
Abstract 
Denna uppsats undersöker politiskt medvetna individers mottagande och tolkningar av humor i 

form av humoristiska medietexter. Mer specifikt studerar och analyserar uppsatsen hur 

personer med feministiska åsikter tolkar komediserien Family Guy, som innehåller skämt som 

personerna själva anser är sexistiska. 

Uppsatsens ansats är delvis fenomenologisk, i det att stor vikt har lagts vid att förstå individernas 

egna upplevelser av humortolkandet. För att få ett empiriskt material som kan ge denna sorts 

förståelse har datainsamlingen skett i form av individuella samtalsintervjuer. 

Studien kommer fram till att individer med ett kritiskt feministiskt medvetande ofta kopplar bort 

detta medvetande, inte bara i mötet med humor som Family Guy, utan även också med annat 

medieinnehåll och i andra sociala sammanhang.

Detta bortkopplande konceptualiseras i denna studie som ett skifte från en kritisk 

subjektsposition till en okritisk. För att detta skifte ska äga rum måste individen känna sig 

motiverad att utföra det. Studien kommer därtill fram till att den främsta motivationen för detta 

skifte är att individen vill bli underhållen. Det som ofta omöjliggör skiftet till en okritisk position är 

att medieinnehållet väcker negativa känslor. 

Nyckelord: Family Guy, feminism, fenomenologi, humor, subjektspositioner 
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1. Inledning och problemformulering
På plats 12 på tidningen Empires topp-50-lista över de bästa TV-serierna någonsin kommer den 

animerade komediserien Family Guy. Motiveringen lyder: ”Seth McFarlane's gleefully 

outrageous animated series tips good taste into a cocked hat and elicits genuine hilarity from the 

most unlikely material. Sex, race, creed, physical ability – nothing is sacred on this show, and 

that's why we love it” (Empire 2012).

Family Guy är en mycket populär komediserie, inte bara bland kritiker. Den sänds världen 

över och har gjort så sedan 1999; här i Sverige går den flera gånger i veckan på TV 6. Serien har 

dock givit upphov till sin beskärda del av kontrovers; förutom att regelbundet utnämnas som ”Worst 

TV show of the week” av den konservativa organisationen PTC, Parents' Television Council (USA 

Today 2005) har dess porträttering av transsexuella i ett avsnitt gjort att den amerikanska 

mediebevakningsorganisationen GLAAD [Gay and Lesbian Alliance Against Defamation] riktat 

kritik mot serien (Rosales 2010). Family Guy är en serie som är skapad för att roa, men 

uppenbarligen finns det tillfällen då dess skämt inte framkallar skratt, utan i stället väcker anstöt hos 

publiken.

Detta är fallet även i min korridor på Smålands Nation i Lund: det är många av 

korridorskamraterna som tycker om att titta på Family Guy, men när jag har pratat med dem om 

serien berättar de att samtidigt som de tycker om att titta på den, finns det skämt i serien som de inte 

tycker är roliga. Detta eftersom de menar att dessa skämt är sexistiska. Då de identifierar sig själva 

som feminister, upplever de med andra ord att vissa av skämten i Family Guy går tvärt emot deras 

politiska värderingar. Samtidigt händer det att de faktiskt skrattar åt skämten, men på samma gång 

känner att de inte borde. Dessutom är det så att de alla delar en feministisk övertygelse, men trots 

detta varierar deras reaktioner på ett och samma skämt: några skrattar högt och hjärtligt, medan 

andra inte skrattar alls, med förklaringen att skämtet ”var sexistiskt”. 

John Thompson skriver att möjligheterna att sprida ideologiska budskap, det vill säga 

budskap som upprättar och reproducerar samhälleliga makt- och dominansrelationer, har ökat med 

mediernas framväxt i det moderna samhället (1995:213). Rosalind Gill menar dock att sexism, 

vilket kan sägas vara ett exempel på ideologi, i dagens media inte är något entydigt, som är lätt att 

påvisa, utan i stället ofta har ironiska undertoner (2007:3f). Hon menar därtill att dagens 

medietexter ofta innehåller både budskap som upprätthåller, och budskap som utmanar, stereotypa 

föreställningar om kön (ibid.:2). 

Gill frågar sig därför vad för slags feministisk kulturpolitik som är möjlig i denna sorts 

medielandskap; vilka utmaningar som feminister, som är kritiska till medierade bilder av kön, står 

inför i mötet med detta ofta mångbottnade och motstridiga medieutbud (ibid.:3f). Hon betonar 
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dessutom vikten av att akademisk forskning om kön och genus i media tar hänsyn till den polysemi 

och motsägelsefullhet som dagens medieinnehåll ofta uppvisar (ibid.: 2f). Thompson ger uttryck för 

en liknande ansats då han menar att ideologi är ett kontextspecifikt fenomen: medierna innehåller 

budskap vilka kan anses upprätta och reproducera samhälleliga makt- och dominansrelationer, men 

dessa budskap kan å andra sidan tolkas på oväntade sätt av mediepubliken (1995:213f). För att 

förstå i vilken utsträckning som medietexter är ideologiska, måste man således undersöka hur dessa 

texter tas emot, tolkas och införlivas av individer i individernas egna vardagsliv (1995:214).

Denna uppsats kommer att ha en sådan publikcentrerad infallsvinkel på problemet ideologi 

och medier: fokus i uppsatsen ligger på publikmedlemmen tillika feministen. I stället för att göra en 

textanalys som avtäcker eventuella sexistiska budskap i Family Guy, kommer uppsatsen att 

undersöka hur individen förhåller sig till texten utifrån sitt feministiska ställningstagande, och hur 

detta ställningstagande lyfter fram ideologiska aspekter av texten när hon tar del av den. Valet av 

Family Guy som medietext har gjorts eftersom det till sin form är menat som ren underhållning, 

men som, vilket visats ovan, kan ge upphov till en rad varierade och komplexa reaktioner, varav 

många inte är i form av skratt.

2. Syfte och frågeställningar
Denna uppsats har som syfte att studera och analysera hur personer som definierar sig själva som 

feminister tolkar humor som de själva uppfattar som sexistisk. Mer specifika frågeställningar är: 1) 

Hur ser relationen ut mellan informanternas feministiska värderingar å ena sidan och den tolkning 

som de gör av Family Guy å andra sidan? 2) Hur kan man förstå den positiva respons (i form av 

skratt) som informanterna ger på skämt som de samtidigt menar är sexistiska? 3) Vilka 

gemensamma nämnare går att återfinna för de skämt som uppskattas respektive inte uppskattas av 

informanterna?

Uppsatsen kommer dessutom att visa på att de processer som ingår i informanternas 

humortolkande även äger rum i deras tolkande av annat medieinnehåll, till exempel filmer, samt 

icke-medierade sociala sammanhang. 

3. Tidigare forskning 

En växande mängd akademisk litteratur har ägnats åt att påvisa det komplexa, mångtydiga och 

kontextspecifika i humor, vare sig humorn förekommer i medietexter eller i vardagligt tal (Fiske 

1986; Lockyer & Pickering 2005; Willis 2005; Perks 2008; Parkhill, Henwood, Pidgeon & 

Simmons 2011, t.ex.). Man har till och med börjat visa på humorns gränser: de situationer där ett 
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skämt inte mottas som ett skämt, utan något som de inblandade betraktar som högsta allvar 

(Lockyer & Pickering 2005; Billig 2005). 

Trots detta fokus på humorns polysemi och kontextspecificitet är det, som sagt, få som har 

studerat hur människor faktiskt tolkar skämt och förhandlar fram deras betydelse i sina dagliga liv, 

och än mindre, hur mediepubliken tolkar komediserier. Som Mills (2009) uttrycker det: ”Indeed, 

studies of sitcom audience responses are few and far between” (106). Perks (2008) menar att 

humorforskare ofta utför sin forskning utan empiriskt stöd: de formulerar hypoteser om vilka 

tolkningar publiken kan tänkas göra av valda humortexter, och om hur dessa humortexter kan 

tänkas påverka publiken, men studerar sedan inte publikens responser empiriskt (Perks 2008:74).

De publikstudier som faktiskt har gjorts på komediserier har främst fokuserat på publikens 

etnicitet (Jhally & Lewis 1992; Bodroghkozy 1995; Gillespie 1995; Perks 2008), eller sexualitet 

(Doty 1993). Amy Carell menar att faktorer som till exempel ”religious beliefs [and] political 

convictions” kan påverka huruvida man tycker ett skämt är roligt eller inte (1997:183), men trots 

detta verkar det inte ha gjorts någon empirisk publikstudie av komediserier som fokuserar på dessa 

faktorer. 

4. Metod och metodkritik 
4.1 Insiders och kritisk intersubjektivitet 
Brian Fay menar att ett viktigt ideal för samhällsvetenskapliga studier är det så kallade ”objectivity 

as critical intersubjectivity” (1996:213ff). En kritiskt intersubjektiv studie uppmärksammar sina 

utgångspunkter och ingår i ett kritiskt samtal med dem (ibid.). Denscombe, i sin tur, menar att ett 

kvalitativt tillvägagångssätt, med det tolkningsarbete som det innebär, medför större fokus på den 

roll som forskarens egna jag spelar för studien (Denscombe 2009:385, 399). 

I min studie blir denna roll särskilt viktig att fokusera och problematisera, eftersom en del av 

mina informanter är personer som inte bara är medlemmar av den målgrupp jag vill undersöka, utan 

också mina vänner och grannar. Dessa personer är mycket lika mig själv i fråga om klass, ålder och 

politisk övertygelse – vi delar därmed i mångt och mycket samma världsbild. Från en 

fenomenologisk synpunkt sett är detta i stort något positivt, eftersom det är sannolikt att min 

förståelse (Hartman 2004:195) av deras upplevelser är betydligt mer djup och ingående än vad som 

skulle ha varit fallet för en total outsider. Men för att studien ska hålla en god vetenskaplig kvalitet 

är behovet av kritisk intersubjektivitet från min sida inte desto mindre väldigt stort. Jag avser därför 

att ägna en del av detta metodkapitel åt att göra det som Denscombe benämner ”'en offentlig 

redogörelse för jagets roll'” (2009:101): jag kommer att diskutera vilka tänkbara konsekvenser min 
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närhet till studieobjektet kan ha fått i den här studien; vilka risker och fördelar som är förbundna 

med detta; samt de åtgärder som jag har vidtagit för att bemöta riskerna. 

4.2 Fördelar och risker 
Studier av grupper av vilka forskaren själv är medlem utgör inte någon majoritet bland 

receptionsstudier. De förekommer dock, och det mest framstående exemplet är den forskning som 

görs av fans, om fans. Exempel på sådana studier är Tulloch & Alvarado (1983), Jenkins (1992; 

2006a; 2006b) och Hills (2002). Jenkins, som definierar sig själv som ett så kallat ”aca/fan” 

(2006a:1) menar att hans och hans akademiska likars forskning är ”based on insider knowledge of 

what it is to be a fan, and struggling to find a language to articulate a […] perspective that comes 

out of lived experience and situated knowledge” (2006:12). Akademikern i egenskap av fan besitter 

här således kunskap som är användbar i fan-forskningen; att denne delar vissa centrala upplevelser 

med de som hon studerar betraktas i första hand som en tillgång. 

Fay (1996) har en liknande infallsvinkel i det han menar att forskare som studerar mänskliga 

förehavanden måste ta hänsyn till hur de upplevs av personerna själva: 

Social scientists simply cannot understand the actions and relations of people unless they can appreciate the 

nature of [their] mental events and states, and they cannot do this unless they are sensitive to their lived 

character. Often by interacting with others or having experiences broadly similar to theirs this sensitivity 

can be heightened (Fay 1996:28). 

Men man kan också vända på myntet och betrakta forskarens insiderposition som något 

vetenskapligt problematiskt. Ehn & Klein menar att en tänkbar implikation av att forskaren studerar 

den egna gruppen är att man som både forskare och insider inte kan uppnå den distans till materialet 

som är önskvärd för en fruktbar och vetenskapligt korrekt analys (2007:74). Ännu en risk kan vara 

att det blir svårare för forskaren att göra forskningsprocessen transparent för de som tar del av den i 

efterhand, eftersom mycket av den kulturella kunskap och de subjektiva antaganden som man 

använder sig av i sitt kvalitativa tolkande analysarbete många gånger är oreflekterade, instinktiva 

och betraktas som självklara. 

