när de är med andra kvinnor 
men undviker det när de är i grupper där könen är blandade skriver Hay. Författaren 
refererar till en undersökning som två forskare gjorde där de bad män och kvinnor att 
beskriva en person som de tyckte hade ett stort sinne för humor. Nästan alla som deltog i 
forskningen beskrev en man.  
 
Hays studie visar att män oftare använder humor för att visa upp likheter mellan varandra 
eller diskutera delade erfarenheter. Studien visar också att både män och kvinnor använder 
humor för att reta varandra men att detta mest sker i grupper där det antingen bara är män 
eller bara är kvinnor. Att använda humor för att reta varandra är alltså inte lika vanligt i 
blandade grupper. 
 

2.3 Kommunikation 
John Fiske (1997) beskriver kommunikation såhär: ”Kommunikation är en av de mänskliga 
aktiviteter som alla känner till men få kan definiera tillfredsställande.” (s.11). Vidare 
beskriver Fiske att det finns två olika teorier gällande kommunikationsstudier. Den första 
teorin ser enligt Fiske kommunikation som överföring av meddelanden och den handlar om 
hur sändare och mottagare kodar och avkodar olika budskap samt hur sändare och mottagare 
använder olika kanaler och media för kommunikation. Den andra teorin ser enligt Fiske 
kommunikation som skapande och utbyte av betydelse och handlar om hur meddelanden eller 
texter samverkar med människor för att skapa betydelse. Den första teorin har Fiske valt att 
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kalla för processkolan eftersom den ser kommunikation som en process där en person 
påverkar någon annan persons beteende eller sinnesstämning. Den andra teorin som Fiske 
väljer att kalla den semiotiska skolan ser istället kommunikation som orden och textens roll i 
vår kultur. Den semiotiska skolan ser inte missuppfattningar som ett tecken på misslyckad 
kommunikation utan anser att den istället kan orsakas av kulturella skillnader mellan sändare 
och mottagare. Processkolan anser däremot att det finns misslyckad kommunikation och kan 
således undersöka vid vilket steg i processen som misslyckandet uppstod. 
 
Fiske menar att de olika teorierna båda definierar kommunikation som social samverkan med 
hjälp av meddelanden men de olika teorierna definierar däremot social samverkan på olika 
sätt. Processkolan definierar social samverkan som en process som en person genomgår för att 
sätta sig i relation till andra eller påverka beteendet, sinnesstämningen eller det emotionella 
gensvaret hos en annan person. Den semiotiska skolan definierar däremot social samverkan 
som det som utmärker individen som medlem i en kultur eller i ett samhälle. 
 
De båda teorierna har dessutom olika uppfattningar om vad ett meddelande är. Processkolan 
ser ett meddelande som det som utförs av kommunikationsprocessen. 
 

Många av dess anhängare anser att avsikten är en avgörande faktor för bestämmandet av vad som utgör ett 
meddelande. Att dra i örsnibben skulle sålunda inte vara något meddelande såvida jag inte gjorde det som 
en överenskommen signal till en auktionsförrättare. Sändarens avsikt kan vara angiven eller icke angiven, 
medveten eller omedveten, men den måste gå att återfinna vid en analys. Meddelandet är vad sändaren 
lägger i det oavsett hur han gör det.  

John Fiske (1997) s.13-14 
 

Den semiotiska skolan ser istället meddelandet som en konstruktion av tecken som skapar en 
betydelse för mottagaren. I den semiotiska skolan har sändaren en mindre viktigt roll och 
fokus läggs istället mer på mottagaren och hur denne läser av meddelandet. Fiske menar även 
att den semiotiska skolan fokuserar på hur mottagaren tolkar meddelandet med hjälp av en 
förhandling där mottagaren använder sina kulturella erfarenheter på de koder som 
meddelande består av. Det gör att olika personer kan tolka samma meddelande på olika sätt 
beroende på vad de har för kulturella erfarenheter.   
 
Larsåke Larsson (2008) skriver att kommunikation kan betyda flera saker men att det ses som 
”kontakt i allmänhet mellan människor och grupper, som samtal på gatan eller ’Internet-
chat’.” (s.13). Larsson skriver att kommunikation även kan betyda ”organisationers planerade 
kontaktformer och struktur för fungerande samverkan mellan olika berörda grupper och 
enheter internt och externt.” (s.13). 
 
Larsson skriver även att läroböcker i medie- och kommunikationsvetenskap anger en rad skäl 
och orsaker till att individer och grupper kommunicerar med varandra, nämligen för att 
 

• överleva och få hjälp i svåra situationer 
• förstå världen och sin omgivning 
• samarbeta med andra och skapa relationer 
• tillgodose sociala behov 
• uttrycka sin personlighet 
• ge och erhålla information 
• hålla ihop grupper och organisationer 
• planera aktiviteter och fatta beslut 
• övertala andra att uppfatta saker på ett visst sätt och att utöva makt 
• tillgodose materiella behov och erhålla ekonomisk vinning 
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Larsson skriver att det finns en del hinder för att kommunikationen inte går fram, dels kan det 
vara tekniska problem och dels kan det vara för att budskapet inte går fram, fördröjs eller är 
adresserat till fel person. Det kan också vara så att mottagaren inte anser att denne behöver 
budskapet och därför väljer att avfärda det eller att mottagaren inte litar på sändaren eller att 
sändaren och mottagaren inte har samma kulturella referenser. Vidare skriver Larsson att det 
kan vara så att mottagaren får budskapet vid fel tillfälle eller att det inte är utformat på rätt 
sätt. Budskapet kan tillexempel vara skrivet med begrepp som mottagaren inte känner till eller 
med ett språk som gör att mottagaren inte kan läsa och ta del av budskapet. Ibland går vissa 
budskap via flera olika mottagare och sändare vilket kan göra att budskapet förändras eller 
helt byta innehåll under vägen. 
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3 Metod 
I det här kapitlet kommer vi att beskriva vilken metod vi har valt att använda oss av samt 
varför vi har valt att använda den metoden, vi kommer även beskriva hur vi har gått tillväga 
och vilket material vi har använt oss av.  
 

3.1 Om fokusgrupper 
När det gällde valet av metod funderade vi en del kring hur vi skulle göra. Vi valde efter lite 
tankeverksamhet att satsa på fokusgrupper. För att på ett enklare sätt ta reda på 
bakgrundsfaktorer som vi ansåg skulle kunna påverka vilken social tillhörighet 
gruppdeltagarna hade så valde vi att även använda oss av en enkät (bilaga 1). Såhär beskriver 
Victoria Wibeck (2010) i sin bok Fokusgrupper vad det innebär att arbeta med fokusgrupper:  
 

Att arbeta med fokusgrupper innebär att man samlar en grupp människor som under en begränsad tid får 
diskutera ett givet ämne med varandra. Gruppen leds av en samtalsledare – moderator – som initierar 
diskussionen och introducerar nya aspekter av ämnet i den mån det behövs. Moderatorn är emellertid ingen 
traditionell intervjuare, utan målet med fokusgruppen är att gruppdeltagarna ska diskutera fritt med 
varandra. 

Victoria Wibeck (2010) s.11 
 
Enligt Wibeck har fokusgrupper främst använts inom marknadsförningssektorn men har på 
senare år använts mer inom samhällsvetenskaplig forskning. Såhär skriver Wibeck om syftet 
med fokusgruppsstudier 
 

Syftet med en fokusgruppsstudie är inte att dra generella, statistiskt underbyggda slutsatser om hela 
grupper/populationer. I så fall skulle forskaren efter att ha genomfört en fokusgruppsstudie kunna uttala sig 
om utbredningen av till exempel vissa åsikter eller attityder inom en specifik population eller grupp, vilket 
inte är möjligt. 

Victoria Wibeck (2010) s.147 
 
Fokusgrupper är alltså ett sätt att undersöka den aktuella gruppens och inte en hel populations 
inställning till ett problem. Fördelen med att använda sig av fokusgrupper är att det finns 
utrymme för personer att diskutera med andra om vad de tycker om ett ämne. Det kan göra att 
fokusgruppsdeltagarna får fler infallsvinklar att diskutera kring än om de hade blivit 
intervjuade en och en. Wibeck (2010) citerar Kitzinger om fokusgrupper och dess 
användning: ”Genom att använda fokusgrupper kan forskaren få en inblick i hur kunskap och 
idéer utvecklas och används i en viss kulturell kontext”. (s.22). Fokusgrupper känns därför 
som en bra metod för att undersöka vårt ämne humor och social tillhörighet samt hur 
människor använder humor för att kommunicera med varandra.  
 
3.1.1 Val av metod 
Valet att använda oss av fokusgrupper gjorde vi till stor del för att vi ville att deltagarna skulle 
få en möjlighet att diskutera med varandra kring ämnet humor. Wibeck (2010) skriver om 
fördelarna med att arbeta med fokusgrupper när det kommer till forskning, bland annat skriver 
hon att fokusgrupper är ett bra alternativ när en forskare ska identifiera och förstå olika 
gruppers olikheter. Vidare skriver Wibeck såhär om fokusgrupper 
 

Faktum är att för den som har en begränsad tid till sitt förfogande och är intresserad av att intervjua 
människor erbjuder fokusgrupper ett klart intressant alternativ som datainsamlingsmetod. Mycket data kan 
samlas in på relativt kort tid, och om diskussionen blir lyckad generas dessutom ett dynamiskt material 
som kan analyseras på flera olika sätt.  

Victoria Wibeck (2010) s.15 



  18 

 
Fokusgrupper kändes således som en lämplig metod för vårt ämne då vi ville ha en diskussion 
i grupperna.  
 
3.1.2 Nackdelar med fokusgrupper 
Nackdelarna med fokusgrupper kan däremot vara att en grupp lätt kommer in i ett grupptänk 
vilket innebär att gruppen snöar in sig på ett tankemönster och inte tänker på fler aspekter av 
ämnet. Det kan också hända att gruppdeltagarna känner att de inte kan säga vad de vill av 
rädsla att övriga gruppen ska titta snett på dem eller ifrågasätta deras åsikter. Med 
fokusgrupper kommer det oftast inte individuella svar, därför valde vi att använda enkäter för 
att få en bättre bild av vilken social tillhörighet fokusgruppsdeltagarna hade. En annan 
nackdel var att det var svårt att hitta människor som ville ställa upp i fokusgrupperna. Det 
krävs också att diskussionerna håller det mått som det är tänkt, annars förlorar forskaren 
massa tid. 
 

3.2 Moderator och assistent 
När det gäller rollen som moderator hade vi lite olika idéer på hur vi skulle lägga upp arbetet 
för att det skulle passa fokusgrupperna och oss så bra som möjligt. Wibeck anser att 
moderatorns roll är olika beroende på om det är en strukturerad eller ostrukturerad 
fokusgrupp. Då vi har valt att göra en blandad version har vi också valt att blanda 
tillvägagångssättet.  
 
För att underlätta för moderatorn och för att ha en backup om tekniken inte skulle vara med 
oss valde vi att den av oss som inte var moderator skulle agera assistent och anteckna. 
Assistentens uppgift var att anteckna vad deltagarna sa under diskussionerna och framför allt 
sammanfatta vad gruppdeltagarna gjorde och hur de betedde sig under tiden vi höll i 
grupperna, alltså den icke-verbala kommunikationen i gruppen. Vi var dock noggranna med 
att berätta för deltagarna vem assistenten var och vad den gjorde där. 
 

Just detta, att det finns en person närvarande som bara observerar och antecknar, kan uppfattas som ett hot 
av gruppmedlemmarna, eftersom de inte vet vad personen tycker och tänker eller vad han/hon skriver i sitt 
anteckningsblock. Känslan av att vara iakttagen kan hämma människor i en diskussion.  
 

Victoria Wibeck (2010) s.90 
 
Eftersom vi har olika relationer till fokusgruppsdeltagarna valde vi att dela upp 
moderatorskapet efter vilken fokusgrupp som skulle föredra vilken moderator. Då vi känner 
vissa av deltagarna ganska bra visste vi också att det kan vara en bidragande faktor som gör 
att det blir lättare för vissa deltagare att se oss i rollen som moderator. Samtidigt kan det också 
underlätta för deltagarna och deras diskussion eftersom de vet hur vi är som personer och att 
vi förstår vad de menar när de pratar om saker som annars kan upplevas som internt. 
 

3.3 Urval av fokusgruppsdeltagare 
När vi började leta efter fokusgrupper ville vi ha kvinnor i ungefär samma ålder med liknande 
social tillhörighet. Vi kom fram till att vi ville ha sex fokusgrupper eftersom vi ville ha ett 
jämnt antal, dessutom skriver Wibeck att tre fokusgrupper är legitimt så vi valde då att 
jämföra två grupper med olika social tillhörighet indelat i tre olika homogena grupper, där 
deltagarna inbördes i grupperna hade liknande social tillhörighet. Det slutade dock med att vi 
hade fem fokusgrupper. Vi funderade även på hur många deltagare vi skulle ha i varje 
fokusgrupp, Wibeck rekommenderar att en lämpligt stor grupp borde bestå av fyra till sex 
personer vilket vi instämde i och också utgick från när vi letade efter deltagare till 
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fokusgrupperna. Fokusgrupperna kom slutligen att bestå av tre till fem personer, samtliga 
kvinnor i blandade åldrar. I kapitel 4 Resultat och analys beskriver vi fokusgrupperna närmre. 
Eftersom vi ville att grupperna skulle fungera så bra som möjligt valde vi att använda oss av 
Wibecks råd för gruppsammansättning: 
 

”Vill man uppnå intimitet och samförstånd mellan gruppdeltagarna så att utbytet av information 
underlättas rekommenderas homogena grupper. Ett grundantagande är att människor som har 
gemensamma erfarenheter och intresseområden är mer villiga att dela åsikter med varandra och lämna ut 
personlig information (Jarrett 1993). Därför bör gruppen vara homogen med avseende på ålder och 
socioekonomiska bakgrundsfaktorer (Wesslén 1996).”  