Detta betraktande av vissa saker som självklara kan även äga rum i samtalet mellan 

informant och intervjuare: Dels kan informanten anpassa sina svar eftersom hon känner att hon i 

egenskap av vän till mig vet ”vad jag vill ha”; och dels kan intervjuare och/eller informant känna att 

de inte behöver utveckla påståenden som de gör i intervjun, antingen för att vissa saker betraktas 

som självklara dem emellan, eller för att man utifrån sin ganska ingående kännedom om varandra 

”anar sig till” vad den andre menar. 
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Från min sida, som intervjuare och vän, är det också ibland ett problem att jag antar att mina 

vänners och grannars upplevelser är identiska med mina, även i de fall där deras upplevelser skiljer 

sig från mina egna. Eftersom dessa människor inte är stämplade ”främling” i mitt huvud gör jag 

lättare så att jag projicerar mina egna erfarenheter och uppfattningar på dem; jag har svårare för att 

se att våra erfarenheter kan skilja sig åt. Genom att redan från början av insamlandet av det 

empiriska materialet ständigt påminna mig om att mitt urval är väldigt ”nära hem”, har jag strävat 

efter att ha en genomgående hög självreflexivitet. 

4.3 Val av material: Family Guy som ”inkörsport” till humor 
Schrøder et al noterar att intervjufrågor kring en medieföreteelse ofta får informanten att prata om 

andra medieföreteelser: ”[I]n making sense of a particular media product, audience members are 

likely to draw extensively on their entire media environment, because other media experiences are 

likely to be relevant to their attempts to describe the experience of the particular product being 

researched” (2003:154). Detta har visat sig stämma till synnerligen stor del under intervjuerna i den 

här studien: Att diskutera ett avsnitt av Family Guy har i praktiken fått informanterna att diskutera 

inte bara annan humor som American Dad, Monty Python, South Park, Galenskaparna och 

Killinggänget, utan har även fått dem att komma med personliga berättelser, reflektioner och 

minnen. Dessa har berört det politiska medvetandet i relation till bland annat tidigare romantiska 

förhållanden, minnen från grundskolan, favoritband, och föräldrarna. 

4.4 Val av avsnitt 
Innan varje intervju har jag visat samma avsnitt av Family Guy, som jag och informanten då har 

tittat på tillsammans. Avsnittets titel är ”The Splendid Source”; det är det nittonde avsnittet i den 

åttonde säsongen av serien, och sändes första gången på FOX i USA den 16:e maj 2010 (IGN.com 

2012); och det handlar om att Peter, Joe, Quagmire och Cleveland ger sig ut på en resa för att 

försöka hitta källan till alla snuskiga skämt, ”dirty jokes” (Family Guy 2010). 

Jag har valt detta avsnitt eftersom det innehåller flera skämt, situationer och repliker som 

skulle kunna uppfattas som problematiska ur en genussynvinkel sett. Till exempel innehåller 

avsnittet flera tillfällen då män driver med kvinnor; bland annat Peters inledning ”It all began 

innocently enough with my stupid wife showing me some dumbass brochure”; en scen under en 

bilresa där Peter, Joe och Quagmire distraherar fruarna från att märka att Peter kör dem någon helt 

annanstans genom att fråga dem om deras graviditeter; och en scen i slutet av avsnittet, då Peter, 

Joe, Quagmire och Cleveland hittar den hemliga orden som ägnar sig åt att skriva alla världens 

snuskiga skämt, en orden som består av ”some of the world's greatest geniuses, great men like Ben 
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Franklin, Charles Dickens, Albert Einstein, Shakespeare”. 

Anledningarna till att jag har valt att visa ett avsnitt innan intervjun är dels att det bidrar med 

en gemensam referensram för alla informanterna: genom att alla sex får se samma avsnitt blir både 

de gemensamma dragen och de individuella olikheterna i deras tolkningar desto tydligare. Att visa 

ett avsnitt ger också både informant och intervjuare ett mer påtagligt material att utgå från i 

intervjun: exempel på situationer, repliker och karaktärer finns mycket färskare i minnet än om ett 

avsnitt inte hade visats. 

4.5 Urval av informanter 
För att få ett så balanserat och brett empiriskt material som möjligt och minska risken för 

”hemmablindhet” har jag valt att låta hälften av urvalet utgöras av informanter som inte bor på 

samma ställe som jag, och som jag inte känner. Här blir det svårare för mig och för respondenten att 

förutse varandras svar, och risken för att antaganden lämnas outtalade som ”självklara” blir också 

mindre. Dessa respondenter utifrån är därtill inte bekanta med mina personliga och akademiska 

intressen, något som mina korridorskamrater är. 

Anledningen till att jag ändå har valt att ha med tre av mina grannar och vänner som 

respondenter är att jag innan intervjuerna med dem genomfördes anat, och efter att intervjuerna 

genomförts fått bekräftat, att de tolkningar och berättelser som de bidrar med utgör ett rikt och 

användbart material som är av stort akademiskt intresse. Min interaktion i vardagslivet med dessa 

personer har gjort det möjligt för mig att sondera terrängen; att i praktiken genomföra en slags 

pilotstudie på mikronivå av hur enskilda personer upplever och tolkar ett visst TV-program; som 

nämndes i inledningen är det i interaktionen med dessa personer som mina forskningsfrågor 

uppstått. 

Mitt sökande efter informanter utanför korridoren har gått till på följande vis: Jag har gått till 

Kvinnocafé Ronja på Smålands Nation, berättat kort om min studie och frågat om det är några som 

är intresserade av att delta, och dessutom har ansvarig för Ronja gått med på att lägga in en skriftlig 

version av denna efterlysning på Ronjas Facebookgrupp. På så sätt har jag kommit i kontakt med 

två informanter, Alexandra och Frieda, medan den sista informanten, Jenny, hörde av sig till mig 

efter att jag hade frågat hennes vän, som är jämställdhetsombud på Smålands Nation, om hon kände 

någon som hade varit intresserad av att delta i en studie av Family Guy och genus. 

De personer som jag delar korridor med känner jag och jag vet därmed vilka åsikter och 

vilken världssyn de har, men detta är ju logiskt nog ej fallet med folk som jag inte känner. Att ställa 

frågan ”Är du feminist?” först av allt till en potentiell informant hade sannolikt främst varit 

kontraproduktivt. Jag har därför, i mitt sökande efter informanter utanför min korridor, försökt vara 
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så känslig som möjligt för de ledtrådar som sammanhanget kan ge om en tänkbar informants 

värderingar. Om en person till exempel har för vana att gå till Kvinnocafé Ronja på Smålands 

Nation, eller läser genusvetenskap, förefaller det rimligt att anta att personen betraktar världen i 

termer av det slags genusmedvetande som jag vill studera. 

Det andra huvudkriteriet är att personen ska vara välbekant med Family Guy och tycka att 

serien är rolig. Jag har inte krävt att personen ska ha tittat på ett bestämt antal avsnitt, 

utan i min efterlysning av informanter har jag sagt att jag letar efter ”people who watch Family 

Guy”. Om en person identifierar sig som någon som tittar på Family Guy, vilket de personer som 

hört av sig till mig om intervju har gjort, får man anta att personen både känner sig motiverad till att 

titta på serien (det vill säga hon tycker om att titta på serien) och att hon är välbekant med den. I så 

fall har personen uppfyllt mina urvalskriterier. 

En av mina informanter, Nina, utgör dock ett undantag från det andra urvalskriteriet, 

eftersom hon inte gillar Family Guy. Hon är dock relativt välbekant med serien, eftersom hon har 

sett ett antal avsnitt när de har stått på på TV:n ute i köket. I och med att Nina har en relation till 

Family Guy som skiljer sig så pass mycket från de övriga informanternas, blir intressanta kontraster 

synliga när man jämför hennes intervjusvar med de andras. Detta är också, vilket noterats i 

inledningen till uppsatsen, en av de saker som gjorde mig intresserad av politiskt humormottagande 

över huvud taget. Jag har gjort bedömningen att om man kan jämföra olika personers upplevelser (i 

det här fallet av att vara politiskt medveten och tolka skämt) med varandra och titta på var de skiljer 

sig åt, kan detta bidra med en bättre helhetsförståelse av det valda fenomenet. Genom att titta på var 

Nina är mer kritisk som Family Guy-tittare kan man alltså bättre se var de andra inte är lika kritiska. 

Det visar sig dessutom att det finns likheter mellan hennes tolkning av den humor som hon 

uppskattar och de övriga informanternas tolkningar av Family Guy.

Informanterna är 6 stycken studenter i åldrarna 21 till 25. Fyra av dem är födda och 

uppväxta i Sverige, medan en är född och uppvuxen i Grekland, och en är född och uppvuxen i 

Tyskland. Fem av dem är kvinnor, en är man. Ämnena som de studerar omfattar 

samhällsvetenskapliga, humanistiska såväl som naturvetenskapliga och praktiska ämnen. Alla

informanterna har en anknytning till Smålands Nation här i Lund: mina tre grannar eftersom de bor 

där, två informanter eftersom de brukar gå på Kvinnocafé Ronja, och en informant eftersom hon är 

vän med Jämställdhetsombudet på nationen. Jag kommer att ge en närmare beskrivning av 

informanterna i inledningen av analysen nedan. 

Jag har varit extra uppmärksam på eventuella övergripande skillnader mellan intervjusvaren 

från mina korridorskamrater och intervjusvaren från personerna som inte bor på min korridor. 

Eventuella allmänna skillnader som till exempel grad av förtrolighet, formalitet, djup och 
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förekomsten av eventuella ej utmanade antaganden har kunnat vägleda mig och ge mig information 

om hur det faktum att jag känner vissa av respondenterna kan tänkas inverka på vilka frågor som 

ställs och vilka svar som ges, och innehållet i dessa. 

4.6 Informanter
Här följer en kort beskrivning av informanterna och deras Family Guy-vanor. De som bor på 

korridoren på Smålands Nation är Cecilia, 21 år, som läser pol. kand-programmet, Love, 22 år, som 

läser civilingenjör med inriktning lantmäteri, och Nina, 22 år, som läser spanska. De som inte bor 

på korridoren är Alexandra, 25, som är från Grekland och läser genusvetenskap, Frieda, 26, som är 

från Tyskland och läser miljövetenskap och hållbar utveckling, och Jenny, 22, som läser 

textildesign. Alla informanterna heter egentligen något annat. 

Två av informanterna, Cecilia och Love, har sett nästan alla avsnitt av serien. Om de zappar 

igenom kanalerna på TV:n i köket och ser att Family Guy går, låter de den stå på, och de har också 

själva aktivt laddat ner och/eller streamat serien via sina respektive datorer. De tittar både själva och 

med andra, till exempel kompisar eller personer på korridoren. Nina har bara tittat på Family Guy 

när det har gått på TV:n i köket, men hon har inte själv satt igång TV:n för att titta på serien, eller 

aktivt själv sökt upp serien på internet och streamat eller laddat ner den. De tillfällen då hon har 

tittat är främst när andra, till exempel Cecilia eller Love, har tittat i köket. 

Alexandra har sett alla avsnitt fram till säsong 9. Hon har både tittat på Family Guy på TV 

och laddat ner den själv, men hon tittar enbart på serien på TV numera, eftersom hon laddar ner 

andra TV-serier som hon tittar på mer aktivt. Frieda har främst tittat på serien med sin före detta 

pojkvän och hans killkompisar, och hon tittar inte på serien numera. Jenny har tittat på serien länge, 

först hemma på TV:n när hon var yngre, och under de senaste åren har hon laddat ner själv till sin 

dator. Hon har tittat både själv och tillsammans med kompisar, men hon tittar inte särskilt ofta 

nuförtiden, eftersom hennes vänner vill titta på andra program, och eftersom att hon inte känner sig 

så motiverad till att titta ensam. 

I citaten från intervjuerna är vissa ord kursiverade; detta innebär att informanten har uttalat 

de orden med större betoning. 

4.7 Samtalsintervjun 
Intervjuerna är 40 till 45 minuter långa, och har spelats in på diktafon och sedan transkriberats. 

Även om det inte är samma sak att prata om att man gör nånting som att göra det, så kan ändå en 

diskursiv situation som samtalet, i form av en intervju, bidra med faktisk insikt i informantens 

föreställningsvärld och upplevelser. Valet av samtalsintervju har gjorts på basis av detta antagande. 
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Som Schrøder et al skriver: ”[Reception research] […] seeks to illuminate audience practices and 

experiences, by getting those involved to verbalize them in the non-natural but open situation of the 

qualitative research interview, in which informants have considerable power to influence the 

agenda” (2003:147). 

Just detta att låta informanten sätta agendan har varit av stor vikt för mig i 

intervjuförfarandet. Att intervjuaren förhåller sig öppen till det som sägs i en intervju menar Van 

Manen är en viktig del i det hermeneutisk-fenomenologiska tillvägagångssättet: sökandet efter 

mening i informanternas upplevelser kräver att man aldrig stänger av sökarljuset eller betraktar 

sökandet som avslutat (1998:98). Jag har därmed ställt öppna och kortfattade frågor, inte yttrat 

några egna åsikter, och över lag försökt hålla en så låg profil som möjligt. Intervjuguiden som jag 

har använt mig av har utformats som just en guide, och inte som en rigid lista frågor med en 

bestämd turordning. Den har utgjorts av en rad teman som jag har velat få informanten att berätta 

om, men dessa teman har i stort inte behövt avhandlas i någon särskild ordning. 

Ett undantag har varit att jag inte ställt frågor om personens värderingar eller övertygelser 

först, eftersom jag misstänker att detta i så fall skulle leda till oönskad ”framing” av 

intervjufrågorna kring vad de gillar och inte gillar med serien. Det har varit viktigt att informanten 

ska kunna introducera så många ämnen som möjligt mer på sina egna villkor, och att börja intervjun 

med att fråga om politiska värderingar hade lett till att det ”ramverket” hade använts i större 

utsträckning för att beskriva/värdera humorupplevelserna. Intervjuguiden innehåller också saker 

som jag har velat vara uppmärksam på i informanternas svar under intervjuns gång, så att jag har 

kunnat ställa följdfrågor eller be dem att förklara sig närmare. 

Faktum är att ofta har jag inte ens behövt ställa några direkta frågor kring ett tema – 

informanterna har själva tagit upp många av de saker som jag har tänkt fråga kring. Informanterna 

har över lag varit otroligt meddelsamma och jag har fått intrycket av att de verkligen har velat prata 

om sina upplevelser. Detta har resulterat i ett rikt, utförligt och detaljerat empiriskt material. 

4.8 Forskningsetik och interpersonella risker 
En tänkbar etiskt problematisk aspekt av det faktum att några av informanterna också är mina 

vänner, är att min analys av deras redogörelser kan betraktas som ett medvetet eller omedvetet 

”utnyttjande” av denna vänrelation för att få djupt personlig information som de kanske inte hade 

delat med sig av till en intervjuare som de inte kände. Här är min insiderposition ett dubbeleggat 

svärd; å ena sidan ger min privilegierade position mig tillgång till mycket av den sorts 

djupinformation som jag behöver till min studie; å andra sidan finns det en potentiell konflikt här 

mellan min egenskap av C-uppsatsskrivande student och min egenskap av vän. Dessa två roller 
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skapar två helt olika relationer: informanter respektive vänner, och risken finns som sagt att jag 

använder informationen som de ger mig på ett sätt som de inte är bekväma med. 

En uppenbar förebyggande åtgärd som jag har vidtagit är att låta informanterna vara 

anonyma, men faktum kvarstår att de själva ändå känner igen sina intervjusvar, och dessutom, att de 

som bor på korridoren känner igen varandras. För att förebygga att någon känner sig utlämnad har 

jag helt enkelt fortlöpande kollat av med respondenterna hur de känner för att få sina personliga 

utlåtanden analyserade och publicerade. Jag har dessutom låtit dem få läsa och kontrollera 

utskrifterna av sina egna intervjuer. 

4.9 Språk 
Faktumet att jag och några av informanterna kommunicerar på engelska, eftersom informanten inte 

pratar svenska, är något som eventuellt skulle kunna betraktas som problematiskt. Detta för att 

kommunicerande av subtila tanke- och känsloprocesser, som ju är det jag vill undersöka, kräver en 

relativt avancerad språkkompetens; språket ska kunna tillhandahålla ord, begrepp och uttryck med 

vilka man kan göra sin upplevelse begriplig, även denna upplevelses finare nyanser (detta är något 

som i lika hög grad gäller för intervjuaren). Har man inte engelska som sitt förstaspråk, finns kort 

sagt risken för att intervjumaterialet inte håller lika hög kvalitet. 

Dock är det ju så att Family Guy är en engelskspråkig serie, som förutom kunskaper i 

engelska kräver ingående kunskap om anglosaxisk populärkultur, eftersom denna populärkultur är 

något som serien åberopar inte bara i sina skämt utan även i sitt val av narrativ form och 

rollkaraktärer. Om en person som har tittat på serien i odubbad form följer och uppskattar den, får 

man anta att personen både förstår serien och behärskar engelska tillräckligt väl för att kunna delta i 

intervjun. Dessutom är det inget nytt med tvåspråkig medieforskning: exempel på forskare som har 

annat modersmål än sina informanter är Hill (2007). 

Jag har valt att inte översätta intervjucitaten som är på engelska (det vill säga Alexandras 

och Friedas citat), eftersom det är svårt att översätta talspråk. Dessa personer har dessutom inte 

engelska som modersmål, vilket gör att deras tal ofta har en lite annan grammatik och ordföljd; 

detta är också något som är betydligt svårare att översätta än ”korrekt” engelska. Dessutom finns det 

en mängd små nyanser i deras talspråk som lätt försvinner i översättningen till ett annat språk; att 

inte översätta citaten är ett sätt att bevara denna karaktär. 

4.10 Bearbetning av materialet 
Analysen av empirin har i denna studie varit en ständigt pågående process, där jag som sagt 

fortlöpande har försökt förhålla mig öppen till den nya information jag får i form av intervjusvaren. 
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När alla intervjuer genomförts och transkriberats i sin helhet har jag sedan tematiserat 

transkriptionerna. Mitt tillvägagångssätt i bearbetningen av det empiriska materialet är i stort 

detsamma som det förfarande som Schrøder et al förespråkar för receptionsstudier: 

The analytical procedure should […] go inductively from the individual cases of each interview transcript, 

gradually develop conceptual categories and end up by identifying patterned relationships of media 

experiences […] The analysis is, […] to some extent, framed by a pre-given set of codes or categories, but 

proceeds with an open mind by adding new codes or categories as warranted by the transcript. (2003:168) 

I och med att uppsatsens ansats är delvis fenomenologisk, har jag dock ägnat extra uppmärksamhet 

åt att ”förstå upplevelsen från individens synvinkel” (Hartman 2004:195), samtidigt som jag med 

hjälp av de teorier jag har valt gjort ytterligare tolkningar av personernas upplevelser. 

Sökandet efter teman i intervjusvaren är enligt ett hermeneutisk-fenomenologiskt perspektiv 

inte ett sätt att förstå intervjusvaren oberoende av personernas subjektiva upplevelser, utan teman 

betraktas i själva verket som en del av den subjektiva upplevelsen: ”[P]henomenological themes are 

not objects or generalizations; […] they are more like knots in the webs of our experiences, around 

which certain lived experiences are spun and thus lived through as meaningful wholes” (Van Manen 

1998:90). Den analys av det empiriska materialet som följer efter teorikapitlet är således indelad i 

de teman som jag har identifierat både genom att försöka betrakta världen med mina informanters 

ögon, och genom att applicera teorier på intervjusvaren för att därmed skapa förståelse som går 

utanför informanternas omedelbara föreställningsvärld. 

5. Teori 
5.1 Inledning 
Eftersom det finns så få receptionsstudier av hur specifika grupper tolkar humoristiska medietexter, 

verkar det inte finnas någon vedertagen begreppsapparat att tillgå i analysen av det empiriska 

materialet. Mitt mål har varit att hitta teorier som fångar just de aspekter av individen, politiska 

värderingar, humor och humoristiska medietexter som är relevanta för den här studien, det vill säga 

teorier som tar hänsyn till individens subjektiva upplevelser, men som också bidrar med sätt att 

förstå dessa upplevelser som socialt och diskursivt förankrade. Jag kommer därför att 

konceptualisera individen, politiskt ställningstagande och humor på ett visst sätt för den här studiens 

syfte. 

Inledningsvis kan det också vara på sin plats med ett förtydligande angående de begrepp 

som jag använder i den här uppsatsen: Förutom de begrepp som de valda teorierna bidrar med, är de 

termer som jag använder om empirin i huvudsak sådana som informanterna själva har kommit med. 
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Om en informant i intervjun till exempel har beskrivit sig själv som ”gender-aware”, eller en annan 

har påstått att hon inte kan ”koppla bort” sina politiska värderingar, eller en tredje har benämnt 

humorn i Family Guy ”politiskt inkorrekt”, är dessa inte termer som jag har introducerat, utan 

informanterna har själva fört dem på tal och använt dem för att beskriva sina upplevelser. Jag har 

således inte utgått från några rigida kategorier som jag har sorterat in empirin i, vare sig i 

urvalskriterier, intervjufrågor eller tematiseringar. Detta har skett i enlighet med den 

fenomenologiska infallsvinkel jag har valt: målet under arbetet med uppsatsen har varit att bibehålla 

ett känsligt och sökande förhållningssätt till det jag studerar, inklusive informanternas egna 

definitioner. 

5.2 Politiska värderingar och subjektspositioner
Den här studien avser inte undersöka politiskt ställningstagande som bas för politisk aktivism, utan i 

stället det politiska ställningstagandets del i individens tolkande av sin omgivande sociala 

verklighet. Jag kommer därtill inte att använda termen ”politisk övertygelse”, eftersom denna term 

kan ge en bild av att individen hela tiden är fullständigt övertygad om det rätta och riktiga i sina 

åsikter. Eftersom studiens syfte är att undersöka det ständiga tolkningsarbete som individen gör i sin 

vardag, och de tvetydigheter eller dilemman som hon kan stöta på i detta, framstår ”värderingar”, 

”åsikter” och ”ställningstagande” som mer lämpliga termer att använda. 

Jag kommer i huvudsak att konceptualisera mina informanters politiska ställningstagande 

som ett besittande av en viss subjektsposition i förhållande till Family Guy. Denna subjektsposition 

är dock, vilket kommer visas i analysen, inte den enda som informanterna besitter i förhållande till 

serien. 

Inom en stor del av diskursteorin (till exempel Hall 1997) betraktas subjektspositioner som 

något som konstrueras av diskursen: subjektet positioneras, och förses med ”olika […] givna roller 

och identiteter i relation till specifika former av diskursiv kunskap och diskursiva praktiker” 

(Lindgren 2009:117). Att använda sig av begreppet subjektspositioner i denna bemärkelse, i en 

studie som delvis är fenomenologisk, kan dock innebära vissa problem. Det är nämligen så att 

informanterna i min studie inte enbart kan betraktas som positionerade av diskursen, utan 

informanterna positionerar ofta sig själva, och det är i sammanhanget svårt att argumentera för att 

detta är något som texten eller diskursen gör. Informanterna beter sig därmed betydligt mera 

medvetet och självreflexivt än teorier om subjektet som diskursivt konstruerat hävdar. 

Min utgångspunkt vad gäller subjektspositioner är därför den som Bignell (2008) framför: 

While television programmes and advertisements offer positions from which pleasure and sense require 
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acceptance of the position laid out by the text, contemporary viewers are increasingly able to recognise, 

sidestep and reject these positions. Becoming part of the audience is perhaps much more of a conscious 

choice than some models of television text and narrative might admit. (105) 

Perks (2008) avhandling om amerikaners tolkningar av stereotypbaserad humor i Chappelle's Show, 

är den studie som jag har lyckats finna som är mest lik min i val av studieobjekt och teoretiska 

utgångspunkter. Perks konceptualiserar TV-tittaren på ett sätt som påminner mycket om Bignells: ”I 

believe that individual viewers bring their particular subject positions to the text and make various 

meanings through unique interactions with the text” (2008:20). Det är således inte textens 

konstruktion av subjektspositioner som undersöks, utan individens positionering i förhållande till 

texten, vilket också medför ett större fokus på individens agentskap: vad personen ”gör” med 

texten. 

Detta fokus på multipla subjektspositioner är i synnerhet relevant för just humortexter, 

eftersom dessa till sin natur är mångtydiga, menar Perks (2008:218). Det finns med andra ord ingen 

enda uppenbar tolkning av en humortext: ”[V]iewers don’t just 'get the joke:' They may derive a 

variety of humorous meanings based on the interaction between their subject position(s) and the 

different aspects of a text on which they choose to focus” (ibid.). I den här uppsatsen ligger fokus på 

just de olika aspekter av Family Guy och andra medietexter som blir tydliga när informanterna 

interagerar med dem utifrån sina olika subjektspositioner.