Victoria Wibeck (2010) s.63 
 
När vi valde fokusgrupper tyckte vi inte att åldern på fokusgruppsdeltagarna hade någon 
betydelse, vi ville dock inte att det skulle vara för unga personer som deltog i fokusgrupperna 
utan att de skulle ha livserfarenhet och ha haft möjligheten att läsa vidare och skaffa sig ett 
jobb. Att vi valde just dessa egenskaper var för att vi ansåg att det var egenskaper som skiljde 
sig mycket från varandra och att det troligtvis skulle ge ett intressant resultat. Vi försökte 
därefter leta upp lämpliga fokusgrupper som kunde delta i vår studie. Svårigheten med att 
hitta fokusgruppsdeltagare fick oss till slut att välja tre fokusgrupper som bor på landsbygden 
utan högre utbildning samt tre fokusgrupper som bor i en stad och som har högre utbildning. 
Vi ville fortfarande att det skulle vara en tydlig skillnad på hur de olika personerna hade valt 
att leva sina liv. Fokusgruppsdeltagarnas sociala tillhörighet baserade vi bland annat på 
uppväxt- och bostadsort, högst avslutade utbildning, nuvarande sysselsättning, fritidsintressen 
samt deras föräldrars uppväxt- samt bostadsort, föräldrarnas högst avslutade utbildning samt 
föräldrarnas nuvarande sysselsättning.  
 
Eftersom vi ville att fokusgruppsdeltagarna skulle vara så bekväma med varandra som möjligt 
så valde vi att använda oss av redan existerande grupper av personer som kände varandra. När 
vi hade rekryterat en person till gruppen så frågade vi henne om hon hade vänner med samma 
sociala tillhörighet och som hon kunde tänka sig bjuda in att delta i fokusgruppen. Vi valde 
alltså att använda oss av ett så kallat snöbollsurval. Sigmund Grønmo (2006) beskriver 
snöbollsurval i sin bok Metoder i samhällsvetenskap som en metod där forskaren väljer ut en 
deltagare som sedan ombeds att föreslå en annan deltagare som i sin tur får föreslå en annan 
deltagare och så fortsätter det så till forskaren har tillräckligt med deltagare för att genomföra 
sin studie. Vi valde att inspireras av denna metod men istället för att de nya deltagarna ska 
välja en deltagare som väljer en deltagare valde vi att låta den som först blev tillfrågad att 
välja tre till fem andra deltagare som skulle passa bra in i gruppen. 
 

Interaktionen underlättas över lag om gruppmedlemmarna har någon så när samma socioekonomiska 
bakgrund. Liknande bakgrund vad gäller kunskap och utbildning underlättar också gruppens interagerande.  
 

Victoria Wibeck (2010) s.30 
 

3.4 Stimulansmaterial 
För att deltagarna skulle slappna av och känna sig bekväma med fokusgruppen vilket sedan 
skulle leda till att de skulle komma igång med diskussionerna valde vi att visa videoklipp. 
Anledningen till att vi överhuvudtaget hade videoklipp var för att alla fokusgrupperna skulle 
få samma start på diskussionerna, vi funderade på att ha fler öppna frågor i början istället men 
kom fram till att det fanns en risk för att gruppernas diskussioner skulle handla om alltför 
olika saker vilket i slutändan skulle göra att det skulle bli svårt att jämföra grupperna. Vi hade 
totalt 11 videoklipp som varade i ca 18 minuter. Vi försökte hitta videoklipp som vi själva 
tyckte representerade olika typer av humor och visade sedan videoklippen i två olika 
omgångar för att spara tid och underlätta för fokusgruppsdeltagarna när de sedan skulle 
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diskutera kring klippen. Till en början var videoklippen huvuddelen i forskningen för att på så 
sätt få reda på vad de olika fokusgrupperna tyckte var roligt. I efterhand har vi insett att de 
frågor som vi ställde under fokusgruppsdiskussionerna har gett oss mer information om 
deltagarnas inställning till vad som är roligt och inte. Vi har därför sett videoklippen som ett 
hjälpmedel för att få deltagarna att komma igång med diskussionerna samt skapa oss en 
uppfattning om vad deltagarna tycker är roligt och inte. Genom att visa ett stimulansmaterial 
inspireras grupperna att börja diskutera kring roliga saker och samtliga grupper fick en 
liknande start. Här nedan beskriver vi klippen som vi har valt att använda oss av i 
fokusgruppsdiskussionerna. 
 
Klipp 1 är från Charlie Chaplins moderna tider. I klippet så arbetar några personer vid ett 
industriband men Charlie sköter sig inte så kollegan som står efter kommer ikapp. Charlie 
missar att skruva på en av delarna så han kastar sig efter, en av hans kollegor drar tag i honom 
och ropar på en vakt men tappar taget och Charlie åker in i maskinen. Som tittare får du se hur 
Charlie åker runt i maskinen tills en av hans kollegor stoppar och backar maskinen. När 
Charlie kommer ut från maskinen kommer hans chef för att stoppa honom, Charlie använder 
då sin skiftnyckel och skruvar på personen. Charlie fortsätter att skruva på allt han kommer åt 
och när de går förbi en tjej jagar Charlie henne ut ur byggnaden med skiftnyckeln. Väl utanför 
tappar Charlie fokus från tjejen och börjar skruva på en vattenpost istället som börjar spruta 
vatten. Det här klippet valde vi för att vi tyckte att det symboliserade ”snubbelhumor” och 
även ”humor förr”. 
 
Klipp 2 är en kort sekvens där en pappa filmar sitt barn som ska hoppa ner i en pool men 
barnet missbedömer hur långt det är till poolen och landar på marken innan poolen. Det här 
klippet valde vi för att vi tyckte att det var ett bra exempel på någon som ramlar och slår sig. 
 
Klipp 3 är ett klipp på en katt som ligger på en pall och som vägrar att flytta på sig, en person 
rör på pallen så att katten studsar och trots det så vill katten inte flytta på sig. Det här klippet 
valde vi för att vi ville ha med något klipp med djur inblandat. 
  
Klipp 4 är ett filmklipp med flera olika sekvenser från nyhetsprogram i. Det är 
nyhetsuppläsaren Rickard Palm som är med i samtliga klipp och det är klipp där han gör bort 
sig, till exempel genom att säga fel. Det här klippet valde vi för att vi tycker att det 
symboliserar ”göra-bort-sig-humor” och ”felsägningar”. 
 
Klipp 5 är ett klipp från TV-serien Family Guy som är en tecknad amerikansk serie. I klippet 
går pappan i familjen (Peter) och hunden (Brian) till en delikatessaffär. Pappan ska köpa 
salami och börjar prata låtsasitalienska med italienaren som jobbar i butiken och menar att 
han på grund av sin mustasch kan prata italienska. Butiksinnehavaren blir upprörd och klippet 
slutar med att pappan och butiksinnehavaren bråkar med varandra, den ena på italienska och 
den andra på låtsasitalienska. Det här klippet valde vi för att det skulle symbolisera tecknad 
humor. 
 
Klipp 6 är en scen från Stefan och Krister där karaktären Kristian sitter och pratar med 
drängen på gården om när han försökte ragga på en tjej. Klippet valde vi för att det skulle 
symbolisera buskis- och revygenren. 
 
Klipp 7 är från humorserien Hey baberiba och heter ”Tänk om Lill-Babs jobbade 
kommunalt”. I klippet gör David Hellenius en parodi på Lill-Babs och hur det hade varit om 
hon arbetade med att köra sopbil. Det här klippet valde vi för att det skulle symbolisera 
imitationer och ”bajshumor” 
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Klipp 8 är från radioprogrammet Pang Prego och handlar om Älvsborgs fästning. Klippet är 
som sagt egentligen ett radioprogram men i detta fall är det även inlagt bilder. I klippet pratar 
de om hur det gick till när Älvsborgs fästning byggdes och de konstaterar att Älvsborgs 
fästning är en riktigt dyr fästning. Programmet driver med danskar och svenskar. Det här 
klippet valde vi för att det skulle symbolisera berättande humor men även humor på radio. 
 
Klipp 9 heter Jonatans film och är en film gjord av Jonatan Unge. I filmen låtsas Jonatan 
Unge vara en brun, fattig, flicka som inte kan läsa. Han berättar i början av klippet att han ska 
testa att vara en brun, fattig flicka som inte kan läsa för en dag och sedan får du som tittare se 
olika sekvenser när det kan vara jobbigt att vara en brun, fattig flicka som inte kan läsa. 
Jonatan Unge har dock valt sekvenser som är i-landsproblem. Det här klippet valde vi för att 
det skulle symbolisera ironi- och sarkasm. 
 
Klipp 10 är ett klipp från en stå-upp-show med Johan Glans. Johan Glans skämtar om hur det 
är att tänka utan att ha ett språk och avslutar klippet med att säga att det inte var hans starkaste 
scen. Det här klippet valde vi för att det skulle symbolisera stå-upp-komik. 

 
Klipp 11 är ett klipp från Hipphipp som vi har valt att kalla VM94. Klippet handlar om en 
kille som ska vara vikarie för en barngrupp och har då kommit på den geniala idén att de ska 
konstruera Tomas Brolins mål i fotbolls-VM 94. Ungarna går med på idén men det går inte 
riktigt som vikarien har tänkt sig eftersom barn är just barn. Det här klippet valde vi för att det 
skulle symbolisera vardagshumor och för att det var barn inblandade. 
 

3.5 Tillvägagångssätt 
Vi funderade en del kring hur vi skulle gå till väga praktiskt, vi ville att de olika grupperna 
skulle få så lika förutsättningar som möjligt utan att någon av gruppdeltagarna skulle känna 
sig obekväm. Då vi hade flera grupper som var olika varandra kunde vi inte vara på samma 
ställe med alla grupper utan valde istället att anpassa oss till en miljö som var naturlig för 
deltagarna. Wibeck (2010) skriver att ”Valet av miljö, både vad det gäller den fysiska platsen 
för undersökningen och den socio-politiska atmosfären, spelar stor roll.” (s.142). För att 
deltagarna skulle få så lika förutsättningar som möjligt valde vi att göra miljöerna så lika 
varandra som möjligt. Det gjorde vi genom att till exempel använda samma dator och ljud för 
att visa upp videoklippen och vi försökte i så stor utsträckning som möjligt placera deltagarna 
på ett liknande sätt i de olika grupperna. Vårt mål var att alla deltagare skulle sitta så att de 
kunde vara lika aktiva i diskussionen och så att alla deltagare kände att de var med i gruppen. 
Vi funderade en del på moderatorns och assistentens placering och försökte att även placera 
dessa roller så strategiskt likt varandra som möjligt i de olika grupperna.  
 
För att få det hela att gå ihop var vi tvungna att resa en del och fyra av fem fokusgrupper har 
ägt rum hemma hos någon av fokusgruppsdeltagarna där samtliga deltagare känner sig 
bekväma. Wibeck (2010) menar att ”Om det är så att deltagarna är ovana vid och känner sig 
bortkomna i den miljö där forskaren brukar vistas är det bättre att samla gruppen på en annan 
plats. I sådana fall kan moderatorn ta med sin utrustning och åka ut till en arbetsplats, 
föreningslokal eller liknande där gruppmedlemmarna känner sig hemma.” (s.145). 
 
Wibeck skriver om olika sorters fokusgrupper, strukturerade och ostrukturerade. Fördelarna 
med en strukturerad fokusgrupp är att det är lättare att få svar på samma frågor i olika grupper 
men det kan också göra att det blir mer stelt och att moderatorn styr samtalet så att 
gruppdeltagarna känner att de inte kan säga vad de vill. En ostrukturerad fokusgrupp kan vara 
bra för att deltagarna kan säga det de vill säga och det blir en avslappnad stämning men det 
kan också göra att diskussionen inte håller sig till det tänka ämnet. Men Wibeck (2010) 
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skriver att en blandning mellan strukturerade och ostrukturerade fokusgrupper går att 
genomföra och det är något som vi har valt att ta fasta på. Innan fokusgruppsdiskussionerna 
utformade vi en mall med nyckelfrågor som vi ville ha besvarade i varje fokusgrupp, men när 
det var dags för gruppträffarna lät vi deltagarna själva styra samtalet så mycket som möjligt. 
Wibeck refererar till Kreuger som menar att fem olika typer av frågor bör ingå i en 
strukturerad intervjuguide. De frågor Kreuger menar ska vara med är öppningsfrågor, 
introduktionsfrågor, övergångsfrågor, nyckelfrågor och avslutande frågor. Om man däremot 
vill använda sig av mer ostrukturerade fokusgrupper är det enligt Wibeck bra om 
intervjuguiden består av breda områden som ska täckas in. Eftersom vi valde att göra ett 
mellanting mellan strukturerade och ostrukturerade fokusgrupper så använde vi oss bara till 
viss del av intervjuguiden. Intervjuguiden baserades på att vi först hade en fråga som 
deltagarna fick diskutera fritt kring, därefter valde vi att visa videoklipp som deltagarna fick 
diskutera kring och sedan ett antal nyckelfrågor som deltagarna fick diskutera kring. De 
nyckelfrågor vi valde att använda oss av var följande: 
 

• Vad tycker ni är roligt? 
• På vilket sätt tar ni del av humor? 
• Är humor viktigt? (Varför?) 
• Vad tänker ni på när ni hör ordet humor? 
• Hur använder ni humor? 
• Vad tror ni att det beror på vad ni tycker är roligt och inte? 
• Upplever ni att ni har samma humor som människor i er närhet? 
• Vill ni lägga till något? 

 
Vi utgick ifrån nyckelfrågorna och visade videoklipp som beskrivs i kapitel 3.4 
Stimulansmaterial för fokusgruppsdeltagarna att diskutera kring men i övrigt försökte vi att 
inte blanda oss i diskussionen överhuvudtaget. Efter fokusgruppstillfället fick deltagarna fylla 
i en enkät som bestod av frågor om deltagarnas livssituation och bakgrund. Vi valde att låta 
gruppdeltagarna fylla i enkäterna efter fokusgruppstillfället för att deras svar på enkäterna inte 
skulle påverka deras åsikter vid gruppdiskussionerna. 
 