5.3 Känslor
Ytterligare en dimension av individen är dock aktuell i den här studien, och det är den 

känslomässiga. Craib (1998) riktar kritik mot sociologiska teorier om den medvetna, självreflexiva 

individen, såväl som poststrukturalistiska teorier om det diskursivt konstruerade självet. Han menar 

att dessa konceptualiseringar av individen inte betraktar känslor som något som sker privat i 

individen; de framställer i stället individens känslor och psyke enbart som en funktion av sociala 

processer. Craib medger att vi naturligtvis är sociala varelser, och att våra känslor uppkommer av 

vad som sker runtomkring oss, men han menar att samhällsvetare bör ta större hänsyn till 

känslornas centrala roll i individens subjektiva upplevelse; inte betrakta dem enbart som företeelser 

på makronivå (1998:107). I den här uppsatsen behövs denna hänsyn till de känslomässiga 

aspekterna av den subjektiva upplevelsen för att förstå informanternas negativa respons (uteblivet 

skratt) på viss humor. 

5.4 Humor 
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Här följer en presentation av de teorier kring humor som jag kommer att använda mig av, och hur 

jag avser att tillämpa dem på det empiriska materialet. Jag vill dock inledningsvis påpeka att den 

här uppsatsen inte kommer att behandla humor som om det bara fanns en enda sort. Jag kommer i 

stället att följa Willis infallsvinkel: han menar att komplexiteten och flyktigheten i humor gör att 

den bäst studeras på en mikronivå, där fler av humorns beståndsdelar – ”cognitive, affective, 

cultural, social, political and personal elements” – kan tas med i beräkningen (Willis 2005:126). 

Därför har jag också letat efter teorier som är känsliga för just det komplexa och mångtydiga i 

människors interaktion med humor. 

5.4.1 Humoristisk distans och komisk frihet 

John Morreall (2005) menar att humor är en annan sorts beteende än allvar; ett annat sätt att förhålla 

sig till världen: ”When we are being funny, the usual intentions, presuppositions and consequences 

of what we say and do are not in force. We do not assume sincerity on anyone's part” (2005:68). 

Morreall hävdar vidare att individen, för att kunna bli road av något eller kunna skämta om det, 

måste ha distans till det (2005:68ff). Han benämner denna distans ”cognitive and practical 

disengagement”; för att uppnå denna distans menar Morreall att detta innebär att individen inte kan 

vara känslomässigt engagerad i det som det skämtas om (ibid.). Detta är en tes som Morreall hämtar 

från filosofen Henri Bergson: ”[S]krattet är oförenligt med känslan. Om ni beskriver en mänsklig 

svaghet – den må vara aldrig så ringa – på ett sätt som väcker sympati, rädsla eller medlidande hos 

mig kan jag inte skratta åt den” (1987:76).

Tätt förbundet med den distansering som Morreall menar är ett villkor för humor, är 

begreppet ”komisk frihet” (Willis 2005:134, min översättning1). Willis beskriver komisk frihet som 

den tillåtelse att överträda som både samhället och individer ger komiker, exempelvis clowner, 

sitcomkaraktärer och stand-up-komiker (ibid.). Willis menar alltså att den roll som man tilldelar den 

som berättar skämtet är avgörande för hur man tolkar det (ibid.:133-4). Det som man gör när man 

ger någon komisk frihet är att man betraktar det som personen säger och gör ”i ett annat ljus”: 

han/hon tillåts begå fler och grövre överträdelser, eftersom dessa inte betraktas som på allvar.

5.4.2 Humorsupport 

Jag kommer även att använda mig av Hays (2001) modell för humorsupport, för att bättre förstå 

varför informanterna ibland tycker Family Guy är kul, ibland inte tycker det är kul alls, och ibland 

tycker det är både kul och problematiskt. Hay menar att en persons respons på ett skämt består av 

1 Från ”comic licence” (Willis 2005:134).
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flera steg: igenkänning, förståelse, uppskattning och medhåll (Hay 2001:72, min översättning2). 

Uppskattning innebär att man blir road av skämtet, och detta kan uttryckas genom till exempel 

skratt (ibid.). 

Uppskattning i form av skratt är ett sätt att visa vad Hay kallar för ”support” för skämtet 

(ibid.:77). Denna support kan vara fullständig eller enbart partiell: partiell humorsupport innebär att 

man blir road av skämtet, men inte håller med om dess ”budskap” (Hay 2001:77). Detta är fallet då 

en person både blir road och förolämpad av ett skämt, något som Hay alltså menar är fullt möjligt 

(ibid.:72): ”[the person is then] implicating recognition, understanding and appreciation, but then 

canceling out a fourth implicature: that of agreement” (ibid.). Full humorsupport, däremot, innebär 

”recognition of the humor, understanding, appreciation, and agreement with any serious message 

conveyed” (2001:77). 

Hays modell är användbar eftersom den bidrar med förståelse av varför informanterna kan 

skratta åt saker som de inte nödvändigtvis håller med om (partiell humorsupport), och att det finns 

humor, till exempel vissa skämt i Family Guy, men också andra TV-serier och filmer, som 

informanterna både betraktar som rolig och ”OK” i termer av sina politiska värderingar (full 

humorsupport). Modellen har dock en brist i att den inte problematiserar skämtets ”budskap”: Hay 

verkar anta att budskapet är något entydigt och uppenbart. Jag kommer att med hjälp av det 

empiriska materialet däremot visa på att samma skämt, avsnitt eller komediserie kan tolkas olika av 

olika personer. 

Sammanfattningsvis kommer de teorier som jag har introducerat att kombineras med 

varandra i analysen. Detta för att deras fördelar ska kunna framkomma, och för att de saker som en 

teori missar kan en annan fånga upp. Vad som även karakteriserar de teorier jag har valt, är att de 

alla behandlar olika aspekter av dynamiken mellan närhet och distans i informanternas relation till 

humorn. Jag kommer i slutdelen av analysen att visa på hur Morrealls, Willis och Hays teorier 

belyser olika aspekter av denna dynamik. 

5.4.3 Den hermeneutiska cirkeln 

För att nå en mer övergripande förståelse av dynamiken i det tolkningsarbete som individerna ägnar 

sig åt i mottagandet av humor, kommer jag att analysera detta tolkningsarbete i termer av den 

hermeneutiska cirkeln. Brian Fay beskriver konceptet på följande sätt: 

The hermeneutic circle is meant to capture the movement which occurs in any act of interpretation. 

Traditionally this has been described in terms of the relation between part and whole: one can grasp the 

2 Från ”recognition, understanding, appreciation [and] agreement” (Hay 2001:72).
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meaning of a part (say, a sentence in a novel) only by knowing the meaning of the whole (the entire novel); 

but one can ascertain the meaning of the whole only by knowing the meaning of its constituent parts. 

(1996:145) 

Den hermeneutiska cirkeln som begrepp passar dessutom i en fenomenologisk undersökning 

eftersom det tar hänsyn till hur tolkningsprocessen ter sig sett med tolkarens egna ögon; hur denne 

upplever det tolkade materialet som meningsfullt. Jag kommer avsluta min analys av intervjusvaren 

med att visa på hur både humorsupport, komisk frihet och humorpreferenser kan förstås i termer av 

den hermeneutiska cirkeln. 

6. Analys 
6.1 Värderingar och humorsupport 
Samtliga informanter menar att Family Guy innehåller skämt som är sexistiska och 

stereotypbaserade. Att de gör denna iakttagelse kan alltså ses som att de betraktar serien i termer av 

sina politiska värderingar. Medvetenheten om att skämten är politiskt problematiska verkar också 

finnas med alla informanterna hela tiden.Vad som dock varierar är hur de väljer att förhålla sig till 

denna medvetenhet; detta varierar också för varje enskild informant beroende på tillfälle och skämt. 

Cecilias uttalande är ett typexempel på den variation i reaktioner som många av informanterna 

upplever i förhållande till Family Guy: 

[D]et är ganska ofta så, känner jag, med Family Guy, att det liksom... ibland skrattar man bara rakt av, och 

ibland är det inte kul, men ibland så är det lite (småskrattandes) både och, liksom... […] [A]tt man kan 

tycka delar av en sak är kul, men andra är inte, liksom... att det är där man skrattar men man... ja, känner att 

man inte borde skratta, nästan... […] [A]tt det kanske går emot, att man skrattar åt saker som man känner 

instinktivt går emot ens värderingar, och övertygelser. 

Här är det fruktbart att skilja mellan Hays termer full och partiell humorsupport. Full support ger 

man som sagt humor som upplevs stämma överens med ens värderingar, medan partiell 

humorsupport ger man när man skrattar men inte håller med om de ”påståenden” som man upplever 

att skämtet gör (Hay 2001). Det är det senare alternativet som gäller för den sistnämnda situationen 

i Cecilias citat ovan: man visar uppskattning, genom att skratta, men man upplever samtidigt att 

det finns dimensioner av skämtet som man inte är beredd att hålla med om. 

Nina, däremot, ger i regel varken medhåll eller uppskattning när det kommer till Family  

Guy: 

Jag tycker liksom inte riktigt om den typen av humor, jag kan inte tycka det är roligt […] Jag tycker att det 
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är alldeles för mycket stereotyper som inte drivs med på ett ifrågasättande sätt, utan som drivs med på ett 

reproducerande av stereotypens sätt […] Det kan ju vara i många former, men väldigt mycket gäller alltså 

könsroller. Och, sen finns det ju även många rasistiska stereotyper, och, nä, men stereotyper i största 

allmänhet. 

Man kan förklara Ninas inställning till Family Guy utifrån hennes politiska medvetande; detta 

är väldigt starkt närvarande när hon tittar på serien, vilket gör att hon betraktar serien i termer av 

det. 

Friedas beskrivningar av sina åsikter om Family Guy är ett tydligt exempel på att en 

förändring i ens (politiska) värderingar kan påverka den support man ger viss humor. Att hon 

blev vad hon kallar ”gender-aware” menar hon förändrade hennes syn på Family Guy, och på 

media i allmänhet: 

I actually got like a bit gender-aware, that's like maybe since January, and – actually before you told me 

that we will do this interview, I watched an episode, and I was like, wow, I don't... […] I used to find that 

funny, [but] the whole gender-awareness changed my opinion on media […] and then you find things... not 

that funny anymore. 

Detta politiska medvetande utgörs dock inte enbart av rent kognitiva övertygelser, utan Friedas 

nyfunna värderingar är i hög grad förknippade med känslor. Detta framgår till exempel av de 

känslomässigt laddade ord och uttryck som hon använder när hon berättar om att hon upptäckte 

Bechdel-testet3: ”[A]fter I found out about that [the Bechdel test]... it's, I'm just like, I'm, I'm just 

outraged, and at the same time super... like, I'm, I'm shocked […] I mean, at first I thought, what a 

stupid test, like, how can a movie even fail that, but... they do.” 

Det tydligaste och mest genomgående exemplet på humorsupport som är mer fullständig i 

fråga om Family Guy är att alla de informanter som gillar serien (det vill säga alla utom Nina) 

föredrar avsnitten som centrerar sig kring Stewie, familjen Griffins lillgamla bebis, och Brian, 

familjens antropomorfiska hund. Även Frieda, som menar att hon numera inte finner Family Guy 

lika roligt som hon brukade tycka att det var, säger att hon fortfarande tycker om Stewie och 

Brian. Majoriteten av informanterna tar upp de så kallade ”Road to”-avsnitten som exempel på 

Stewie och Brian-humor som de gillar4. Informanterna menar att den humor som förekommer i 

de avsnitten är mer stilistisk och subtil, och mindre stereotypbaserad. 

Cecilia: Alltså jag tycker ju alltid det är roligast när det är typ Stewie och Brian... de avsnitten med de två 
3 Bechdel-testet innebär att man undersöker huruvida minst två namngivna kvinnliga karaktärer i en film samtalar 

med varandra om något annat än män (bechdeltest.com)
4 ”Road to”-avsnitten handlar om att Stewie och Brian ger sig ut på äventyr av olika slag: i ett avsnitt reser de mellan 

parallella universum, i ett annat letar de efter Brians familj.
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huvudpersonerna är ju... [”Road to”-avsnitten] tycker jag alltid är skitkul […] Jag tycker mer att det är 

såhär, oftare mer den här subtila humorn, den är liksom mer, humor som handlar om, ja, annat än 

stereotyper kanske. 

Jenny tycker också bäst om Stewie och Brian-avsnitten. Hon ger dessutom full 

humorsupport till komedifilmen Bridesmaids, som hon tycker är ”jätterolig”. Också här är 

kopplingen mellan humorsupport och värderingar mycket tydlig: 

I: Vad är det för humor som du i allmänhet brukar, liksom, dras till eller tycker är rolig? 