3.6 Empiri 
Eftersom vi spelade in alla intervjuer och även en del material efter fokusgruppens officiella 
avslut fick vi en hel del att transkribera, vi valde att i första hand transkribera vad deltagarna 
sa och inte så mycket hur de sa det men försökte även att väva in saker som assistenten hade 
observerat under fokusgruppens gång. Totalt transkriberade vi runt 65-70 sidor fokusgrupper. 
När transkriberingen var klar skrev vi ut allt material och klippte sedan det i delar efter vad de 
olika grupperna svarade på de olika frågorna. Vi kategoriserade det och sammanfattade 
gruppernas svar på de olika frågorna.  
 
Vi har valt att göra fokusgruppsdeltagarna anonyma genom att inte skriva ut deras namn eller 
annan personlig information som till exempel yrke, bostadsort eller namn på 
familjemedlemmar. Vi har valt att göra våra fokusgruppsdeltagare anonyma på grund av att vi 
endast vill använda oss av faktorn social tillhörighet och inte blanda in deltagarnas privata 
egenskaper. Som vi tidigare har beskrivit har vi valt deltagare efter vissa egenskaper och det 
är dessa egenskaper som vi vill lyfta fram därför har vi valt att generalisera och skriva det 
som är vanligast i gruppen. Är det en grupp som är lågutbildade är det inte säkert att alla i 
gruppen är lågutbildade men majoriteten av gruppdeltagarna är det. Somliga av deltagarna har 
även berättat historier från arbetsplatser och familjeliv som kan uppfattas som känsliga vilket 
är ytterligare en faktor till att vi har valt att göra deltagarna anonyma. Slutligen kan vi tillägga 
att vi redan i fokusgruppsträffarnas genomförande berättade för deltagarna att alla 
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fokusgrupper skulle vara anonyma så att de skulle vara mer benägna att avslöja detaljer om 
deras humor som de kanske inte skulle vilja avslöja annars.  
 

3.7 Metodkritik 
Innan vi valde fokusgrupper som metod var vi medvetna om att det är en metod som har sina 
nackdelar. Som vi har beskrivit tidigare finns en risk för att deltagarna kommer in i ett 
grupptänk och att forskningen skulle ge fel resultat. En annan nackdel är att genom använda 
sig av fokusgrupper finns endast möjlighet att undersöka vad en viss del av befolkningen 
tycker i en fråga, vilket vi kommer att beskriva närmre i kapitel 3.7.2 Urvalsmetod av 
fokusgrupper.  
 
Vi upplever att valet av metod har bidragit till att vi har låst in oss på en viss typ av människor 
och att mycket av resultatet och analysen har kretsat kring vad dessa typer av människor 
tycker i en viss fråga.  
 
Det har varit svårt att genomföra fokusgruppsstudier eftersom det för oss är en metod som 
tidigare var relativt okänd. Även om vi läste på om hur vi skulle gå tillväga så var det ändå 
svårt att hålla i fokusgrupperna och lägga upp dem på ett sätt som skulle göra att vi fick ut så 
mycket som möjligt av diskussionerna och att få fokusgruppsdeltagarna att diskutera kring det 
vi ville att de skulle diskutera kring. Det kan också vara så att fokusgruppsdeltagarna 
anpassade svaren efter oss eftersom vissa av deltagarna kände oss sedan innan.  Att deltagarna 
kände varandra sedan innan kan även det vara en faktor som har påverkat vår forskning. 
Deltagarna kan ha blivit låsta av att de redan är vana vid att tycka att vissa saker är roliga i sin 
grupp medan de kan glömma bort saker som de tycker är roliga i andra grupper. 
 
Trots nämnda kritik mot metoden valde vi att använda oss av metoden för vi tyckte att det var 
den metod som bäst lämpade sig för vår forskning. Tack vare urvalet vi gjorde av 
fokusgruppsdeltagare har vi kunnat dra slutsatser kring en större del av befolkningen än den 
del vi har valt att undersöka.  
 
3.7.1 Val av stimulansmaterial 
Som vi har beskrivit så hade vi mycket mer stimulansmaterial från början av forskningen, vi 
var dock tvungna att reducera mängden för att förkorta tiden på fokusgruppsdiskussionerna. 
Att vi reducerade mängden klipp gjorde att varje enskilt klipp fick representera flera olika 
exempel på olika sorters humor i vår indelning, verbal och fysisk. Vad de olika klippen 
representerar står under varje klipp kapitel 3.4 Stimulansmaterial. Eftersom vi hade en 
tidsmässig ram att förhålla oss till var vi tvungna att ta bort vissa klipp som vi gärna ville ha 
med men som gjorde att tiden svävade iväg. När vi valde ut klippen tänkte vi på att klippen 
skulle vara av karaktären att flera olika personer kunde känna igen klippen sedan tidigare. Ett 
exempel på det var att vi valde att använda oss av en känd stå-upp-komiker istället för att bara 
ta vilken stå-upp-komiker som helst. När vi sållade bland klippen försökte vi tänka på 
omkringliggande egenskaper kring klippen som till exempel om en speciell person var med i 
ett klipp som vi vet att människor har speciellt förutfattade meningar kring, valde vi att ta bort 
det klippet och ersätta det med något annat. Eller om det var någon specifik händelse som har 
inträffat någon gång och som hela klippet handlade om, kan det vara så att någon inte vet om 
händelsen valde vi att ta bort den. Vi är även medvetna om att vårt val av videoklipp kan ha 
påverkat fokusgrupperna att bara diskutera en viss typ av humor och att det istället för att ge 
dem ingångar och öppna upp för diskussion.  
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3.7.2 Urvalsmetod av fokusgrupper 
För att få ett pålitligare resultat hade det varit bra att ha med ännu fler fokusgrupper. Vi tror 
att mängden fokusgrupper har påverkat resultatet och att även slumpen kan ha påverkat 
resultatet. Vi har fokuserat på en liten del av befolkningen och låtit deras tyckanden spegla 
befolkningen i stort vilket kan vara ett problem. För att försöka eliminera detta problem har vi 
varit noggranna med vilka personer vi har valt att ha med i vår undersökning. Till exempel så 
har de grupper vi valde som bor på en mindre ort lägre utbildning och samtliga bor kvar på 
samma ort vilket kan göra att dessa grupper har liknande åsikter om vad som är roligt eller 
inte på grund av en viss kultur i just det geografiska området.  
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4 Resultat och analys 
I det här kapitlet börjar vi med en beskrivning av samtliga fokusgruppers bakgrundsfaktorer. 
Sedan går vi igenom vad de olika fokusgrupperna diskuterade och analyserar det i samband 
till olika teman.  
 

4.1 Grupp 1 
Grupp 1 bestod av fem deltagare i åldrarna 22-24 år. De har alla som högst läst på 
gymnasienivå och bor i en ort med 1000-5000 invånare. Nästan alla deltagarna är uppväxta i 
samma ort som de bor i nu och alla gruppdeltagare är anställda hos olika arbetsgivare. Deras 
mammor har gymnasiet som högsta avslutade utbildning och deras pappor har grundskola 
som högsta avslutade utbildning. Deras föräldrar är samtliga uppväxta på orter med 1000-
5000 invånare, mammorna är anställda och gällande papporna är det lite mer varierat. 
Deltagarna är inte aktiva i någon förening, de utövar inte någon sport och har inte något annat 
specifikt fritidsintresse. De är lite intresserade av politik och tar del av nyheter via TV, radio, 
webbtidningar, sociala medier och vanliga tidningar.  
 

4.2 Grupp 2 
Grupp 2 består av fyra deltagare i åldrarna 39-54 år. Majoriteten av deltagarna har gått 
gymnasiet som högsta avslutade utbildning och de bor alla på en ort med 1000-5000 invånare. 
De flesta i gruppen är även bosatta på samma ort som de är uppväxta i och är anställda hos 
olika arbetsgivare. De flesta av gruppdeltagarnas föräldrar har 6-årig grundskola som högsta 
avslutade utbildning och är uppväxta på en ort med 1000-5000 invånare. Deras föräldrar är 
eller har även de varit anställda. Hälften av gruppdeltagarna är aktiva i någon förening och då 
är det främst idrottsförening eller fackförening. De utövar diverse sporter som skidor, boxning 
och promenering. Deras fritidsaktiviteter är trädgårdsarbete, körsång samt hus och hem. 
Hälften av deltagarna är inte alls intresserade av politik och den andra halvan är lite 
intresserade. Majoriteten av deltagarna tar del av nyheter via tv och radio, en liten del av 
gruppen tar även del av tidningar och webbtidningar. 
 

4.3 Grupp 3 
Deltagarna i grupp 3 består av fyra deltagare i åldrarna 43-62 år. De bor nästan alla i en ort 
med 1000-5000 och de är alla uppväxta på samma ort som de bor i. De är anställda hos olika 
arbetsgivare och de har nästan alla gymnasiet som högsta avslutade utbildning. 
Gruppdeltagarnas föräldrar har grundskolan som högsta avslutade utbildning, varav några 
sexårig grundskola och de är nästan samtliga uppväxta på en ort med 0- 5000 invånare. 
Deltagarnas föräldrar har i sina verksamma liv varit anställda hos olika arbetsgivare. Ingen av 
deltagarna är aktiva inom någon förening men flera utövar någon typ av sport och då är det 
främst Zumba. De flesta har specifika fritidsintressen som promenader, jogging, 
styrketräning, vänner, fest-shopping [fest-shopping är precis vad det låter som alltså en 
blandning av fest och shopping, författarnas anmärkning], sy, sticka, trädgård och åka ut på 
sjön med båt. De är lite intresserade av politik och tar främst del av nyheter via tv, radio och 
tidningar. Två av deltagarna läser även webbtidningar och en deltagare har en aftonbladet-
app. 
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4.4 Grupp 4 
Grupp 4 består av tre deltagare som är 23-24 år gamla, de har gymnasiet som högst avslutade 
utbildning och studerar nu på universitetet. De bor alla i en ort med 50 000-100 000 invånare. 
Två av tre deltagare är uppväxta på en ort med 50 000-100 000 invånare. Majoriteten av deras 
föräldrar har högskole- eller universitetsutbildning som högsta avslutade utbildning. 
Gruppdeltagarnas föräldrar är uppväxta på olika orter med allt från 0-100 000 invånare. Deras 
mammor är chefer, anställda eller egen företagare och deras pappor är anställda eller chefer. 
De flesta av gruppdeltagarna är aktiva i någon ideell förening och de tränar på gym och olika 
gruppaktiviteter. En av deltagarna är intresserad av skidåkning och snowboard. Deltagarna är 
inte alls eller lite intresserade av politik. De tar främst del av nyheter på TV men även 
tidningar, webbtidningar och sociala medier. 
 

4.5 Grupp 5 
Grupp 5 består av fem deltagare i åldern 55-62 år och de har samtliga universitet eller 
högskola som högsta avslutade utbildning. De bor alla i en ort med 50 000- 100 000 invånare 
och är uppväxta på olika stora orter. De är alla anställda hos olika arbetsgivare. Deltagarnas 
föräldrar har olika högsta avslutade utbildning, är eller var uppväxta på olika stora orter och är 
eller var anställda hos olika arbetsgivare. Nästan alla deltagare i grupp 5 är aktiva i någon 
förening, det är föreningar inom idrott, kultur, politik, yrkesliv och ornitologi. De tränar 
inlines, cykel, gympa och löpning. Samtliga deltagare har specifika fritidsintressen så som 
fågelskådning, fjällvandring, bygg, läsa, musik, dans, kultur och filmer. De flesta är en del 
intresserade av politik och deltagarna tar del av nyheter via TV och tidningar men även via 
radio. Några deltagare tar dessutom del av nyheter via webbtidningar eller text-TV. 
 

4.6 Om grupperna 
För att kunna jämföra våra olika homogena grupper när vi analyserat så har vi valt att slå ihop 
de grupperna med liknande sociala tillhörighet. Vi har valt att slå ihop grupp 1,2 och 3 till 
grupp 1-3 och vi har valt att slå ihop grupp 4 och 5 till grupp 4-5.  
 

4.7 Vad som är roligt och inte 

4.7.1 Resultat 
Deltagarna i grupp 1 tycker att det är roligt när folk ramlar och slår sig för att de tycker att det 
ser roligt ut. En av deltagarna skrattar åt folks misstag, en annan åt TV-serien Vänner och en 
tredje åt ordvitsar samt TV-serien Family Guy.  
 
När vi visade de sex första videoklippen för deltagarna i grupp 1 tyckte de att Katten som 
vägrar flytta på sig var roligast samt klippet med Rickard Palm. Men de gillade inte klippet 
med Stefan och Krister samt Charlie Chaplin utan tyckte att det är gammal humor som passar 
bättre för äldre. Deltagarna gillade klippet med Ungen som hoppar för tidigt samtidigt som de 
tyckte att det såg ut att göra ont. Det var delade åsikter kring klippet från Family Guy, dock 
tyckte en deltagare att det var jättekul. 
 
När vi visade den andra sekvensen videoklipp tyckte alla i grupp 1 att klippet från VM94 var 
roligast och några av deltagarna tyckte även att Lill-Babs var rolig. En av deltagarna tyckte att 
klippet med Älvsborgs fästning och Jonatans film var roliga men de andra gjorde inte det. 
Deltagarna i grupp 1 tyckte överlag att den första omgången videoklipp var roligare än den 
andra. 
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Deltagarna i grupp 2 tycker att det finns en del komiker som är roliga, till exempel Per 
Andersson, som ser rolig ut. En annan av deltagarna gillar Johan Glans men tycker att till 
exempel Robert Gustavsson kan bli för mycket, hon tillägger att han dock kan vara rolig 
ibland. De pratade om att det finns vissa filmer som kan vara roliga och de tycker om när 
vanliga människor som de i Com-hem reklamen gör något roligt. Någon av deltagarna gillar 
Mr. Bean och de tycker att det är roligt när folk hör fel och att det är roligt för att de kan 
fortsätta och spinna vidare på att någon har hört fel. Deltagarna i grupp 2 tycker att det är 
roligt när folk ramlar och slår sig och en av kvinnorna säger att hon gillar humor med ”Stefan 
och Krister stuk”. Deltagarna diskuterade om Americas funniest homevideos är roligt eller 
inte, och de ansåg att det kan vara roligt men ibland orkar de inte med det, det beror på vilken 
sinnesstämning de är i. Deltagarna tycker att det är jobbigt med folk som tycker att de är 
roliga själva men som inte är roliga alls. Gruppdeltagarna pratar om fis-, kiss- och bajshumor 
och att de tycker att det är roligt. De kan gilla vissa roliga historier men inte Bellmanhistorier 
och konstaterar att det säkert kan vara en generationsfråga. Deltagarna i grupp 2 kan tycka att 
Norgehistorier är roliga men blondinskämt är sådär. En av deltagarna berättade att hon gillar 
”Alla barnen”-skämt och de andra instämde.  
 
När vi visade den första sekvensen av videoklipp tyckte grupp 2 att Rickard Palm var rolig för 
att han är spontan och bjuder på sig själv. Deltagarna sa att de brukar skratta på andras 
bekostnad och de tycker att det är roligt när någon bjuder på sig själv. De gillar inte tecknat 
och är inte jätteförtjusta i Charlie Chaplin även om de minns det från förr och att de skrattade 
åt det då. Deltagarna konstaterade att människor inte var så bortskämda förr i tiden med 
utbudet på humor. Klippen med Katten och Ungen som hoppar för tidigt var också roliga. En 
av deltagarna tyckte dock bäst om klippet med Stefan och Krister. 
 
När vi visade den andra sekvensen videoklipp så tycke inte deltagarna i grupp 2 att Jonatans 
film var rolig för det var inte alls deras humor, inte heller Älvsborgs fästning och de var 
överens om att de hade bytt kanal om det hade gått på TV, de tyckte att det blev för 
långrandigt. De tyckte däremot att klippet från VM94 var roligt för ”ungar är ju alltid roliga” 
och det var roligt för att de som gjort klippet hade fått ungarna att säga nej. De tyckte även att 
David Hellenius i klippet Lill-Babs samt klippet med Johan Glans var roliga. 
 
Grupp 2 tyckte att en del personer är naturligt roliga, till exempel Eva Rydberg eller Stefan 
och Krister. En av anledningarna till att deltagarna tror att det är så är på grund av personernas 
mimik och uppsyn.  
 
Deltagarna i grupp 3 tycker att det är roligt med fester och att dricka vin med kompisar, de 
tycker även att det är roligt att shoppa och att fest-shoppa. En av deltagarna berättar om en 
person som hon mötte och som hon försökte skämta med men som inte alls hade förstått 
hennes skämt utan tagit det seriöst, det tyckte deltagarna var humor; att personen inte förstod 
skämtet. Deltagarna pratade om serier och någon gillade Vänner och Seinfeld, en annan 
deltagare nämnde Monty Python, Pang i bygget och Modern family. Deltagarna i grupp 3 
diskuterade skadeglädje och att det är roligt när folk ramlar och slår sig. Deltagarna pratade 
om att det är roligt med dråpligheter och oväntade saker till exempel när en av deltagarna 
skickade en kniv över ett bord och råkade skära sönder duken eller när en annan av deltagarna 
tappade en burk målarfärg över sin bil. En av deltagarna uttryckte att hon har väldigt sjuk, 
fruktansvärt dålig och makaber humor. 
 
Efter att deltagarna i grupp 3 hade sett klipp 1-6 tyckte de att Katten som vägrar flytta på sig 
var rolig och att Rickard Palm var rolig eftersom det är roligt med felsägningar. Deltagarna i 
grupp 3 tyckte att det alltid är roligt när någon ramlar eller gör bort sig som Ungen som 
hoppar för tidigt. En av deltagarna tyckte att Family Guy var rolig men inte just det klippet 
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som visades, de andra tyckte inte att Family Guy var roligt. Deltagaren som tyckte att det var 
kul sa till de andra att det är för att de är för gamla. Deltagarna i grupp 3 tyckte inte om Stefan 
och Krister eller Charlie Chaplin. De påpekade att Charlie Chaplin säkert var roligt för 40 år 
sedan, när det var nytt och det bara fanns det och att humorn har ändrats sedan dess. 
 
När vi visade klipp 7-11 tyckte grupp 3 att Jonatans film var rolig och de tyckte att 
slutpoängen i Lill-Babs klippet var roligt eftersom det var bajshumor [Slutscenen är när Lill-
Babs kallar sig själv för Lill-Bajs, författarnas anmärkning]. De tycker att Johan Glans var 
rolig men att han brukar vara roligare än vad han var i klippet som visades. Barnen i klippet 
VM94 är roliga för att de är barn.  
 
En deltagare i grupp 3 sa att det är roligt med roliga historier beroende på vem som berättar 
det och att hon kan skratta åt ett radioprogram där de berättar roliga historier men när hon 
sedan ska återberätta historierna är de inte alls lika roliga. Deltagarna i grupp 3 konstaterade 
att skratt är smittsamt och att det inte alltid behöver vara kul för att de ska skratta. En av 
deltagarna skämtar om allt jämt och ständigt, men i vissa sällskap säger hon ingenting, så 
enligt henne beror det mycket på vilka personer som är närvarande. 
 
En av deltagarna i grupp 4 tyckte att en av de andra gruppdeltagarna är rolig. Samma 
deltagare tyckte även att hennes pappa är rolig eftersom det är den humorn hon är uppväxt 
med. Deltagarna tyckte det är roligt när folk gör fel och gör bort sig till exempel går in i 
väggar, snubblar och säger fel. Deltagarna konstaterade att de kan bli glada av att läsa serier 
och tidningar och att de är roliga men inte så att de skrattar rakt ut. De konstaterade också att 
de kan börja skratta när det är en jobbig eller nervös situation för att lätta upp stämningen. En 
deltagare sa att det kan vara kul när någon berättar en historia och verkligen lever sig in i det. 
Två av deltagarna tyckte att Johan Glans är väldigt rolig. 
 
Deltagarna i grupp 4 tog främst del av humor via TV, men då är det ofta framkallad humor 
som till exempel stå-upp-komiker. Deltagarna tar också del av humor genom att kolla på 
Youtube-klipp, filmer och TV där de har roliga inslag och så finns det vardagssituationer till 
exempel där folk gör sig illa. Deltagarna använder sig ofta av internhumor [Humor som en 
grupp människor har gemensamt men som utomstående inte förstår, författarnas anmärkning] 
samt att träffa kompisar och prata gamla minnen. 
 
När vi visade klipp 1-6 tyckte deltagarna i grupp 4 att Rickard Palm var rolig för att han är 
omedvetet rolig. De tyckte också Katten som vägrar flytta på sig och Ungen som hoppar för 
tidigt var roliga, en av deltagarna tyckte att det var extra roligt med Ungen som hoppar för 
tidigt eftersom hon förstod vad de sa i klippet, medan en av deltagarna mest tyckte att det var 
hemskt och att det såg ut att göra ont. Deltagarna tycker att det är roligt att titta på klipp med 
djur. En av tjejerna tyckte att klippet från Family Guy var roligt för att de har gömda skämt 
med, hon menar att man måste fatta vad de skämtar om för att fatta skämtet och hon trodde att 
hon gillar Family Guy för att hon har sett det förr. Grupp 4 tyckte inte att Charlie Chaplin var 
roligt men de förstod vad som skulle vara kul, de konstaterade att Charlie Chaplin inte är 
någon brutal humor men att de förr i tiden kanske inte visste hur kul de kunde ha. Deltagarna 
trodde att åldern spelar roll beroende på om Charlie Chaplin är rolig eller inte. Deltagarna 
diskuterade Stefan och Krister och kom fram till att den humorn förstördes när de var barn för 
då skulle de se det för att det gick på TV. En av deltagarna är inte uppväxt med att se på 
Stefan och Krister och det är inte någon annan i hennes familj heller som har tittat på det. ”Jag 
har inte växt upp med det och tyckt att det har varit roligt, jag tror liksom att det är skillnad på 
hur man växer upp, om ens föräldrar kollar på det och om man är van att kolla på det, för då 
finns det minnen i det också och man tycker att det är roligt på ett annat sätt” (Deltagare 
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fokusgrupp 4). En annan deltagare sa att hon såg det när hon var liten men att hon då inte 
förstod alla skämt, utan då skrattade hon bara för att alla andra skrattade. 
 
Deltagarna i grupp 4 tyckte att de flesta av klippen i andra omgången var roliga, det enda som 
inte var roligt var Jonatans film eftersom deltagarna tyckte att den kändes överdriven och lite 
elak. Klippet med Lill-Babs var roligt för att det var en bra imitation men deltagarna inflikar 
att vetskapen om vem Lill-Babs är måste finnas för att uppskatta klippet. Deltagarna tyckte att 
klippet med Johan Glans var roligt, en av deltagarna skrattade dock för att en annan av 
deltagarna skrattade och en tredje deltagare tillade att det mest var roligt i slutet när Johan 
Glans sa att det inte var roligt. Barnen i klippet VM94 var roliga för de gör sin egen grej och 
är oskyldiga barn. Deltagarna tyckte att Älvsborgs fästning var roligt för att danskar är 
roligare än svenskar och i det klippet så gör de narr av svenskar. En av deltagarna tyckte att 
klippen i första omgången var roligast medan en annan deltagare tyckte bättre om klippen i 
andra omgången. 
 
Deltagarna tycker att roliga historier inte är så roliga för att de förväntas vara roliga och att de 
då tappar poängen men att de kan vara roliga om de är tagna ur verkliga livet. Deltagarna 
tycker att det är roligt när personer säger saker som inte är meningen att det inte är roligt men 
ändå blir det. Grupp 5 gillar inte när folk ramlar och slår sig men en av deltagarna gillar när 
folk trillar i vatten, för då gör det inte ont. En av deltagarna gillar fix och trix med musik och 
nämner Viktor Borge och Mikael Rammel som exempel. En deltagare gillar när hon måste 
tänka efter innan hon förstår det roliga.  
 
Gruppdeltagarna i grupp 5 diskuterade särskrivningar och hade lite delade meningar om det, 
en del tycker att det kan vara kul medan andra tycker att det är hemskt och tragiskt, framför 
allt när det förekommer i verkliga livet. Göteborgshumor med ordlekar och liknande kan vara 
roligt men det är mer myshumor än slå-sig-för-knäna-och-skratta-humor menade en deltagare. 
Deltagarna gillar humor med ord och när ord används fel. Två av deltagarna berättar en 
historia om en annan av deras kollegor som tidigare hade en chef som hela tiden använde ord 
fel i allvarliga sammanhang. Chefen kunde till exempel säga att de skulle låsa in flyktingarnas 
personligheter i plåtskåp, att saker inte låg under hans bord och att de skulle ta ett möte med 
polisen helt skoningslöst. Deltagarna i grupp 5 gillar inte när folk förstör och saker går sönder 
i tron om att de är roliga. 
 
När vi visade klipp 1-6 tyckte grupp 5 att Katten som vägrar flytta på sig och Rickard Palm 
var roligast. De tyckte att Rickard Palm var rolig eftersom det är så oväntat att han ska göra 
bort sig, han ska ju vara allvarlig för att det är nyheter och så gör han så om och om igen 
menade en av deltagarna. Deltagarna tror att Katten som vägrar flytta på sig nog är roligast 
första gången. Family Guy var ingen speciellt förtjust i men de visste vad TV-serien handlar 
om och att de driver med aktuella händelser i USA men när serien kommer hit så är det inte 
lika kul längre. Deltagarna menade att vi har olika kulturer i olika länder och vi har olika sätt 
att se på saker och ting. Deltagarna sa att klippet från Charlie Chaplin kan de sitta och titta på 
rörelsemönstret men deltagarna tycker att det är ett elände och att det var dess egentliga 
budskap. Deltagarna menar att tanken var att tittarna skulle skratta men de skulle samtidigt 
förstå att det var på allvar också. Deltagarna tycker att Charlie Chaplin är beundransvärt 
eftersom det är ungefär 100 år gammalt. Deltagarna i grupp 5 tyckte inte att Stefan och 
Krister är roliga, de menade att kläderna, karaktärerna och dialekten är hemska. En av 
deltagarnas barn har imiterat Stefan och Krister och därför tycker hon att det är lite roligt.  
 
När vi visade klipp 7-11 tyckte Grupp 5 inte att Lill-Babs var rolig, de tyckte inte att David 
Hellenius hade fångat hennes själ i klippet. Johan Glans var bara rolig i slutet av klippet när 
han sa att han inte var rolig. Deltagarna tyckte att klippet Jonatans film var sämst och de 
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gillade inte heller klippet med Älvsborgs fästning utan tyckte att det var tjatigt, en av 
deltagarna tyckte dock att det var lite fyndiga inklipp i det. De tyckte att klippet VM94 var 
roligt för att det är roligt med barn, de diskuterade dock huruvida barnens repliker är 
planterade eller om det kommer naturligt. 