J: Hmm! Gud, eh... (tankepaus) Jag kan tycka... jag såg den, Bridesmaids, och jag tycker den var jätterolig, 

jag typ kissade på mig av skratt […] För mig är det roligt när man... har många tjejer som är roliga och som 

driver med hela den här kvinnorollen, kanske. Och pekar på att man är ganska trött, som tjej, på vissa, på 

den rollen man kanske pushas in i, det tycker jag är hur kul som helst. 

6.2 ”Postkritik” 
Det som verkar göra det möjligt för informanterna att ändå njuta av den humor som de utifrån sina 

feministiska värderingar betraktar som problematisk, är att de intar en distanserad position till 

humorn. Detta innebär i praktiken att de ”kopplar bort” sitt politisk-kritiska medvetande. Utifrån 

begreppet subjektspositioner kan man se det som att informanterna skiftar subjektsposition i 

förhållande till humorn. Jenny, till exempel, menar att hon måste ta Family Guy ”med en nypa salt” 

för att hon ska kunna tycka att det är kul: ”[F]ör mig är det att antingen går jag in med en inställning 

till programmet, att, nä men nu tar jag det här med en nypa salt, jag får se det roliga […] eller så går 

jag in med genusglasögonen, som, kommer bara göra att det blir jobbigt, liksom.” 

Detta påminner om det narratologiska begreppet ”suspension of disbelief”, som innebär att 

den som tar del av en fiktiv berättelse måste låtsas att det som sker i berättelsen är på riktigt; hon vet 

om att karaktärerna och handlingarna inte är verkliga, men hon måste tillfälligt koppla bort dessa 

invändningar för att kunna få behållning av berättelsen (Hartmann, Klimmt & Vorderer 2009:147). 

Detta frånkopplande kan som sagt även betraktas i termer av subjektspositioner: när individerna 

tolkar Family Guy i termer av sina politiska värderingar intar de en kritisk subjektsposition i 

förhållande till serien. Men när de kopplar bort sitt politisk-kritiska medvetande rör de sig bort från 

denna position, till en position som bäst kan beskrivas som ”postkritisk”. Denna ”postkritiska” 

position är inte helt och hållet okritisk, utan är snarare ett dialektiskt svar på den kritiska positionen. 

Den har den kritiska som förutsättning; precis som postironi är ett dialektiskt svar på ironi, så intas 

den postkritiska positionen som en reaktion mot den kritiska. 

Den postkritiska positionen intas dock inte enbart i förhållande till Family Guy, utan 
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informanterna kopplar bort sitt politiska medvetande även i relation till annat medieinnehåll. 

Cecilias uttalande är ett exempel på detta:

Alltså jag känner att... jag släpper gärna på mina värderingar ibland, för att få kunna bli underhållen liksom 

[…] samtidigt som jag kan sitta och typ, titta på typ, Top Model och se att, jaja, det är liksom problem med 

massa saker, rent värderingsmässigt och vad för slags signaler de sänder ut, kan jag också sitta där och 

tycka att, låta mig underhållas av det liksom […] [M]an kan vara medveten om det, men livet blir kanske 

lite tråkigt om man hela tiden ska gå omkring och analysera allting ur ett ideologiskt eller politiskt 

perspektiv. 

Det bör dock påpekas att den postkritiska subjektspositionen inte är en position från vilken 

man ger full humorsupport – snarare är det så att den postkritiska positionen möjliggör partiell 

humorsupport. Det är ju nämligen så att informanterna fortfarande är medvetna om att humorn är 

problematisk. Alexandra, till exempel, menar att om hon vill så kan hon analysera det som sker i 

serien i politiska termer, men hon gör oftast inte detta: ”I can see the construction of the joke, and 

for a very brief moment I can analyse it, seeing, 'if you bring into real life, what's the problem with 

this, okay, reflections to the society...' Umm... but that happens, like, like this [knäpper med 

fingrarna], and then I just let it go. So I don't over-analyse it.” 

Nina är den av informanterna som lägger störst vikt vid att humorn är ”OK” i termer av 

hennes politiska värderingar. Hon menar att de komediserier och -filmer som hon gillar har en 

”poäng”. Hon nämner humor som till exempel Galenskaparna eller South Park, och säger att hon 

har lättare för att tycka att denna humor är rolig, eftersom hon upplever att den har mer av ett 

politiskt budskap: 

South Park [...] är mer en kritik av människor, som jag tycker att Family Guy och Simpsons saknar. South 

Park […] driver med censur... alltså typ som i den här långfilmen dom gjorde, såhär att man får inte svära i 

TV, men man kan ha hur mycket våld som helst […] Både Galenskaparna och även Monty Python har ju 

ofta, alltså inte alltid […] en del är ju bara nån rolig sketch liksom men ofta har dom ju en tanke bakom 

också, nåt budskap […] Galenskaparna har ju rätt mycket politiska budskap i, som sagt, verkligen inte allt, 

men i en hel del av det dom gör. 

I Ninas fall är alltså det politisk-kritiska medvetandet mer närvarande. Hon menar till och med att 

hon ”inte kan koppla bort” det: ”Jag kan liksom inte koppla bort, typ, på riktigt liksom […] hur jag 

ser på [Family Guys] stereotyper och såna grejer […] Jag har väldigt svårt att tänka bort såna saker, 

jag har väldigt svårt att se det som kunde vara roligt... sexistiska stereotyper och såna grejer liksom, 

jag kan inte tänka bort dom.”
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För att begripliggöra hennes förhållningssätt i termer av Willis, Hays och Morrealls 

resonemang, kan man säga att Nina inte har gett Family Guy komisk frihet; hon betraktar därmed 

Family Guys användning av stereotyper i termer av sina politiska värderingar, som är på allvar. 

Uttryckt i termer av subjektspositioner befinner hon sig fortfarande i den kritiska positionen. Det är 

svårare för henne att skifta till en postkritisk subjektsposition och på så sätt uppnå den distans som 

krävs för partiell humorsupport. Och om det är svårare för henne att skifta till en postkritisk 

position, blir det således också att humor, för att kunna uppskattas, måste vara ”OK” i termer av 

hennes politiska medvetande. 

Det finns dock visst medieinnehåll som Nina är motiverad att ”låta gå” på ett sätt som 

liknar den komiska frihetens; hon har överseende med aspekter av det som hon i termer av sina 

politiska värderingar betraktar som problematiska. Det mest framstående exemplet på detta som hon 

nämner är sin relation till rockgruppen The Clash: 

Ta till exempel The Clash, jag tycker jättemycket om The Clash […] Fast sen när man liksom läser [om] 

saker dom har gjort, då är det en del grejer som man blir såhär, Men herregud, det här är ju, jätte, omoget, 

eller löjligt, eller sexistiskt […] och då är det väl på nåt sätt att eftersom att dom, har varit mina såna stora 

idoler så […] om man hittar då nånting som såhär, det här tycker jag ju inte är helt okej, det här kan ju inte 

jag liksom ställa mig bakom, så försöker man på nåt sätt... faktiskt, antingen tänka bort det och lyfta fram 

det som är bra istället, alternativt tänka att såhär, ja ja, men, han var ju bara 20... att man försöker hitta en 

förmildrande omständighet på nåt sätt, och på nåt sätt, ja ja, men ingen är ju perfekt liksom […] 

Här verkar hennes främsta motivation till att ha överseende vara att hon tycker om The Clash; hon 

har ett affektivt band till dem. Detta kan liknas vid det överseende med etiska övertramp som man 

har när det gäller ens vänner och familj. 

6.3 Family Guy som ironi 
Jenny anger följande skäl till att hon upplever det som lättare att ta Family Guy ”med en nypa salt”: 

”[Man] lär ju sig lite hur man ska ta det också […] [I] och med att Family Guy är rätt såhär 

sarkastiskt och ironiskt, så vet jag hur jag ska ta det, men på andra program så kan det ju ibland vara 

att jag blir mer upprörd. Alltså, när det inte handlar om just humor, då kan man bli riktigt irriterad.” 

De andra informanterna, förutom Nina och Frieda, uttrycker liknande uppfattningar. Cecilia 

menar att hon gillar Family Guy eftersom det är ”härligt subtilt, det är liksom inte bara det här, 

alltså, jättelöjliga […] [Det] […] prövar gränser, liksom, och driver med allt”. Love benämner 

Family Guy som ”[M]eta-cynisk ironi-humor” och säger att han gillar det eftersom ”det […] spelar 

lite efter sina egna regler”. Love uppskattar ”cynismen och ironin som ofta är i situationer” och 
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seriens ”lek med hela den gränstrakten av vad som är helt okej att göra”. Alexandra säger att hon 

tycker om Family Guy eftersom ”it's super-random. It's very... politically incorrect […] It has the 

political incorrectness, and super-random scenes – I guess it's my type of humor.” 

Talande för alla dessa citat är att texten (Family Guy) upplevs befinna sig ”längre bort” från 

de verkliga maktstrukturerna och orättvisorna. Jenny säger till exempel: ”[Family Guy är] riktigt 

såhär sarkastiskt ironisk […] Dom pushar på fördomar. För att det ska bli, extremt, liksom. [D]e 

drar det till sin spets, det är lite roligt. Just för att, det är fördomar, liksom, som dom försöker driva 

med […] [D]å blir det lite kul, typ.” Denna inställning framkommer också tydligt i följande 

uttalande av Alexandra: 

[Animation is] a piece of paper, practically […] I guess a lot of people [would] get annoyed if you had a 

real-life person, saying racist jokes, or sexist jokes. But you can't get pissed at animation, of course there 

are real people behind it, but it's a joke of the joke of the joke, it's […] humor in different kind of levels 

[…] And I'm a social worker and a gender studies student. I mean (skratt), I should definitely be the one not 

liking this, but I like it, because it's super-absurd, because it's just animation. 

Det finns således även rent formmässiga egenskaper hos serien som gör det lättare för 

informanterna att se den som humoristisk. Det främsta exemplet på en sådan egenskap är just 

Family Guys format av animerad TV-serie. Det verkar med andra ord vara lättare att betrakta 

humorn, inklusive de problematiska aspekterna av den, som just humor, om den har formen av en 

animerad TV-serie. Cecilia säger till exempel: ”[O]m det där hade varit på riktigt, liksom […] då 

hade man kanske inte tyckt det varit roligt. Men bara för att det är, liksom, en TV-serie och det är 

påhittat och det är tecknade figurer så kan man typ, skratta mycket mer åt det tror jag.” 

Vad som är viktigt att ta hänsyn till i Alexandras citat ovan är inte bara att hon ger Family 

Guy komisk frihet eftersom det är tecknat; hon menar dessutom att serien använder sig av sexistiska 

skämt på ett medvetet sätt. Just att hon tillskriver skämtaren, det vill säga serien, 

denna medvetna status, och att hon använder sig av termen ”politically incorrect” om serien, är 

intressant. Att ge humoristiskt material benämningen ”politiskt inkorrekt” är att ge materialet en 

speciell status: det är en annan sak än att betrakta det som upprörande, orättvist eller kränkande. 

Man kan säga att omdömet ”politiskt inkorrekt” görs utifrån en annan position till materialet; det 

politiskt inkorrekta har getts komisk frihet och betraktas därmed utifrån en komisk snarare än en 

allvarlig referensram. Man är beredd på att det ska uppröra och förolämpa; man kan nästan säga att 

man förväntar sig att det ska göra det. 

Frieda gör dock en helt annan tolkning av Family Guy; hon beskriver inte den som 

sarkastisk eller ironisk. När hon till exempel talar om avsnittet som vi tittat på tillsammans sätter 
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hon inte Family Guys humor i en separat sfär och låter den spela på sina egna villkor, utan hon 

menar i stället att humorn i Family Guy i allra högsta grad går att koppla till de fördomar och 

orättvisor som existerar i samhället: 

[T]here were lots of jokes on the black thing, there were lots of jokes on the women thing... ehm, I was 

wondering if they [the jokes] are actually all […] like that […] I mean... is it really that funny if you make... 

like, let's say, I mean, let's go with the, with the racist thing, is it really that funny if you make all the time 

jokes about blacks? […] Because, like I said, while you're doing these jokes you also actually add up on, 

like, leaving it the way it is. 

Ninas beskrivning av Family Guy är mycket lik Friedas i detta avseende: 

[D]om [maktstrukturerna] syns ju överallt, […] jag kan liksom inte tänka att nu, släpper jag det för det här 

är bara kul underhållning, för att det här är också en del av – det finns en anledning till att dom gör såhär, i 

den här serien. [M]an kan inte säga, patriarkatet finns inte här, eller så. Dom här ”kul skämten” […] 

reproducerar alla stereotypa uppfattningar om saker och ting, […] reproducera[r] dom här strukturerna, hela 

tiden. 

Nina och Frieda beskriver alltså inte Family Guy i termer av ironi, sarkasm eller politisk 

inkorrekthet. En förklaring till varför de inte gör så är att de befinner sig i en annan, en kritisk 

position i förhållande till Family Guy. Positionen från vilken man ger Family Guy komisk frihet, 

däremot, det vill säga den distanserade, ”postkritiska” positionen till serien, är en position från 

vilken man betraktar Family Guy som sarkastisk, ironisk och ”politiskt inkorrekt”. Att förhålla sig 

distanserad innebär alltså att man tillskriver serien en distanserad roll. 

Cecilia, som över lag uppvisar en ambivalent inställning till serien, ger dock uttryck för en 

osäkerhet vad gäller Family Guys producenters avsikter med skämten i serien. Hon säger att hon 

ibland önskar att hon kunde få prata med dem: ”för att verkligen veta vad det är dom har för syfte 

med det […] [I]bland känns det som att budskapen dom vill komma med är väldigt antifeministiska 

och rasistiska, men ibland så är det mer, ja att dom, återigen, dom driver med alla, dom driver i 

slutändan med sig själva också... det är väl lite svårt att se, alla gånger”. Också här blir det tydligt 

vilken stor betydelse som uppfattningen om skämtaren har för den tolkning som man gör av 

skämten. 

Vi har ovan noterat att eftersom Friedas och Ninas politiska medvetande är så pass 

närvarande när de tar del både av Family Guy och av media i allmänhet, har de också svårt att göra 

skiftet från en kritisk till en post-kritisk position och därmed tycka att Family Guy är roligt. Det 

finns dock tillfällen där även de som tycker om Family Guy inte tycker det är roligt; ibland infinner 
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sig varken deras uppskattning eller medhåll i relation till humorn i Family Guy. Det finns med andra 

ord begränsningar för hur mycket komisk frihet som informanterna är villiga att ge Family Guy: alla 

informanterna ger exempel på skämt i serien som de inte tycker är roliga över huvud taget. Härnäst 

ska jag analysera deras utsagor med hjälp av Morrealls (Bergsons) teori om skratt och negativa 

känslor, för att försöka förstå varför informanterna ibland inte skrattar alls. 

6.4 Den komiska frihetens begränsningar 
Love säger följande om vad han tycker om porträtteringen av Lois' och Peters äktenskap: 

”[M]y stupid wife” och sånt där – jag, jag kan tycka att det, det är inte roligt, alltså hela den här 

stereotypen, mannen som hatar sin fru och familj, som har funnits i sitcom sen 20-talet liksom […] att det 

är en man som är sur på sin fru, liksom, och det är hela komiken kring det […] För mig så står det för en 

sån gammal värdering […] Alltså, varför bor man tillsammans med någon man inte älskar? För mig blir det 

påståendet så hemskt. Vilket, lidande, att varje dag behöva leva med en person som man bara tycker är, 

jobbig […] [D]et här totala ointresset utav människan som man trots allt delar sitt liv med... Jag tycker 

verkligen inte det är roligt […] 

Här kan man se ett samband mellan Loves politiska åsikter å ena sidan och hans humorsupport å 

andra sidan, men det som kanske framgår tydligast av citatet är den affektiva dimensionen av de 

tolkningar han gör – hans kritiska, politiska medvetande handlar inte bara om att resonera i 

abstrakta principer; dessa principer är också fast känslomässigt förankrade. Friedas upplevelse av 

Family Guys porträttering av Meg uppvisar stora likheter med Loves uttalande. Hon menar att sättet 

som Meg porträtteras på i serien gör henne ledsen: 

She's not like the typical, like the American dream girl or something... she doesn't care so much for her 

looks, and they make a lot of fun about that, and […] setting that equally [sic] with being a bad person or 

something, like also being […] stupid in general […] [A]ctually sometimes it makes me, like, even a bit... 

sad. 

En annan sak som kan omöjliggöra den praktiska frånkoppling som krävs för distans, och 

därmed humor, är att det händer saker i ens vardag som utlöser negativa känslor. Det är dock när de 

negativa känslorna begripliggörs i termer av ens politiska åsikter som de kan göra att Family Guy 

inte blir lika roligt. Jennys svar är ett tydligt exempel på detta: 

[O]m man bara kollar på [Family Guy] med ett slappt öga och, tar det med en nypa salt så blir det ju rätt 

kul, men... men man kan ju dra alla... grejer till andra hållet om man... känner för det […] Alltså det beror 

lite på också vilket humör man är på, ifall man har varit med om nån svinig kille nyligen, och så kanske 
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nån, nåt avsnitt påminner en om det, och då kanske inte det är så kul, men ifall man bara sitter och hänger 

och är i gott sällskap så kan det vara... mer kul. Alltså... det är lite såhär, humörmässigt, tror jag. 

Av detta kan man dra slutsatsen att det politiska medvetandet i sig inte räcker för att omöjliggöra 

humoristisk distans; informanterna kan som sagt ofta koppla bort och skifta subjektsposition om de 

känner för att bli underhållna. Det är när humortexten – det vill säga Family Guy – ger upphov till 

negativa känslomässiga associationer, eller påminner en om att de situationer som skildras kan ha 

motsvarigheter i ”verkligheten”, som humorsupporten uteblir helt. 

6.5 Subjektspositionskonflikter 
Bortkopplandet av det kritiska/politiska medvetandet, det vill säga skiftandet från en kritisk till en 

postkritisk subjektsposition, är inte bara något som informanterna gör för att de vill kunna bli 

underhållna. Detta bortkopplande sker också eftersom individen ibland upplever en konflikt mellan 

olika perspektiv; olika sätt att se på världen. Jenny talar om sitt ”genustänk” som något som hon 

ibland vill ”slippa lite”; att titta på Family Guy är för henne ett sätt att göra detta. Den kritiska 

positionen kan alltså ibland upplevas som krävande; annars hade hon inte velat slippa den. Även 

Frieda, Cecilia och Nina menar att det ibland är krävande att betrakta världen i genustermer. Som 

Cecilia säger: ”[L]ivet blir kanske lite tråkigt om man hela tiden ska gå omkring och 

analysera allting ur ett ideologiskt eller politiskt perspektiv.” 

Frågan är då vad det är som gör att det politiska medvetandet upplevs som krävande. Friedas 

redogörelse för sina relationer med folk i sin närhet kan ge oss en ledtråd här: 

I broke up with my boyfriend, and afterwards I got into this whole gender thing […] [S]ometimes I'm still 

missing him, and I guess we had a very... gendered relationship, and then, if I'm having my weak moments, 

then I might watch some Pretty Woman or something, to... feel better, because it's not always – like, I got a 

new set of values, and it's not always easy to stick up to them... especially like, I also realised that my 

family, it's very... like these gender stereotypes are very very strong, and, I mean, sometimes you just want 

your peace, like, you don't want to... I'm also sometimes wondering... it's such a hard, or such a huge 

project, like to... de-gender the world, I guess. 

Här handlar det om att olika sätt att förhålla sig till världen står emot varandra. ”This whole gender 

thing”, alltså den kritiska subjektspositionen, är en position som man kan besitta, men det är långt 

ifrån den enda: I till exempel familjen, eller i förhållanden, finns olika subjektspositioner, som är 

förbundna med olika uppsättningar av plikter, förväntningar och roller. Till exempel innebär att 

vara flickvän i ett förhållande med tydliga könsroller vissa förväntningar på hur man ska bete sig 

som kvinna; att vara feminist innebär andra; att vara dotter eller syster medför andra. 
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Precis som i fallet med humor är det så att känslor spelar en stor roll här. Känslor kan tjäna 

till att förankra politiska värderingar i ens vardag, men som i Friedas fall kan känslomässiga 

relationer, till exempel till ens familj, kan göra att det blir svårt att veta vad man ska göra: man 

tycker mycket om sin familj och vill därför vara dem till lags, men samtidigt vill man inte 

kompromissa med sina politiska värderingar. Att tolka sin familj i politiska termer – titta på 

könsroller, vem som gör vad, och vad som betraktas som naturligt för kvinnor respektive män i 

familjen – är ett annat sätt att se på familjen än det som kommer spontant när man relaterar till dem 

känslomässigt, som dotter/syster. Detta är en situation som Abbinnett (2004) beskriver i sin 

tolkning av Jean-Francois Lyotards komplicerade verk The Differend (1988): 

Each of us experiences the dissidence between the economic demands of work, the affective demands of 

family and interpersonal relationships, the political demands of citizenship. For Lyotard, these conflicts are 

characterized by their radical unresolvability: There is no universal language into which it is possible to 

translate the conflicts between race, gender, democracy, and economy. (Abbinnett 2004) 

Jag menar dock att informanterna i min studie faktiskt hittar sätt att, om inte ”översätta” de 

olika subjektspositionerna till varandra, så åtminstone medla mellan dem; mildra konflikten mellan 

dem och hitta sätt för dem att samexistera. En sådan strategi är, paradoxalt nog, att acceptera 

konflikten mellan dem. Ett återkommande uttalande bland informanterna är ”man är ju inte mer än 

människa” eller ”ingen är perfekt”: detta säger till exempel Nina när hon berättar om sin relation till 

the Clash ovan.

Att personen säger att ingen är perfekt skulle kunna förstås som att hon har sänkt kraven på 

sig själv; hon har intagit en mer etiskt och epistemologiskt ödmjuk position i det att hon medger att 

genusperspektivet inte tjänar som universellt förklaringsmedel. Detta accepterande av inre konflikt 

har i sin tur möjliggjorts av att informanten har förhållit sig självreflexiv: en tänkbar förklaring till 

att informanterna har varit så meddelsamma och öppenhjärtiga under intervjuerna är att intervjuerna 

i praktiken har erbjudit dem ett tillfälle att försöka förhandla mellan de olika subjektspositioner i sin 

vardag som de upplever konflikterar. 

6.6 Delarna och helheten 
En fråga som väcks när man studerar individers tolkningar av skämt, är vad det är som kommer 

först: är det så att det är ens politiska värderingar som får en att tycka att något är roligt, eller är det 

så att man först instinktivt tycker att något är roligt och sedan ”släpper” på sina värderingar för att 

kunna ta del av det? Är det så att man först tilldelar skämtaren en roll och sedan tolkar skämtet, eller 

är det så att man först tolkar skämtet, och på basis av denna tolkning sedan ger skämtaren en roll? 
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Är det så att när man skiftar till en post-kritisk position får det konsekvensen att man ger humorn 

komisk frihet, eller är det så att man i stället först tillskriver Family Guy rollen av medvetet politiskt 

inkorrekt, vilket får konsekvensen att man inte kommer ta illa upp av skämten i serien? 

Det är frestande att i positivistisk vetenskapsanda försöka formulera hypoteser om 

orsakssamband som svar på dessa frågor. Problemet är dock att detta inte verkar vara möjligt: 

sannolikt är att ”Vad kommer först?” inte är en fråga som vi befinner oss i en epistemologisk 

position för att kunna besvara. Vi kan helt enkelt inte isolera en uppfattning och säga att den leder 

till en annan uppfattning eller till en viss upplevelse; resonemang om kausala samband är helt enkelt 

inte det bästa sättet att förstå humortolkande. 

Individens tolkande av humor förstås i stället bättre i termer av den hermeneutiska cirkeln. 

Här fungerar tolkandet som ett slags dialektiskt samspel mellan helheten och delarna (Fay 

1996:145). När informanten tittar på ett avsnitt tolkar hon delarna, det vill säga skämten, på ett visst 

sätt utifrån den uppfattning som hon har om helheten, det vill säga serien eller avsnittet. Men denna 

uppfattning om serien har hon bara kunnat få genom sin tolkning av de enskilda skämten och 

avsnitten. Enligt detta synsätt är dualismerna ”roligheten” – de feministiska värderingarna; vilken 

roll man tillskriver skämtaren – upplevelsen  av skämtet; den post-kritiska positionen – den komiska 

friheten, i stället i ömsesidigt samspel med varandra. 