4.7.2 Analys 
Grupperna 1-3 tycker främst att TV-humor är roligt, alltså sådant som visas på TV. De tycker 
det är roligt när folk säger fel eller ramlar och slår sig. Grupperna skrattar också åt bajs-humor 
och några av deltagarna tycker att buskis är roligt. Hadenius med flera (2008) skriver att TV-
tittandet varierar beroende på olika befolkningsgrupper, bland annat att det ökar med åldern 
och att de med lägre utbildning tittar på TV mer än de med hög utbildning. Vilken utbildning 
en person har påverkar sedan vilket yrke personen har och vilka aktiviteter personen utövar, 
alltså påverkar det hur mycket en person ser på TV. Jostein Gripsrud (2002) skriver om 
mediernas makt över publiken och hur det vi ser på TV påverkar oss på olika sätt.  Gripsrud 
menar att medier mer eller mindre kan påverka oss i hur vi tänker och handlar. Författaren 
skriver vidare att människor inte förstår hur mycket medierna påverkar dem, det är en 
omedveten påverkan där en persons identitet blir en effekt av vad medierna visar.  
 
Grupp 4 och 5 tycker inte att samma saker är roliga, grupp 4 tycker att det är roligt med stå-
upp-komik och grupp 5 tycker att TV-serier är roliga. Gemensamt för grupp 4 och 5 är att de 
tycker att internhumor samt humor där de måste tänka efter lite för att förstå sammanhanget är 
roligt. De tycker också att vardagliga situationer som blir konstiga för att någon gör något 
oväntat är roliga. Alessandra Senzani (2010) menar att det finns två olika sorters humor, 
verbal och visuell. Jämför vi de olika homogena grupperna 1-3 med 4-5 så ser vi att grupp 1-3 
tycker att visuell humor är roligast medan grupp 4-5 till största del tycker att verbal humor är 
roligast.  
 
Samtliga grupper pratar om att de tycker att saker som de har gjort tidigare och internhumor 
är roligt. Grupperna berättar till exempel om när en av gruppdeltagarna råkade hälla en hink 
målarfärg över sin bil eller när en deltagare kastade en kniv över ett bord så att duken gick 
sönder. Hay (2000) skriver att kvinnor gärna delar roliga, personliga historier för att skapa 
sammanhållning och det är något som vi märker att samtliga fokusgrupper gör. Även om 
gruppdeltagarna inte direkt nämner själva att de tycker att det är roligt med saker de själva har 
varit med om så nämner fler grupper exempel på saker de har gjort som de tycker är roliga.  
 
I alla fokusgrupper finns det de som tycker att felsägningar är roligt, samt när någon ramlar 
och slår sig. När vi jämför vad de olika fokusgrupperna tycker är roligt hittar vi en tydlig 
skillnad i gruppernas medievanor och i var de olika grupperna hittar sin humor. Grupp 1-3 
humor är mer koncentrerad kring vad som visas på TV och vad som är aktuellt i olika medier 
medan grupp 4-5 humor är lite mer inriktad på verbal humor, historier som de gärna 
återberättar historier med folk som använder sig av språket på ett enligt dem roligt sätt 
exempelvis genom musik, att någon säger fel eller att någon använder fel ord i fel 
sammanhang. Gripsrud (2002) skriver att medier kan mer eller mindre direkt påverka 
publikens sätt att tänka och handla. På det sättet har media gjort en bild av humor och vad 
som är roligt. Vilket såklart kan påverka vad de olika fokusgrupperna tycker är roligt och inte. 
Gripsrud menar att medierna skapar en värld som människor kan känna igen sig i.  
 
När vi jämför fokusgrupperna med varandra ser vi att samtliga grupper tyckte att Katten som 
vägrar flytta på sig och klippet med Rickard Palm var roligast medan åsikterna kring de andra 
klippen var lite mer delade. I grupp 1-3 var det några av deltagarna som gillade Stefan och 
Krister samt Charlie Chaplin. I grupp 4-5 var det däremot inte någon som uppskattade varken 
Stefan och Krister eller Charlie Chaplin. Senzani (2010) skriver att när de började visas 
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komediserier på amerikansk TV så var det en viss typ av personer som tittade på TV och som 
uppskattade serierna. Författaren menar att det var vanligt att arbetarklassen tittade på TV-
serierna för att de kände igen sig i dem medan medelklassen tittade på TV-serierna så att de 
kunde skratta åt arbetarklassens liv och problem. Deltagarna i grupp 1-3 har liknande 
livssituationer som karaktärerna i Stefan och Krister eller Charlie Chaplin och då kan det vara 
så att deltagarna känner igen sig i dessa. Gripsrud menar att medierna skapar en värld som 
människor kan känna igen sig i, till exempel berättar medierna vad det innebär att vara 
svensk, människor känner igen sig i vad medierna påstår och således skapas en gemenskap 
med andra som är svenska. Det gör att vi i till exempel krig kan tänka oss att döda och låta oss 
dödas för nationens skull, medan vi i vanliga fall inte skulle ha brytt oss speciellt mycket om 
människorna annars.  
 
Precis som om klipp 1-6 tycker de olika homogena grupperna om olika klipp av klipp 7-11. 
Vi anser att det kan ha ett visst samband med om de olika deltagarna känner igen sig i de 
olika klippen eller inte.  
 

4.8 Ta del av humor 

4.8.1 Resultat 
Deltagarna i grupp 1 tar del av humor genom internet, TV och genom att kommunicera med 
andra människor. De tycker att det är roligare att ha kul tillsammans med andra än att sitta 
själva och titta på en TV-serie. En av gruppdeltagarna tycker dock att TV-serier är riktigt 
roligt och kan skratta så att hon gråter. Någon av deltagarna tar del av humor via radio och de 
flesta av deltagarna säger att de tar del av humor på jobbet tillsammans med sina 
arbetskompisar.  Men deltagarna menade att på jobbet är det mest ”snuskhumor” vilket de 
inte tycker är roligt. Deltagarna diskuterade även sexskämt och kom fram till att det kan vara 
kul men det beror på vem det är som säger det och att det delvis beror på vilken ålder och kön 
personen har, detsamma gäller ”snuskhumor”. En av deltagarna konstaterade att alla tycker att 
bajs är kul.  
 
Grupp 1 använder sig av humor överallt men de försöker inte gå runt och vara roliga hela 
tiden utan att de tar det som det kommer. De konstaterade att de skrattar åt konstiga saker och 
att skratt är smittsamt. De tycker även att det är bra med humor när någon mår dåligt. 
Gruppdeltagarna tycker att det är pinsamt när personer tror att de är roliga och skrattar åt sig 
själva.  
 
Deltagarna i grupp 2 använder sig av humor för att lätta upp stämningen och för att glädja 
folk. De pratade om att det är viktigt på arbetet och på fest, men på fest så skrattar de ändå 
och på jobbet är det bra med sjuk humor för då blir jobbet inte lika tråkigt. En av deltagarna 
använder sig av humor för att släta över saker eller lura till sig saker. Deltagarna trodde även 
att de kan få sagt en del med humor till exempel till chefer eller andra på jobbet, med hjälp av 
humor kan de påpeka saker eller pika någon som de kanske annars inte skulle ha gjort.  
 
Grupp 3 tar del av humor via film, TV, kompisar, när de umgås och på jobbet. Med alkohol är 
det oftast jätteroligt menade deltagarna. En av deltagarna sa att hon mest brukar stå för 
humorn själv.  
 
På frågan hur de använder humor svarade en av deltagarna i grupp 3 att hon använder humor 
varje dag och att det kan bli för mycket och för ofta, hon blir ofta trött på sig själv för att hon 
använder humor hela tiden. En annan av deltagarna sa att hon kan använda sig av humor när 
det är pinsamt eller om det är tyst till exempel om hon inte känner någon så kan hon skoja till 
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det så lättar det upp stämningen. Deltagarna var överens om att humor kan användas i alla 
sammanhang.   
 
Deltagarna i grupp 4 tar också del av humor via TV, men då är det ofta framkallad humor som 
till exempel stå-upp-komiker. Deltagarna tar också del av humor genom att kolla på Youtube-
klipp, filmer och TV där de har roliga inslag och så finns det vardagssituationer till exempel 
där folk gör sig illa. Deltagarna använder sig ofta av intern humor samt att träffa kompisar 
och prata gamla minnen. 
 
Gruppdeltagarna i grupp 4 sa att humor oftast kommer av sig själv och en av deltagarna tyckte 
själv att hon hade ganska larvig humor. Gruppen pratade om felsägningar och att en situation 
där någon säger fel saker kan vara riktigt roligt. Deltagarna var överens om att de trivs bättre 
om de skämtar och har humor och att de alltid kan lägga till något roligt för att liva upp 
stämningen.  
 
Deltagarna i grupp 5 tar främst del av humor tillsammans med andra personer, med till 
exempel vänner, familj och arbetskamrater. Deltagarna tittar på TV-serier och läser olika 
seriestrippar i tidningar. Ibland är seriestripparna så dåliga så att de skrattar. En av deltagarna 
brukar lista ut vad som kommer att hända nästa vecka i serien och skrattar åt att det är så lätt 
att lista ut. De flesta av deltagarna brukar skicka roliga mail till sina vänner och tycker att det 
är roligt, det är ett riskfritt sätt att skämta på. Grupp 5 påpekar att de tar del av humor genom 
att leva livet. 
 
Grupp 5 använder sig ofta av humor på arbetet. En deltagare sa att det är en överlevnadsgrej 
och att hon använder det för att skaffa vänner och för att knyta kontakter. 

4.8.2 Analys 
Grupp 1-3 tar främst del av humor på arbetet men även genom umgänge och på fest samt på 
TV och film. En del av gruppdeltagarna tar även del av humor via radio eller internet. 
 
Grupp 4-5 tar främst del av humor via sina vänner och sitt umgänge, det nämner även TV, 
film, Youtube och mail och att leva livet som sätt att ta del av humor. 
 
När vi jämför grupperna visar det sig att grupp 1-3 i större utsträckning använder TV och 
andra medier för att ta del av humor, Hadenius m.fl. (2008) konstaterar att personer med lägre 
utbildning tittar mer på TV, vilket gör att de undermedvetet blir påverkade av det som visas 
på TV. Lynch (2010) beskriver att humor är viktigt för att konstruera och underhålla 
relationer och det är något som samtliga grupper nämner i samband med hur de tar del av 
humor, att det är viktigt med humor när man underhåller sociala kontakter. Även Jerry Palmer 
(1993) menar att humor är en del av vår arts anpassning till vår omgivning och att om det 
finns så mycket glädje med humor så måste det också vara en mening med det. 
 
Grupp 1-3 använder sig ofta av humor, en deltagare tycker till och med att hon använder sig 
för mycket av humor. Deltagarna påpekar främst att humor är viktigt på jobbet. Enligt 
Senzani (2010) så har forskning inom psykologin visat att arbetarklassen använder humor 
som en överlevnadsstrategi på sitt arbete för att hantera stress och ångest samt öka 
grupptillhörigheten. Deltagarna använder sig bland annat av humor i en pinsam situation eller 
när de vill liva upp stämningen. Några av deltagarna använder sig av humor i alla 
sammanhang och att med hjälp av humor kan de få sagt en hel del som de inte skulle få sagt 
annars, till exempel kritik. Senzani skriver att några av humorns funktioner är att skapa 
kontakter, öka grupptillhörighetskänslan och öka förståelse för varandra. Humor kan 
användas för att göra en konflikt synlig på ett ”snällt” sätt. Även Owen Lynch (2010) skriver 
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att humor är viktigt för den sociala konstruktionen kring identiteten samt skapandet av och 
utvecklingen för en organisation. En av deltagarna använder sig av humor för att släta över 
saker, till exempel om hon har kommit sent. En annan deltagare tror att humor är bra om 
någon mår dåligt. Hay (2000) menar att kvinnor ofta använder humor på ett sätt som är 
stödjande och läkande vilket stämmer överens med vad fokusgruppsdeltagarna säger.  
 
Grupp 4-5 använder sig av humor för att liva upp stämningen och använder humor som ett 
sätt att skaffa vänner och att knyta kontakter. Neuman (1994) skriver att humor kan hjälpa en 
person att gå vidare i en svår eller hopplös situation och det var även något som en av 
fokusgruppsdeltagarna konstaterade; att humor är överlevnadsgrej.  
 

4.9 Associationer till ordet humor 

4.9.1 Resultat 
Majoriteten av gruppdeltagarna i grupp 1 sa att de tänker på skratt när det hör ordet humor 
och en av deltagarna sa att hon tänker på Family Guy eller How I met your mother. En av 
deltagarna tänker inte på någonting men tycker att det är roligt med humor och en annan av 
deltagarna tillägger att hon mår bra av humor. Gruppdeltagarna är överens om att humor är 
vad man skrattar åt.  
 
Deltagarna i grupp 2 tänker på roligt och på skratt när de hör ordet humor. 
 
När grupp 3 hör ordet humor tänker de på skratt, ha roligt och fest. Några av deltagarna tänkte 
på varandra och en deltagare tänkte på en rolig film.  
 
När vi frågade grupp 4 vad de tänker på när de hör ordet humor svarade de stå-upp-komiker 
som till exempel Johan Glans, en av deltagarna pratade även om framtvingad humor och tog 
då upp Jim Carey, Magnus Betnér och Robert Gustavsson som exempel. Hon ansåg att 
framtvingad humor är när det upplevs framkrystat och hon kände sig tvingad att skratta. En av 
deltagarna tänkte på olika personligheter, om en person har humor eller inte och att vad 
personen har för humor beror på den personens personlighet. 
 
Deltagarna i grupp 5 tänker på olika saker när de hör ordet humor. En av deltagarna sa ”hur 
mår mor” och fortsätter sedan med att humor är något hon kan skratta åt och att det känns lite 
kravfullt men spännande. En annan av deltagarna sa att hon ser bokstäverna framför sig och 
en tredje deltagarna såg då också bara bokstäverna framför sig. En annan av deltagarna tyckte 
att humor är ”något stort och runt och varmt” (deltagare grupp 5). 

4.9.2 Analys 
Grupp 1-3 tänker på skratt, olika personer och att ha roligt när de hör ordet humor. 
Gruppdeltagarna pratade också om humor i samband med fester och filmer. Alison Ross 
(1998) beskriver humor som någonting som får en person att skratta eller le vilket liknar det 
fokusgruppsdeltagarna pratar om. Ross menar dock att humor kan vara roligt även om ingen 
skrattar och människor kan skratta även om det inte är roligt. Författaren fortsätter att det 
viktigaste är reaktionen, det vill säga skrattat som visar att det är roligt, för att förstå det roliga 
behöver man analysera vad som egentligen sades. 
 
Deltagarna i grupp 4-5 tänker på ganska olika saker när det gäller ordet humor men nästan 
samtliga tolkningar av ordet är positiva och även grupp 4-5 är inne samma spår som är att 
humor innebär skratt och leenden.  
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Mellan grupperna skiljer det sig alltså en del i hur de väljer att beskriva ordet humor. Grupp 
4-5 har fler och mer fantasifulla tolkningar av ordet humor medan grupp 1-3 är ganska klara 
över att det har med skratt och att ha roligt att göra. Vi tror att det kan ha att göra med den 
sociala tillhörigheten att göra. Den uppfattningen vi har fått av de olika grupperna är att de 
som är högutbildade tänkte mer kring själva ordet medan de lågutbildade direkt associerade 
till skratt, alltså reaktionen på det roliga. 
 

4.10 Humor är viktigt 

4.10.1 Resultat 
Deltagarna i grupp 1 tyckte att humor är viktigt samt att det är roligt att skratta och att det är 
bra att ha roligt. Det tycker att humor är en förutsättning för att trivas på till exempel jobbet 
och att det hade varit väldigt tråkigt där utan humor.  
 
Grupp 2 tyckte att humor är viktigt och att ett gott skratt förlänger livet. De tillade att om de 
skrattar riktigt gott så är det roligt och man mår bra. När de hörde ordet humor tänkte 
deltagarna på att ha roligt och de pratade också om att humor var att skratta. Deltagarna 
konstaterade att dålig humor inte är humor. 
 
Alla i grupp 3 tyckte att humor är viktigt. De menade att de får energi och att de blir piggare 
när de får skratta. Det är bra för kroppen att skratta och om något är jobbigt så är det viktigt 
med humor, typ galghumor. Deltagarna pratade om att det är komiskt när folk skrattar åt sig 
själva och en av deltagarna säger att hon då ofta har svårt att hålla sig för skratt. 
 
Grupp 4 var eniga om att de tycker att humor är viktigt. Deltagarna menade att de mår bättre 
när de får skratta och har roligt, humor lättar upp och det blir inte så stelt. 
 
På frågan om humor är viktigt svarade en av deltagarna i grupp 5: ”Det är livsnödvändigt! Jag 
skulle inte överleva om jag inte fick skratta minst en gång om dagen” (deltagare fokusgrupp 
5). En av deltagarna menade att när det händer något förfärligt så funderar hon alltid på om 
hon ska skratta eller gråta och då väljer hon oftast att skratta för att det är lättare. Deltagarna i 
grupp 5 kom överens om att galghumor är ett sätt att överleva och att humor i allmänhet är 
viktigt för att bygga relationer.  

4.10.2 Analys 
Grupp 1-3 tycker att humor är viktigt och att det är en förutsättning för ett bra liv. De tycker 
att ett gott skratt förlänger livet och att de på grund av humor blir piggare och får mer energi 
vilket även stämmer överens med vad Bertil Neuman (1994) skriver om att humor kan 
användas för att lätta upp stämningen samt verka uppiggande och mildra ångest.  
 
Grupp 4-5 tycker att humor är viktigt och att det är en livsnödvändighet och en 
överlevnadsgrej. De tror att humor är viktigt för att bygga relationer och att humor livar upp 
och att de mår bättre av humor. Det grupp 4-5 säger stämmer överens med det Neuman 
skriver; att vitsen med humor är inte bara att skämta och roa utan det är också att uppnå 
tillfredställelse. Neuman menar att humor är ett sätt att kommunicera med personer i 
vardagliga situationer, i ovanliga situationer eller i besvärliga situationer vilket är något som 
samtliga fokusgrupper har diskuterat och håller med om. Samma orsaker till varför 
fokusgruppsdeltagarna använder humor menar Larsåke Larsson (2008) att människor 
använder till att kommunicera. Författaren menar människor bland annat kommunicerar för 
att överleva och få hjälp i svåra situationer, samarbeta med andra och skapa relationer samt att 
hålla ihop grupper. 
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Gemensamt för alla grupper är att de pratar om att humor är viktigt för att skapa och behålla 
kontakter och även det är något som fokusgrupperna får stöd av i litteraturen. Simon Critchley 
(2002) skriver att all humor inte består av att skämta utan att humor främst används till att 
skapa och underhålla sociala kontakter. 
 

4.11 Därför är saker roligt 

4.11.1 Resultat 
Grupp 1 menade att vad de tycker är roligt beror på tillfälle, humör, igenkänningsfaktor och 
umgänge. Är de på bra humör så kan de skratta åt allt, det behöver inte alltid vara skämten 
som är roliga utan det kan vara personen som säger det som gör det roligt eller bara för att det 
är härligt att skratta. ”Man skrattar för att det är gött och för att andra skrattar. Då skrattar man 
med dem. Det är ju inte humor så. Humor är en sak.” (Deltagare i fokusgrupp 1) 
 
Deltagarna i grupp 2 trodde att vad en person tycker är roligt eller inte spelar stor roll 
beroende på vilket humör personen är på. En av deltagarna trodde att humor går i arv och att 
uppväxten spelar roll när det kommer till vilken humor en person har, hon menade att hennes 
far var väldigt skojsam och alltid sa roliga saker och att det smittade av sig. De konstaterade 
vidare att skratt är smittsamt och det de skrattar åt behöver inte alltid vara kul utan det kan 
vara situationen som gör det roligt. Huruvida saker är roliga eller inte beror till stor del på 
vem som säger det, en person kan säga en sak och så är det inte alls kul, sen så kommer det en 
annan person och säger samma sak och då är det jättekul. 
 
Fokusgruppsdeltagarna i grupp 2 tror att det är skillnad på vilken humor en person har 
beroende på om den kommer från en ”arbetarfamilj” eller en ”rikemansfamilj”. En av 
deltagarna sa: ”Om man tar en riktig arbetarfamilj och en sånhära riktig rikemansfamilj så tror 
jag inte att vi har samma humor, vi har mer buskis och släppa-loss-humor” (Deltagare 
fokusgrupp 2). Deltagarna spekulerade kring vad Kungen och Silvia tycker är roligt och 
konstaterade att de förmodligen inte alls har samma humor som fokusgruppsdeltagarna. 
 
En av deltagarna i grupp 3 trodde att beroende på vilken uppväxt en person har så tycker man 
att olika saker är roliga. Deltagarna kom fram till att humor går i arv och att en persons humor 
ofta liknar sin förälders humor. Deltagarna trodde att det en person tycker är roligt kan bero 
på barndomen och till exempel vad som visades på TV då. En av deltagarna trodde att humor 
kan förändras eller att det kan bero på vilket syskon i syskonskaran man är.  
 
Grupp 4 trodde att en persons humor beror på vad personen är uppväxt med och hur personen 
har lärt sig att se på saker och ting. De trodde också att det beror på var personen har växt 
upp, vilka kompisar personen har haft, vad personen har lärt sig och vilken jargong familjen 
har. En av deltagarna menade att hon måste ha en viss sinnesstämning för att tycka något är 
roligt, är hon väldigt trött eller bakfull så skrattar hon åt allt.  
 
Om en person tycker att något är roligt eller inte tror deltagarna i grupp 4 till stor del beror på 
sammanhanget och vem man umgås med för tillfället. De tror också att det är en 
generationsgrej, att det måste vara igenkänningsbart och att det beror på vilka referensramar 
en person har. En deltagare sa att ibland räcker det att en person bara visar sig och behöver 
inte ens säga något så skrattar hon. Hon menar då att det måste det vara något som hon 
associerar till som gör att hon skrattar. Det kanske beror på situationen och eller hur hon är 
som person. Deltagarna kom fram till att de ibland skrattar åt minnen, ofta inom familjen. De 
nämner internhumor och de pratar om oväntad humor när det ska vara allvarligt. Deltagarna 
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kommer fram till att om de förväntar sig att något ska vara roligt som till exempel roliga 
historier så är det sällan roligt.  
 
Deltagarna i grupp 5 tror att flera olika saker påverkar vad en person tycker är roligt, bland 
annat intressen och att vissa skämt kan vara roliga beroende på hur insatt personen är i ämnet. 
Om en person säger något som inte är menat att det ska bli roligt kan det bli roligt utan att 
personen tänker på det. Det kan också bli extra roligt när det är förbjudet att skratta. 
Deltagarna sa att humor och vad personer tycker är roligt beror på vem det är, vilken situation 
det är, vilket tillfälle det är och vilken dag det är. En av deltagarna sa att en sak kan vara kul i 
en grupp men om hon tar samma sak till en annan grupp så är det inte alls lika roligt. 
Deltagarna tror att förhållandet till sig själv spelar roll och om en person kan ge sig hän i 
skrattet eller inte. De menar att när en person blir äldre och mer trygg med sig själv så har den 
lättare för att skratta. ”Man kan inkludera sig själv i humorn på ett annat sätt, man skrattar inte 
bara åt roliga saker utan man skrattar åt sig själv” (Deltagare fokusgrupp 5). 

4.11.2 Analys 
Grupp 1-3 tror att saker är roliga beroende på olika situationer samt vem det är som säger det. 
Deltagarna tror också att uppväxt och arv påverkar vad en person tycker är roligt. Som Abram 
de Swaan (1996) skriver så föds en person med redan bestämda egenskaper, till exempel; var 
en person växer upp, i vilken familj personen föds i, om det är en pojke eller flicka, vad 
föräldrarna jobbar med, hur deras ekonomi ser ut och så vidare. Allt detta påverkar framtiden 
och hur personen kommer att formas som människa. Gripsrud (2002) skriver att vissa av våra 
egenskaper väljer vi inte själva utan det beror på vilka som är våra föräldrar, och därmed 
väljer vi inte heller vår sociala klassbakgrund, var vi växer upp, vilket kön vi tillhör, vilket 
som är vårt modersmål och så vidare. Flera deltagare tycker att det är roligt med personer som 
inte själva vet om att de är roliga och flera deltagare menar att skratt är smittsamt och att de 
kan skratta även om det som sägs inte är roligt. Några av deltagarna tror också att det kan 
bero på igenkänningsfaktor, känner de inte igen sig i det som det som det skämtas om så 
förstår de inte skämtet på samma sätt och tycker således inte att det är roligt. Det som 
deltagarna säger kan ha att göra med det som Gripsrud kallar identitet. Gripsrud menar att 
människor bygger upp en identitet och en livsstil med hjälp av sin habitus och kan således 
identifiera sig med andra som har samma livsstil och liknande identitet, det vi kallar social 
tillhörighet.  
 
Grupp 4-5 tror att vad en persons uppväxt, jargong i familjen och vad personen har för 
minnen påverkar vilken humor en person har. Deltagarna tror också att det kan bero på 
sammanhanget och vilken sinnesstämning personen har. Det kan också bero på personen som 
säger en sak och vad personen har för förhållande till sig själv. De menar att ens intresse kan 
spela roll och även igenkänningsfaktor. Även grupp 4-5 pratar om att de tror att de har ärvt 
humor eller att vad de tycker är roligt har ett samband med hur de är uppväxta. Utifrån de 
Swaan och Gripsruds teorier menar vi att dessa egenskaper kan påverka vilken humor 
personen har.  
 

4.12 Humor i omgivningen 

4.12.1 Resultat 
Deltagarna i grupp 1 är överens om att de inte har samma humor som alla de umgås med. En 
deltagare menar att hon inte har samma humor som de andra i grupp 1 men att hon har andra 
vänner som hon skrattar mer med. En deltagare menar att hon ofta har något som hon tycker 
är roligt tillsammans med de hon umgås med, då skrattar de åt att saker som de har 
gemensamt och situationer som de har varit med om tillsammans. 
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Deltagarna i grupp 2 upplevde att de har samma humor som de personer som de umgås med, 
de märker det till exempel på jobbet där de ofta inte umgås med dem som de inte har något 
gemensamt med och då har de helt enkelt inte kul ihop på samma sätt som till exempel 
hemma tillsammans med andra familjemedlemmar. En annan deltagare berättade att hon och 
hennes man har olika humor, men att hon kan skratta åt honom när han skrattar. Deltagarna 
drar inte samma skämt överallt utan det beror på var de befinner sig. En deltagare menade att 
vissa skämt kan hon dra för en person men att det inte skulle passa för en annan person, 
snuskhumor är ett bra exempel på humor som inte passar alla tyckte grupp 2. 
 
Deltagarna i grupp 3 tyckte att de har liknande humor som andra personer i deras umgänge, 
de tror inte att de skulle umgås med personer som inte har liknande humor som dem, till 
exempel om deltagarna är på fest så sätter de sig inte där de tycker det är tråkiga människor 
utan där de roliga sitter. ”Om man inte har roligt ihop så hade man antagligen inte umgåtts” 
(Deltagare fokusgrupp 3). Deltagarna konstaterade att det finns vissa personer som de kan ha 
trevligt ihop med och vissa som de har roligt ihop med, de konstaterade också att de kan ha 
olika humor med olika människor. Ibland så skrattar deltagarna bara för att vara snälla och 
inte för att det är kul, en deltagare sa till exempel att på en skolpjäs så skrattar hon bara för att 
vara snäll eftersom det sällan är roligt. Deltagarna i grupp 3 tycker att personer på jobbet ofta 
är trevliga men ganska tråkiga. En av deltagarna konstaterade att om en person inte förstår 
ironi så är den humorlös. Ibland så driver en av deltagarna så fruktansvärt med andra att hon 
tycker att de borde förstå att hon skämtar, men det gör inte alla och då kan det tolkas fel.  
 