6.7 Närhet och distans 
I analysen har en huvudsaklig dimension kunnat urskiljas: dynamiken mellan närhet och distans. 

Närhet till det som skämtas om innebär att man inte ger skämtet något specialtillstånd; man 

betraktar heller inte skämtaren som distanserad, eller skämtet som skilt från den sociala verklighet 

som man betraktar utifrån den kritiska subjektspositionen. Skämtet väcker negativa känslor och 

associationer, vilka omöjliggör skratt. Å andra sidan innebär distans till humoristiskt material att 

man kopplar bort sitt kritiska medvetande; man ger humorn frihet att överträda; man betraktar både 

skämt och skämtare som distanserade från den sociala verkligheten, till exempel genom att tillskriva 

skämtaren egenskaper av ”medveten ironi”. Men det finns också skämt som inte kräver denna 

frånkoppling; dessa är de skämt vars upplevda budskap stämmer överens med de politiska 

värderingar man har. Som har visats innehåller Family Guy både sådana skämt och skämt som 

kräver ”bortkopplande” av informantens kritiska medvetande. 

Vad som också tydliggjorts i analysen är känslornas betydande roll i tolkningen av humor. 

Studiet av politiskt engagerade människors tolkningar av komediserier är samtidigt ett studium av 

individens subjektiva känslomässiga engagemang i världen runt omkring henne. Känslor spelar en 

stor roll i individens relation till humor: episoder i ens vardagsliv, eller känslomässiga associationer 
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till humortexten, kan som sagt omöjliggöra den distans som krävs för att man ska uppleva humorn 

som rolig. Det är dock inte vilka känslor som helst som kan omöjliggöra distanserandet: känslorna 

måste begripliggöras i termer av ens politiska värderingar. Just att de politiska uppfattningarna på 

detta sätt förankras i känslor skulle kunna ses som en bidragande orsak till att politiska åsikter 

spelar en så central roll i människors självuppfattning. 

7. Slutdiskussion 
Den här uppsatsen har visat på att individen kan koppla bort sitt feministiska medvetande 

till viss del, och att detta görs för att han/hon vill ta del av material som ifall de hade haft det 

politiska medvetandet ”påslaget” inte hade kunnat njuta lika mycket av. Family Guy är, vilket jag 

har visat, inte det enda exemplet på medieinnehåll som personer behöver ”koppla bort” sina 

politiska värderingar för att kunna ta del av. Andra exempel som har nämnts är filmen Pretty 

Woman, eller reality-serien Top Model. Den politiska ”frånkopplingen” görs alltså inte bara i 

samband med humoristiska medietexter. 

När jag nu står inför frågan om hur man kan tolka denna studies resultat ur ett 

makroperspektiv sett, märker jag att jag står inför samma vägval som mina informanter. Ska jag ta 

ställning och koppla på min ”kritiska” blick, eller ska jag förhålla mig apolitisk? Ett kritiskt 

förhållningssätt till den här studiens resultat skulle till exempel innebära att peka på det 

problematiska i att människor i stället för att omsätta sitt politiska ställningstagande i aktion, 

kopplar bort sitt kritiska medvetande eftersom de upplever att det ”skaver” för mycket i mötet med 

populärkultur. Jag skulle kunna argumentera för att om merparten av människor i vårt samhälle 

kopplade bort sig från allt engagemang i de frågor som betyder mycket för dem, skulle detta kunna 

få negativa konsekvenser för demokratin. 

Men kontentan av vad denna uppsats har kommit fram till är nog snarast att den sociala 

verkligheten är mångtydig på samma sätt som humortexter är. Utifrån en okritisk position sett finns 

det ingen i samhället som säger åt mig vad jag ska tänka och tycka, men utifrån en kritisk position 

sett är den sociala verkligheten däremot en arena för hegemonisk kamp; genomsyrad av 

maktstrukturer och representationsproblematik. Att medietexter är ”ideologiska” (Thompson 

1995:214) är inget självklart när man betraktar informanternas pågående försök att förhålla sig till 

dem, även om informanternas politiska värderingar är något som finns mer eller mindre ständigt 

närvarande. Feministiskt ställningstagande, och valet att vara kritisk, innebär att försöka förhandla 

mellan detta kritiska förhållningssätt och de otaliga andra positioner som kan intas i förhållande till 

den sociala världen.
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8. Förslag på vidare forskning
Den här uppsatsens resultat skulle kunna betraktas som relevant för medborgar- och 

deltagandeforskningen inom medievetenskapen. Även om uppsatsen inte har studerat politiskt 

ställningstagande som basis för politisk aktivism, är det rimligt att anta att politiskt aktiva individer 

står inför samma dilemman och samma sorts tolkningsarbete i mötet med populärkultur som 

informanterna i studien: hur kritisk ska man vara till medieinnehåll som man tycker om och/eller 

tycker är roligt? Finns det till exempel stereotyper i det medieinnehåll som man tar del av, och hur 

ska dessa tolkas? Vad kan producenterna tänkas vilja ha sagt med medieprodukten?

Studiens resultat skulle därför kunna knytas an till frågor om förutsättningarna på mikronivå 

för vissa former av politiskt och medborgerligt deltagande. Genom att bättre förstå de 

tolkningsmässiga dilemman som den feministiskt ställningstagande individen står inför i ett 

samhälls- och medieklimat där populärkulturen har en central ställning, kan man också bättre förstå 

de faktiska utgångspunkter för politiskt arbete som finns tillgängliga. Att det feministiska 

medvetandet är något som till viss del kan kopplas bort, torde vara en viktig faktor att ta med i 

beräkningen när man som Gill (2007) frågar sig vilka kulturpolitiska utmaningar som feminister 

står inför i mötet med media.
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Bilaga: Intervjuguide 
Ämnen att ta upp/fråga kring/diskutera 
Vad de tyckte om avsnittet (Vad gillade du, vad gillade du inte; något som var extra roligt; om ja, 

varför) 

Egna tittandet på Family Guy (Hur ofta, hur/i vilket sammanhang, på TV:n/datorn, var, när) 

Egna relationen till Family Guy (Varför tittar du/tittar du inte på Family Guy; varför är det 

roligt/inte roligt, vad gillar du, vad gillar du inte) 

Seriens innehåll (favoritkaraktärer, karaktärer som du gillar mindre, roliga/tråkiga karaktärer, 

idéinnehåll, ton, behandling av ämnen) 

(Ifall informanten har negativ inställning till serien): Andras uppfattning om Family Guy (vad tror 

du att fans gillar med serien, vad tror du att fansen tycker är roligt) 

Vad för humor de gillar (komediserier, etc.) 

Politiska åsikter; livsåskådning, värderingar 

Medieanvändning (Beskriv ditt TV-tittande; vilka andra medier använder de) 

Teman/saker att vara uppmärksam på 
Respondentens självreflexivitet kring egna humorn och skrattandet; eventuellt rättfärdigande av 

skratt/positiv respons på skämt 

Hur förhåller respondenten sig till element i texten som han/hon gillar/gillar mindre; samspel 

mellan allvar och humor; tillämpar respondenten dessa taktiker i andra sociala sammanhang 

Åsikter om innehållet i serien/avsnittet 

Skratt och icke-skratt: markering av godkännande/fördömande 

”Ofrivilligt”/impulsivt skratt 

Eventuella åsikter om porträtteringen av kvinnor/homosexuella/andra sociala grupper i serien 

Motivering till/rättfärdigande av val av politiska åsikter; självreflexivitet kring egna åsikter och eget 

ställningstagande 
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	1. Inledning och problemformulering
	På plats 12 på tidningen Empires topp-50-lista över de bästa TV-serierna någonsin kommer den 
	animerade komediserien Family Guy. Motiveringen lyder: ”Seth McFarlane's gleefully 
	outrageous animated series tips good taste into a cocked hat and elicits genuine hilarity from the 
	most unlikely material. Sex, race, creed, physical ability – nothing is sacred on this show, and 
	that's why we love it” (Empire 2012).
		Family Guy är en mycket populär komediserie, inte bara bland kritiker. Den sänds världen över och har gjort så sedan 1999; här i Sverige går den flera gånger i veckan på TV 6. Serien har dock givit upphov till sin beskärda del av kontrovers; förutom att regelbundet utnämnas som ”Worst TV show of the week” av den konservativa organisationen PTC, Parents' Television Council (USA Today 2005) har dess porträttering av transsexuella i ett avsnitt gjort att den amerikanska mediebevakningsorganisationen GLAAD [Gay and Lesbian Alliance Against Defamation] riktat kritik mot serien (Rosales 2010). Family Guy är en serie som är skapad för att roa, men uppenbarligen finns det tillfällen då dess skämt inte framkallar skratt, utan i stället väcker anstöt hos publiken.
		Detta är fallet även i min korridor på Smålands Nation i Lund: det är många av korridorskamraterna som tycker om att titta på Family Guy, men när jag har pratat med dem om serien berättar de att samtidigt som de tycker om att titta på den, finns det skämt i serien som de inte tycker är roliga. Detta eftersom de menar att dessa skämt är sexistiska. Då de identifierar sig själva som feminister, upplever de med andra ord att vissa av skämten i Family Guy går tvärt emot deras politiska värderingar. Samtidigt händer det att de faktiskt skrattar åt skämten, men på samma gång känner att de inte borde. Dessutom är det så att de alla delar en feministisk övertygelse, men trots detta varierar deras reaktioner på ett och samma skämt: några skrattar högt och hjärtligt, medan andra inte skrattar alls, med förklaringen att skämtet ”var sexistiskt”. 
		John Thompson skriver att möjligheterna att sprida ideologiska budskap, det vill säga budskap som upprättar och reproducerar samhälleliga makt- och dominansrelationer, har ökat med mediernas framväxt i det moderna samhället (1995:213). Rosalind Gill menar dock att sexism, vilket kan sägas vara ett exempel på ideologi, i dagens media inte är något entydigt, som är lätt att påvisa, utan i stället ofta har ironiska undertoner (2007:3f). Hon menar därtill att dagens medietexter ofta innehåller både budskap som upprätthåller, och budskap som utmanar, stereotypa föreställningar om kön (ibid.:2). 
		Gill frågar sig därför vad för slags feministisk kulturpolitik som är möjlig i denna sorts medielandskap; vilka utmaningar som feminister, som är kritiska till medierade bilder av kön, står inför i mötet med detta ofta mångbottnade och motstridiga medieutbud (ibid.:3f). Hon betonar dessutom vikten av att akademisk forskning om kön och genus i media tar hänsyn till den polysemi och motsägelsefullhet som dagens medieinnehåll ofta uppvisar (ibid.: 2f). Thompson ger uttryck för en liknande ansats då han menar att ideologi är ett kontextspecifikt fenomen: medierna innehåller budskap vilka kan anses upprätta och reproducera samhälleliga makt- och dominansrelationer, men dessa budskap kan å andra sidan tolkas på oväntade sätt av mediepubliken (1995:213f). För att förstå i vilken utsträckning som medietexter är ideologiska, måste man således undersöka hur dessa texter tas emot, tolkas och införlivas av individer i individernas egna vardagsliv (1995:214).
		Denna uppsats kommer att ha en sådan publikcentrerad infallsvinkel på problemet ideologi och medier: fokus i uppsatsen ligger på publikmedlemmen tillika feministen. I stället för att göra en textanalys som avtäcker eventuella sexistiska budskap i Family Guy, kommer uppsatsen att undersöka hur individen förhåller sig till texten utifrån sitt feministiska ställningstagande, och hur detta ställningstagande lyfter fram ideologiska aspekter av texten när hon tar del av den. Valet av Family Guy som medietext har gjorts eftersom det till sin form är menat som ren underhållning, men som, vilket visats ovan, kan ge upphov till en rad varierade och komplexa reaktioner, varav många inte är i form av skratt.
	2. Syfte och frågeställningar
	Denna uppsats har som syfte att studera och analysera hur personer som definierar sig själva som feminister tolkar humor som de själva uppfattar som sexistisk. Mer specifika frågeställningar är: 1) Hur ser relationen ut mellan informanternas feministiska värderingar å ena sidan och den tolkning som de gör av Family Guy å andra sidan? 2) Hur kan man förstå den positiva respons (i form av skratt) som informanterna ger på skämt som de samtidigt menar är sexistiska? 3) Vilka gemensamma nämnare går att återfinna för de skämt som uppskattas respektive inte uppskattas av informanterna?
	Uppsatsen kommer dessutom att visa på att de processer som ingår i informanternas humortolkande även äger rum i deras tolkande av annat medieinnehåll, till exempel filmer, samt icke-medierade sociala sammanhang. 
	3. Tidigare forskning 
		Trots detta fokus på humorns polysemi och kontextspecificitet är det, som sagt, få som har 
	studerat hur människor faktiskt tolkar skämt och förhandlar fram deras betydelse i sina dagliga liv, 
	och än mindre, hur mediepubliken tolkar komediserier. Som Mills (2009) uttrycker det: ”Indeed, 
	studies of sitcom audience responses are few and far between” (106). Perks (2008) menar att 
	humorforskare ofta utför sin forskning utan empiriskt stöd: de formulerar hypoteser om vilka tolkningar publiken kan tänkas göra av valda humortexter, och om hur dessa humortexter kan tänkas påverka publiken, men studerar sedan inte publikens responser empiriskt (Perks 2008:74).
		De publikstudier som faktiskt har gjorts på komediserier har främst fokuserat på publikens etnicitet (Jhally & Lewis 1992; Bodroghkozy 1995; Gillespie 1995; Perks 2008), eller sexualitet (Doty 1993). Amy Carell menar att faktorer som till exempel ”religious beliefs [and] political convictions” kan påverka huruvida man tycker ett skämt är roligt eller inte (1997:183), men trots detta verkar det inte ha gjorts någon empirisk publikstudie av komediserier som fokuserar på dessa faktorer. 
	4. Metod och metodkritik 
	4.1 Insiders och kritisk intersubjektivitet 
	Brian Fay menar att ett viktigt ideal för samhällsvetenskapliga studier är det så kallade ”objectivity 
	as critical intersubjectivity” (1996:213ff). En kritiskt intersubjektiv studie uppmärksammar sina 
	utgångspunkter och ingår i ett kritiskt samtal med dem (ibid.). Denscombe, i sin tur, menar att ett 
	kvalitativt tillvägagångssätt, med det tolkningsarbete som det innebär, medför större fokus på den 
	roll som forskarens egna jag spelar för studien (Denscombe 2009:385, 399). 
		I min studie blir denna roll särskilt viktig att fokusera och problematisera, eftersom en del av 
	mina informanter är personer som inte bara är medlemmar av den målgrupp jag vill undersöka, utan 
	också mina vänner och grannar. Dessa personer är mycket lika mig själv i fråga om klass, ålder och 
	politisk övertygelse – vi delar därmed i mångt och mycket samma världsbild. Från en 
	fenomenologisk synpunkt sett är detta i stort något positivt, eftersom det är sannolikt att min 
	förståelse (Hartman 2004:195) av deras upplevelser är betydligt mer djup och ingående än vad som 
	skulle ha varit fallet för en total outsider. Men för att studien ska hålla en god vetenskaplig kvalitet 
	är behovet av kritisk intersubjektivitet från min sida inte desto mindre väldigt stort. Jag avser därför 
	att ägna en del av detta metodkapitel åt att göra det som Denscombe benämner ”'en offentlig 
	redogörelse för jagets roll'” (2009:101): jag kommer att diskutera vilka tänkbara konsekvenser min 
	närhet till studieobjektet kan ha fått i den här studien; vilka risker och fördelar som är förbundna 
	med detta; samt de åtgärder som jag har vidtagit för att bemöta riskerna. 