Deltagarna i grupp 4 svarade både ja och nej på frågan om de har samma humor som personer 
i sin närhet, de menade att alla som de känner kan de skratta åt olika saker med. Deltagarna 
menade också att de kan skratta åt någon som försöker vara rolig men som inte lyckas med 
det. Deltagarna trodde dock att de drar sig till personer som har samma slags humor som dem 
för då kan de ha roligt ihop. En av deltagarna tror att personer kan läsa av på personkemin om 
någon har liknande humor som en själv. ”Skratt är nog väldigt så och humor är nog det liksom 
som man kommer nära varandra och har kul tillsammans och då blir man oftast vänner” 
(Deltagare fokusgrupp 4). Deltagarna konstaterade att alla har någon slags humor, att olika 
personer ser det ifrån olika vinklar men alla har inte samma humor och har de inte det så 
kommer det antagligen inte att klicka mellan de personerna. 
 
Grupp 5 tror inte att personer alltid har samma humor som personer i sin närhet. De trodde att 
humor är interaktivt som när en person gör något och en annan skrattar så börjar den som 
gjorde något också att skratta. Deltagarna sa att alla personer som de känner inte har samma 
humor som dem men deltagarna tror att det är vanligare att familjen har mer liknande humor 
än ens vänner. Deltagarna tror att om två personer skrattar tillsammans kan det vara ett sätt att 
knyta kontakt, även om personer inte har samma humor så kan de skratta åt samma saker.  

4.12.2 Analys 
Grupp 1-3 menar att de inte har samma humor som alla personer i sina umgängen men tror att 
de har något gemensamt med de flesta. Deltagarna sa att de kan skratta åt saker de har varit 
med om tillsammans och att de drar sig till personer som har liknande humor. De konstaterade 
dock att de har olika humor med olika personer och att de ibland skrattar för att vara artiga 
och inte för att det är roligt egentligen. Senzani (2010) skriver att en av humorns funktioner är 
att skapa kontakter, öka grupptillhörighetskänslan och att öka förståelsen för varandra. Att 
deltagarna i grupp 1-3 dras till personer med liknande humor har troligtvis med det Senzani 
skriver att göra. Gruppdeltagarna bör ju föredra att umgås med personer som de har liknande 
humor som eftersom det hjälper till att skapa eller öka kontakten mellan människor, stärka 
grupptillhörighetskänslan samt öka förståelsen för de andra. 
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Flera av deltagarna i grupperna 1-3 påpekade även att de hade mycket roligare tillsammans 
med familjemedlemmar än med till arbetskamrater. Vi menar att det har att göra med habitus, 
eftersom familjemedlemmar är uppvuxna på liknande sätt så har de liknande livsstilar och har 
således fler saker gemensamt.   
 
Grupp 4-5 sa att de dras till personer som har samma typ av humor som de själva men att de 
inte alltid har samma humor utan att det beror på olika sammanhang. Även det grupp 4-5 
säger stämmer in på Senzanis teori om grupptillhörighet och kontaktsökande vilket också 
Larsåke Larsson skriver om när det gäller kommunikation. 
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5 Slutsats  
I detta kapitel kommer vi att diskutera det resultat vi har fått fram och dra slutsatser för att 
försöka besvara de problemformuleringsfrågor som presenteras i början av uppsatsen. I slutet 
av kapitlet kommer vi att ha ett underkapitel där vi beskriver övriga slutsatser vi har kommit 
fram till under forskningens gång samt en självkritisk diskussion där vi diskuterar vad som 
kunde ha gjorts annorlunda. 
 

5.1 Vad tycker kvinnor med olika social tillhörighet är roligt och 
varför?  
I metodkapitlet tar vi upp att under forskningens gång så valde vi att dela in humor i två olika 
kategorier precis som Senzani (2010) nämner i sin artikel. Den första kategorin är verbal 
humor så som ordvitsar, ironi, felsägningar, roliga historier med mera. Den andra kategorin är 
fysisk humor vilket vi definierar som exempelvis kroppsspråk, folk som ramlar, folk som 
skadar sig, gester med mera. Som vi har sagt så skiljde det sig en del åt vad våra fokusgrupper 
tyckte var roligt och en del av dem uppskattade verbal humor medan andra framför allt 
uppskattade fysisk humor. Det som flest personer uppskattade var när folk ramlar och slår sig 
och när folk säger fel. Många av fokusgruppsdeltagarna tyckte det var roligt med situationer 
där djur eller barn är inblandade, för att djur och barn är så oskyldiga och omedvetna om vad 
de gör. Uppfattningen vi fick var att personerna i fokusgrupp 1-3 tyckte bättre om fysisk 
humor och att de i grupp 4-5 tyckte bättre om verbal humor. Grupp 4-5 uttryckte också att de 
gillade humor där de fick tänka till, till exempel ironi och sarkasm. I och med att grupperna 
har olika sociala tillhörighet och tycker att olika saker är roligt så menar vi att deras sociala 
tillhörighet kan ha påverkat resultatet. Vi menar, precis som Gripsrud att beroende på en 
persons identitet så identifierar en person sig med en viss typ av saker, det kan till exempel 
vara att grupp 1-3 kommer ifrån samma ställe, de har ingen vidareutbildning och de har 
liknande jobb. Alla dessa egenskaper kan vara en bidragande faktor till att de tycker att fysik 
humor är roligare. Likadant med grupp 4-5, där har alla valt att läsa vidare och de kommer 
ifrån större städer, och det i sin tur kan ha gjort att de gillar verbal humor. 
 
Det kan givetvis också bero på andra orsaker, bland annat så skriver Hadenius med flera 
(2008) att TV-tittandet varierar mycket beroende på olika befolkningsgrupper i Sverige, bland 
annat så ökar TV-tittandet med åldern. De menar att personer med låg utbildning tittar mer på 
TV än de med högre utbildning och fortsätter med att TV-konsumtionen hos människor 
påverkas av deras yrke och övriga intressen. Jostein Gripsrud (2002) skriver om mediernas 
makt över publiken och hur det vi ser på TV påverkar oss på olika sätt. Gripsrud skriver 
vidare att medier kan mer eller mindre direkt påverka publikens sätt att tänka och handla. På 
det sättet har media påverkat bilden av humor och vad som är roligt. Det märktes tydligt när 
vi analyserade materialet från fokusgrupperna att fokusgruppsdeltagarna hade påverkats av 
den humor som visas i media och då framförallt på TV. Grupp 1-3 var de grupper som 
tydligast visade dessa tendenser. De tyckte att TV-serier som går på TV just nu var roliga. 
Grupp 4-5 diskuterade snarare TV-serier som de hade sett förr och som de tyckte var kul, men 
nämnde bara någon enstaka aktuell TV-serie. Efter att ha analyserat fokusgruppernas svar så 
har vi kommit fram till att personer som är lågutbildade förlitar sig undermedvetet på att 
medierna hittar humor åt dem. Efter att ha läst Hadenius med flera (2008) så kan vi också 
konstatera att TV visar sådant som människor vill se och eftersom det är flest lågutbildade 
personer som ser på TV visar de det som lågutbildade vill se. Vi kan säga att det blir som en 
cirkel där både publiken och mediet påverkar varandra.  
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När vi visade klipp 1-6 visade det sig att det inte skilde så mycket i vad de olika homogena 
grupperna tyckte var roligt och inte. Det motsäger vad de sa på första frågan om vad de tyckte 
var roligt och inte. Det som skilde sig mest mot svaren på fråga ett; Vad tycker ni är roligt? 
var att grupp 4-5 påstod sig tycka om humor där de var tvungna att tänka till lite, vi visade 
flera sådana klipp men det roade inte grupp 4-5 utan det var den visuella humorn som de 
tyckte var rolig när de fick se de olika klippen. Varför det visade sig vara på detta sätt har vi 
resonerat kring och kommit fram till att det kan vara en av bieffekterna med att använda sig 
av fokusgrupper som metod, det är lätt att det blir ett grupptänk och att personer inte vågar 
uttrycka sin åsikt i gruppen som vi beskriver i kapitel 3.7 Metoddiskussion. Det kan även vara 
så att vårt val av humor; där man behöver tänka efter, inte föll grupp 4-5 i smaken utan att de 
gillar en annan typ av humor där man behöver tänka efter.  
 

5.2 På vilket sätt spelar social tillhörighet roll när det kommer till 
vad kvinnor tycker är roligt och inte?  
Flera av fokusgrupperna nämnde att de ansåg att den humor en person har beror på hur 
personen är uppväxt. En deltagare i grupp 2 menade att man ärver humor, hennes far var 
väldigt skojsam och sa alltid roliga saker och hon tror att det har smittat av sig. I grupp 3 kom 
de fram till att en person ärver humor och att den humor en person är uppväxt med tycker den 
personen är roligt även idag. Deltagarna i grupp 4 trodde att det helt berodde på vad en person 
är uppväxt med, hur personen har lärt sig att se på saker och ting, vilka kompisar personen har 
haft och vad personen har lärt sig samt vilken jargong familjen har. En av deltagarna i grupp 4 
menar att om man är uppvuxen med att till exempel se på ett speciellt TV-program så finns 
det även minnen i det.  
 
I kapitel 2 Litteratur och Teori beskriver vi social tillhörighet och hur vi ser på det, där skriver 
vi om Gripsrud (2002) och om det han kallar livsstil, identitet och habitus. Författaren 
förklarar habitus som erfarenheter som en person samlar på sig under sitt liv och som formar 
personens identitet. En persons habitus påverkar vilka val den gör i livet och formar den 
livsstil personen lever efter. Enligt Gripsrud så har vi inte valt den största delen av vår 
identitet själva eftersom vi inte väljer våra föräldrar, som följd väljer vi inte heller var vi 
växer upp eller vilket kön vi har. Vissa av de val vi gör själva baseras på dessa förutbestämda 
egenskaper vilket påverkar vår sociala tillhörighet. 
 
Lena Karlsson (2005) skriver att det är attityden hos en person och de händelser en person har 
varit med om, samt hur personen upplever sig själv och sin roll i samhället som påverkar hur 
den tänker och handlar. Precis som Gripsrud (2002) menar Karlsson att livsstilen hos en 
människa är resultatet av en persons eget val. Författaren menar att den sociala tillhörigheten 
en person identifierar sig med styr över personens livsstil, personens intressen, olika vanor 
och andra preferenser.  
 
Gripsrud menar att vi skapar vår egen habitus, att habitus är en produkt av vår socialisation, 
det innebär att en persons habitus aldrig är helt färdig. Gripsrud skriver vidare att habitus 
påverkar till exempel vilken utbildning en person väljer. Han fortsätter att habitus är något 
relativt, något som visas i förhållande till något annat eller några andra. Precis som att habitus 
påverkas av familjebakgrunden så påverkas den också av utbildning, yrke och annan social 
praxis. 
 
Om vi tolkar det som Gripsrud, Karlsson och de Swaan skriver om som social tillhörighet 
så menar vi att den sociala tillhörigheten kan spela en stor roll när det undersöks vad som 
påverkar en persons humor. Vi har även sett antydningar på att kön och ålder är två 
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egenskaper som påverkar resultatet. Eftersom vi endast har riktat in oss på kvinnors humor 
och inte lagt energi på åldersvariabeln kan vi inte dra några slutsatser med hjälp av dessa 
egenskaper. Däremot så har vi med hjälp av Jennifer Hay (2000) läst oss till på vilka sätt 
kvinnor använder humor. Bland annat skriver Hay att kvinnor ofta delar roliga personliga 
historier för att skapa sammanhållning, de har också en mer anekdot-kopplad humor än vad 
män har. Hay skriver att vissa forskare menar att kvinnor använder humor när de är med 
andra kvinnor men undviker det när de är i blandade grupper, kvinnor använder istället 
humor på ett sätt som är stödjande och läkande.  

De slutsatser vi kan dra när vi har gått igenom resultatet av fokusgrupperna är att deras humor 
skiljer sig ganska mycket åt, beroende på deras olika sociala tillhörigheter. Vi tror dock att det 
också kan bero på tillfället och umgänget, precis som många av dem nämner. Att ha 
fokusgrupper med humor som ämne har varit ganska lättsamt, men samtidigt har deltagarna 
förväntat sig att det ska vara roligt och det kan ha påverkat deras reaktioner. Som många av 
dem nämner så smittar skratt, det kan också ha varit en bidragande faktor till deras reaktioner 
enligt Alison Ross (1998). Författaren menar att humor kan vara roligt även om ingen skrattar 
och människor kan skratta även om det inte är roligt. Författaren fortsätter att det viktigaste är 
reaktionen, det vill säga skrattat som visar att det är roligt, för att förstå det roliga behöver 
man analysera vad som egentligen sades. 
 

5.3 I vilka sammanhang och på vilka sätt använder kvinnor humor 
för att kommunicera med andra personer? 
Vi har hittat flertalet forskare som skriver om hur viktig humor är på arbetet. Bland annat 
Lynch (2010) och Senzani (2010). Senzani skriver att arbetarklassen använder humor som en 
överlevnadsstrategi på sitt arbete för att hantera stress och ångest. På arbetsplatsen är ofta 
ledningen inte omtyckt menar Senzani, så genom att snacka skit och skämta om dem så ökar 
gruppsolidariteten. Lynch beskriver bland annat Top-down humor och Down-up humor. Top-
down humor är när chefer använder sig av humor för att visa att de bestämmer, de använder 
humor som ett maktmedel vilket är ett av humorns användningsområden på 
arbetsplatser. Top-down humor är en retoriskt viktig del för ledare eftersom det kan användas 
för att övertyga, övertala, manipulera och kontrollera arbetarna. Down-up humor är motsatsen 
till Top-down humor och innebär att en person av lägre status använder humor för att kritisera 
eller löjliggöra till exempel ledare. Lynch menar att Down-up humor är en allmänt 
förekommande del av kommunikation på arbetet. Detta hjälper både ledare och anställda att 
kommunicera med varandra, med humor blir det mer lättsamt, en av fokusgruppsdeltagarna 
menade att med hjälp av humor så kan hon ta upp allvarliga saker med sin chef, till exempel 
om lönen eller någon annan arbetssituation. 
 
Flera av fokusgrupperna tyckte att humor spelar stor roll på arbetsplatsen. Grupp 1 tycker att 
humor är en förutsättning på jobbet, deltagarna tycker inte att det är roligt att vara allvarliga 
hela tiden och de tycker att det hade varit tråkigt att jobba utan humor. Grupp 2 anser att 
humor är allra viktigast på jobbet, deltagarna menar att det bra med sjuk humor för att ta sig 
igenom arbetsdagen. Fokusgruppsdeltagarna visar det som Lynch och Senzani pratar om - att 
humor är viktigt på jobbet. Vi tror också att humor spelar en stor roll på arbetet, innan vi 
bestämde inriktningen mot social tillhörighet på uppsatsen så diskuterade vi huruvida olika 
yrkesgrupper skämtar med varandra. Vi kom fram till att det är väldigt olika på olika yrken 
och att i vissa yrken så måste man skämta för att orka med eller klara av arbetet.  
 
Flera av fokusgrupperna nämner att när de umgås så spelar humor stor roll, då de sa att de inte 
umgås med människor som de inte har roligt tillsammans med. Grupp 3 sa att de oftast dras 
till folk som är roliga på till exempel fester och på jobbet men att de kan umgås med 
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människor för att de är trevliga också. En av deltagarna i grupp 5 sa att hon använde humor 
för att knyta kontakter med andra människor och för att få vänner.  
 
Senzani (2010) skriver att några av humorns funktioner är att skapa kontakter, öka 
grupptillhörighetskänslan och öka förståelse för varandra. Humor kan användas för att göra en 
konflikt synlig på ett ”snällt” sätt. Humor kan också fungera som ett sätt att kommunicera 
mellan de olika sociala klasserna. På grund av dessa aspekter kan humor ses som en strategi 
eller en självhävdelse, speciellt i olika grupper. 
 
Så utifrån fokusgruppernas svar och med hjälp av litteraturen kan vi dra slutsatsen att humor 
används som kommunikationsmedel mellan kvinnor för att stärka deras vänskapsband och 
andra sociala grupper. Om människor har något gemensamt att skämta om så ökar 
samhörigheten. Det visar Gripsrud (2002) genom sitt begrepp identitet och Hay (2000) menar 
att kvinnor använder humor för att skapa sammanhållning. Det är flera fokusgruppsdeltagare 
som beskriver humor som ett sätt att söka kontakt och behålla de sociala kontakter de har. 
Fokusgruppsdeltagarna pratar om att ett skämt är ett sätt att känna av om en person har 
liknande humor eller inte. Critchley (2002) håller med fokusgruppsdeltagarna och menar att 
humor i första hand inte består av att skämta utan att det främst används till att skapa sociala 
kontakter.  
 
Under forskningen hittade vi en hel del litteratur kring ämnet humor och sjukvård och det är 
många som anser att humor är ett bra och viktigt sätt att kommunicera när det gäller att prata 
om jobbiga ämnen. Humor har som Neuman (1994) skriver en förlösande och läkande 
funktion och att humor även kan hjälpa en person att gå vidare i en hopplös situation. Att 
humor har en läkande och förlösande funktion är något som vi har sett under fokusgrupperna, 
det är många som nämner att de använder sig av humor om de till exempel känner sig nere 
eller vill att någon annan ska må bättre.  
 
Flera av fokusgruppsdeltagarna beskriver precis som Neuman (1994) att de använder humor 
för att säga något i seriösa sammanhang och att de ofta använder humor för att prata om något 
som är allvarligt, det kan till exempel vara på jobbet. En av fokusgruppsdeltagarna brukar 
använda humor för att skämta bort något och flera av de andra nämnde att de använder det för 
att kunna kritisera andra människor, till exempel för att säga att en tröja är ful eller att de har 
uttryckt sig på ett konstigt sätt. En av fokusgruppsdeltagarna berättar att hon använder humor 
för att kunna komma undan med saker som hon har gjort och det menar Ziv att humor kan 
hjälpa en person att undvika konsekvenser. Ziv skriver även om förväntningarna på humor 
och på att personer i ens närhet ska uppskatta samma saker som den som skämtar själv gör. 
Ziv menar att om en person drar ett skämt eller visar något den tycker är roligt för en vän så 
förväntar personen sig att vännen ska tycka samma sak och om vännen inte gör det och det 
händer gång på gång så börjar personen till sist ifrågasätta sin vän och deras vänskap. Ziv 
skriver att humor kanske är viktigare än vad vi tror för personer och deras relationer med 
varandra. 
 
Grupp 4-5 pratade om att humor är viktigt och används för att leva livet. De pratade om att de 
använder humor för att kommunicera med andra, skaffa vänner och känna gemenskap. Den 
största skillnaden mellan de homogena grupperna och hur de använder humor när de 
kommunicerar är att grupp 1-3 främst använder sig av humor för att lättare kunna prata med 
andra, som till exempel har en annan social tillhörighet medan grupp 4-5 kommunicerar med 
humor när de vill stärka den redan befintliga gemenskapen.  
 
Larsson (2008) nämner en del olika skäl och orsaker till att människor kommunicerar med 
varandra och vi har sett att flera av dessa områden även nämns av fokusgruppsdeltagarna som 
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områden där de använder sig av humor för att kommunicera med andra människor. Flera av 
fokusgruppsdeltagarna nämner att de använder sig av humor för att överleva och få hjälp i 
svåra situationer, samarbeta med andra och skapa relationer samt hålla ihop grupper och 
organisationer. Några av fokusgruppsdeltagarna nämner även att de tror att personer kan 
använda humor för att övertala andra att uppfatta saker på ett visst sätt och att utöva makt, 
uttrycka sin personlighet samt att tillgodose sociala behov. De områden som Larsson nämner 
som skäl och orsaker till kommunikation och som ingen av fokusgruppsdeltagarna direkt är 
inne på är att förstå världen och sin omgivning, ge och erhålla information, planera aktiviteter 
och fatta beslut samt tillgodose materiella behov och erhålla ekonomisk vinning.  
 

5.4 Övriga slutsatser 
Gällande klippet med Lill-babs märkte vi något intressant, grupp 1-3 tycker att det var ett 
roligt och bra klipp för att personen som spelar Lill-babs (David Hellenius) lyckas fånga 
henne som person medan grupp 4-5 inte tycker att klippet var speciellt bra för att han inte har 
lyckats fånga henne som person. Det är alltså ganska uppenbart att de olika grupperna har 
olika sätt att se på Lill-babs och David Hellenius tolkning av henne. Vi tror att även detta kan 
ha ett samband med social tillhörighet att göra, och att vi ser med olika ögon på kända 
personer. Vi tror att även detta kan ha med TV-tittandet att göra, att Lill-babs framställs på ett 
sätt i TV och det är den uppfattningen av Lill-babs som grupp 1-3 har fått medan grupp 4-5 
har fått en annan uppfattning om Lill-babs, kanske genom att ha lyssnat på hennes musik, det 
hon främst är känd för. 
 
Vi anser och har sett tendenser till att humor har förändrats mycket under åren och mycket av 
det beror på medierna. Under flera av fokusgrupperna så konstaterades det att förr i tiden var 
humor mer lättsam än vad den är nu för tiden. Då kunde de skratta åt Charlie Chaplin som 
gick runt och skruvade på näsor istället för som det är idag, då det finns humor där man måste 
tänka till för att förstå det roliga.  
 

5.5 Självkritisk diskussion 
I inledningen till uppsatsen skriver vi att vi hade vissa förväntningar och idéer om hur vårt 
problemområde såg ut redan på förhand. Vi hade en hypotes som sa att en persons sociala 
tillhörighet påverkar vad personen tycker är roligt och inte. Vi tror att våra förutfattade 
meningar kan ha påverkat resultatet av uppsatsen. Vi har försökt att tänka objektivt och att 
bortse från våra förutfattade meningar men vi kan inte med säkerhet garantera att dessa 
förväntningar ändå har påverkat oss.  
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6 Förslag till vidare forskning 
När vi började diskutera vårt ämne och vad vi ville forska om var det flera personer som 
tyckte att det var ett intressant ämnesval och någonting som kändes relativt outforskat. Under 
uppsatsens gång har vi hittat en del material och forskning som ändå tyder på att det finns 
personer innan oss som har studerat humor och social tillhörighet. Däremot har vi sett ganska 
lite forskning kring begreppen humor och kommunikation. Vi tycker att det vore intressant att 
forska vidare kring faktorer som hur man kan kommunicera med humor och kanske 
framförallt med ironi och sarkasm. Det finns en del skrivet inom detta men då främst i 
samband med politisk kommunikation. En annan del som vi har intresserat oss för är humor i 
samband med makt. Det vi tänker på då är främst hur man kan använda sig av humor för att få 
makt över eller trycka ner någon. Vi är också intresserade av hur man använder och kan 
använda humor på arbetsplatser. Vi har hittat en hel del litteratur om humor i vården och på 
sjukhus men humor i samband med andra yrkesgrupper är det ganska dåligt skrivet om. Vi ser 
också stora möjligheter att vidareutveckla vår forskning och vårt problemområde det vill säga 
på vilket sätt social tillhörighet påverkar vilken humor man har. Utöver det ser vi också ett 
intresse i att studera vilka andra faktorer som spelar in kring vad man tycker är roligt. Tre 
aspekter som hade varit intressanta att undersöka är humor i samband med genus, humor i 
samband med ålder och humor i samband med var man bor eller kommer ifrån. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

I wondered why it was that when a man tells a joke and women don't 
laugh, we are told we have no sense of humor, but when a woman tells a 
joke and men don't laugh, we are told we are not funny. 

 
Jennifer Hay (2000) s. 712 
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http://www.youtube.com/watch?v=IjarLbD9r30&feature=youtu.be  
 
Klipp 2 Unge hoppar för tidigt 
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8 Bilagor 
Bilaga 1 Enkät 
Enkät: Humor och bakgrund 
 
Födelseår__________  
  
Högsta avslutade utbildning 
(   ) Grundskola årskurs 1-9 
(   ) Gymnasium 2-3 år 
(   ) Högskola/universitet 
(   ) Annat. Vad?___________________________________ 
 
Bostadsort 
(   ) Invånare 0-1 000 
(   ) Invånare 1 000-5 000 
(   ) Invånare 5 000-10 000 
(   ) Invånare 10 000-50 000 
(   ) Invånare 50 000-100 000 
(   ) Invånare 100 000 eller fler 
 
Uppväxtort 
(   ) Samma som bostadsort 
(   ) Invånare 0-1 000 
(   ) Invånare 1 000-5 000 
(   ) Invånare 5 000-10 000 
(   ) Invånare 10 000-50 000 
(   ) Invånare 50 000-100 000 
(   ) Invånare 100 000 eller fler 
  
Nuvarande sysselsättning 
(   ) Studerande 
(   ) Arbetslös 

 
 
 
 
(   ) Eget företag 
(   ) Anställd chef 
(   ) Anställd 
(   ) Pensionär 
(   ) Sjukskriven 
(   ) Annat. Vad?___________________________ 
 
Vad är/var din mammas högsta avslutade utbildning? 
(   ) Grundskola årskurs 1-9  
(   ) Gymnasium 2-3 år 
(   ) Högskola/universitet 
(   ) Annat. Vad?________________________________ 
 
Vad är/var din pappas högsta avslutade utbildning? 
(   ) Grundskola årskurs 1-9 
(   ) Gymnasium 2-3 år 
(   ) Högskola/universitet 
(   ) Annat. Vad?________________________________ 
 
Var är/var din mamma uppvuxen? 
(   ) Invånare 0-1 000 
(   ) Invånare 1 000-5 000 
(   ) Invånare 5 000-10 000 
(   ) Invånare 10 000-50 000 
(   ) Invånare 50 000-100 000 
(   ) Invånare 100 000 eller fler 
 
Var är/var din pappa uppvuxen? 
(   ) Invånare 0-1 000 
(   ) Invånare 1 000-5 000 
(   ) Invånare 5 000-10 000 
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(   ) Invånare 10 000-50 000 
(   ) Invånare 50 000-100 000 
(   ) Invånare 100 000 eller fler 
 
Vad är/var din mammas nuvarande sysselsättning? 
(   ) Studerande 
(   ) Arbetslös 
(   ) Eget företag 
(   ) Anställd chef 
(   ) Anställd 
(   ) Pensionär 
(   ) Sjukskriven 
(   ) Annat. Vad?_____________________________ 
 
Vad är/var din pappas nuvarande sysselsättning? 
(   ) Studerande 
(   ) Arbetslös 
(   ) Eget företag 
(   ) Anställd chef 
(   ) Anställd 
(   ) Pensionär 
(   ) Sjukskriven 
(   ) Annat. Vad?______________________________ 
 
Är du aktiv inom någon förening? 
(   ) Ja 
(   ) Nej 
 
Om ja. Inom vilken genre agerar föreningen/föreningarna? 
(ex välgörenhet, idrott, politik) 
 
___________________________________________ 
 
Utövar du någon sport? 
(   ) Ja 

(   ) Nej 
 
Om ja. Vilken/vilka sporter utövar du? 
 
___________________________________________ 
 
Har du något annat specifikt fritidsintresse? 
(   ) Ja 
(   ) Nej 
 
Om ja. Vilken/vilka fritidsintresse har du? 
 
___________________________________________ 
 
Hur intresserad är du av politik? 
(   ) Inte alls 
(   ) Lite 
(   ) En del 
(   ) Mycket 
 
Om du tar del av nyheter. Hur tar du del av nyheter? 
(Flera val är möjliga) 
(   ) Tar inte del av nyheter 
(   ) TV 
(   ) Radio 
(   ) Tidningar 
(   ) Webbtidningar 
(   ) Text-TV 
(   ) Sociala medier 
(   ) Annat. Vad?_____________________________ 
 
Tack för att du hjälp oss med vår uppsats! 
 
/ Emma och Nina
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