	4.2 Fördelar och risker 
	Studier av grupper av vilka forskaren själv är medlem utgör inte någon majoritet bland receptionsstudier. De förekommer dock, och det mest framstående exemplet är den forskning som görs av fans, om fans. Exempel på sådana studier är Tulloch & Alvarado (1983), Jenkins (1992; 2006a; 2006b) och Hills (2002). Jenkins, som definierar sig själv som ett så kallat ”aca/fan” (2006a:1) menar att hans och hans akademiska likars forskning är ”based on insider knowledge of what it is to be a fan, and struggling to find a language to articulate a […] perspective that comes out of lived experience and situated knowledge” (2006:12). Akademikern i egenskap av fan besitter 
	här således kunskap som är användbar i fan-forskningen; att denne delar vissa centrala upplevelser 
	med de som hon studerar betraktas i första hand som en tillgång. 
		Fay (1996) har en liknande infallsvinkel i det han menar att forskare som studerar mänskliga 
	förehavanden måste ta hänsyn till hur de upplevs av personerna själva: 
	Social scientists simply cannot understand the actions and relations of people unless they can appreciate the nature of [their] mental events and states, and they cannot do this unless they are sensitive to their lived character. Often by interacting with others or having experiences broadly similar to theirs this sensitivity can be heightened (Fay 1996:28). 
		Men man kan också vända på myntet och betrakta forskarens insiderposition som något 
	vetenskapligt problematiskt. Ehn & Klein menar att en tänkbar implikation av att forskaren studerar 
	den egna gruppen är att man som både forskare och insider inte kan uppnå den distans till materialet 
	som är önskvärd för en fruktbar och vetenskapligt korrekt analys (2007:74). Ännu en risk kan vara 
	att det blir svårare för forskaren att göra forskningsprocessen transparent för de som tar del av den i 
	efterhand, eftersom mycket av den kulturella kunskap och de subjektiva antaganden som man 
	använder sig av i sitt kvalitativa tolkande analysarbete många gånger är oreflekterade, instinktiva 
	och betraktas som självklara. 
		Detta betraktande av vissa saker som självklara kan även äga rum i samtalet mellan 
	informant och intervjuare: Dels kan informanten anpassa sina svar eftersom hon känner att hon i 
	egenskap av vän till mig vet ”vad jag vill ha”; och dels kan intervjuare och/eller informant känna att 
	de inte behöver utveckla påståenden som de gör i intervjun, antingen för att vissa saker betraktas 
	som självklara dem emellan, eller för att man utifrån sin ganska ingående kännedom om varandra 
	”anar sig till” vad den andre menar. 
		Från min sida, som intervjuare och vän, är det också ibland ett problem att jag antar att mina 
	vänners och grannars upplevelser är identiska med mina, även i de fall där deras upplevelser skiljer 
	sig från mina egna. Eftersom dessa människor inte är stämplade ”främling” i mitt huvud gör jag 
	lättare så att jag projicerar mina egna erfarenheter och uppfattningar på dem; jag har svårare för att 
	se att våra erfarenheter kan skilja sig åt. Genom att redan från början av insamlandet av det 
	empiriska materialet ständigt påminna mig om att mitt urval är väldigt ”nära hem”, har jag strävat 
	efter att ha en genomgående hög självreflexivitet. 
	4.3 Val av material: Family Guy som ”inkörsport” till humor 
	Schrøder et al noterar att intervjufrågor kring en medieföreteelse ofta får informanten att prata om 
	andra medieföreteelser: ”[I]n making sense of a particular media product, audience members are 
	likely to draw extensively on their entire media environment, because other media experiences are 
	likely to be relevant to their attempts to describe the experience of the particular product being 
	researched” (2003:154). Detta har visat sig stämma till synnerligen stor del under intervjuerna i den 
	här studien: Att diskutera ett avsnitt av Family Guy har i praktiken fått informanterna att diskutera 
	inte bara annan humor som American Dad, Monty Python, South Park, Galenskaparna och 
	Killinggänget, utan har även fått dem att komma med personliga berättelser, reflektioner och 
	minnen. Dessa har berört det politiska medvetandet i relation till bland annat tidigare romantiska 
	förhållanden, minnen från grundskolan, favoritband, och föräldrarna. 
	4.4 Val av avsnitt 
Innan varje intervju har jag visat samma avsnitt av Family Guy, som jag och informanten då har 
	tittat på tillsammans. Avsnittets titel är ”The Splendid Source”; det är det nittonde avsnittet i den 
	åttonde säsongen av serien, och sändes första gången på FOX i USA den 16:e maj 2010 (IGN.com 
	2012); och det handlar om att Peter, Joe, Quagmire och Cleveland ger sig ut på en resa för att 
	försöka hitta källan till alla snuskiga skämt, ”dirty jokes” (Family Guy 2010). 
		Jag har valt detta avsnitt eftersom det innehåller flera skämt, situationer och repliker som 
	skulle kunna uppfattas som problematiska ur en genussynvinkel sett. Till exempel innehåller 
	avsnittet flera tillfällen då män driver med kvinnor; bland annat Peters inledning ”It all began 
	innocently enough with my stupid wife showing me some dumbass brochure”; en scen under en 
	bilresa där Peter, Joe och Quagmire distraherar fruarna från att märka att Peter kör dem någon helt 
	annanstans genom att fråga dem om deras graviditeter; och en scen i slutet av avsnittet, då Peter, 
	Joe, Quagmire och Cleveland hittar den hemliga orden som ägnar sig åt att skriva alla världens 
	snuskiga skämt, en orden som består av ”some of the world's greatest geniuses, great men like Ben 
	Franklin, Charles Dickens, Albert Einstein, Shakespeare”. 
		Anledningarna till att jag har valt att visa ett avsnitt innan intervjun är dels att det bidrar med 
	en gemensam referensram för alla informanterna: genom att alla sex får se samma avsnitt blir både 
	de gemensamma dragen och de individuella olikheterna i deras tolkningar desto tydligare. Att visa 
	ett avsnitt ger också både informant och intervjuare ett mer påtagligt material att utgå från i 
	intervjun: exempel på situationer, repliker och karaktärer finns mycket färskare i minnet än om ett 
	avsnitt inte hade visats. 
	4.5 Urval av informanter 
	För att få ett så balanserat och brett empiriskt material som möjligt och minska risken för 
	”hemmablindhet” har jag valt att låta hälften av urvalet utgöras av informanter som inte bor på 
	samma ställe som jag, och som jag inte känner. Här blir det svårare för mig och för respondenten att 
	förutse varandras svar, och risken för att antaganden lämnas outtalade som ”självklara” blir också 
	mindre. Dessa respondenter utifrån är därtill inte bekanta med mina personliga och akademiska 
	intressen, något som mina korridorskamrater är. 
		Anledningen till att jag ändå har valt att ha med tre av mina grannar och vänner som 
	respondenter är att jag innan intervjuerna med dem genomfördes anat, och efter att intervjuerna 
	genomförts fått bekräftat, att de tolkningar och berättelser som de bidrar med utgör ett rikt och 
	användbart material som är av stort akademiskt intresse. Min interaktion i vardagslivet med dessa 
	personer har gjort det möjligt för mig att sondera terrängen; att i praktiken genomföra en slags 
	pilotstudie på mikronivå av hur enskilda personer upplever och tolkar ett visst TV-program; som 
	nämndes i inledningen är det i interaktionen med dessa personer som mina forskningsfrågor 
	uppstått. 
		Mitt sökande efter informanter utanför korridoren har gått till på följande vis: Jag har gått till 
	Kvinnocafé Ronja på Smålands Nation, berättat kort om min studie och frågat om det är några som 
	är intresserade av att delta, och dessutom har ansvarig för Ronja gått med på att lägga in en skriftlig 
	version av denna efterlysning på Ronjas Facebookgrupp. På så sätt har jag kommit i kontakt med 
	två informanter, Alexandra och Frieda, medan den sista informanten, Jenny, hörde av sig till mig 
	efter att jag hade frågat hennes vän, som är jämställdhetsombud på Smålands Nation, om hon kände 
	någon som hade varit intresserad av att delta i en studie av Family Guy och genus. 
		De personer som jag delar korridor med känner jag och jag vet därmed vilka åsikter och 
	vilken världssyn de har, men detta är ju logiskt nog ej fallet med folk som jag inte känner. Att ställa 
	frågan ”Är du feminist?” först av allt till en potentiell informant hade sannolikt främst varit 
	kontraproduktivt. Jag har därför, i mitt sökande efter informanter utanför min korridor, försökt vara 
	så känslig som möjligt för de ledtrådar som sammanhanget kan ge om en tänkbar informants 
	värderingar. Om en person till exempel har för vana att gå till Kvinnocafé Ronja på Smålands 
	Nation, eller läser genusvetenskap, förefaller det rimligt att anta att personen betraktar världen i 
	termer av det slags genusmedvetande som jag vill studera. 
		Det andra huvudkriteriet är att personen ska vara välbekant med Family Guy och tycka att serien är rolig. Jag har inte krävt att personen ska ha tittat på ett bestämt antal avsnitt, 
	utan i min efterlysning av informanter har jag sagt att jag letar efter ”people who watch Family 
	Guy”. Om en person identifierar sig som någon som tittar på Family Guy, vilket de personer som 
	hört av sig till mig om intervju har gjort, får man anta att personen både känner sig motiverad till att 
	titta på serien (det vill säga hon tycker om att titta på serien) och att hon är välbekant med den. I så 
	fall har personen uppfyllt mina urvalskriterier. 
		En av mina informanter, Nina, utgör dock ett undantag från det andra urvalskriteriet, eftersom hon inte gillar Family Guy. Hon är dock relativt välbekant med serien, eftersom hon har sett ett antal avsnitt när de har stått på på TV:n ute i köket. I och med att Nina har en relation till Family Guy som skiljer sig så pass mycket från de övriga informanternas, blir intressanta kontraster synliga när man jämför hennes intervjusvar med de andras. Detta är också, vilket noterats i inledningen till uppsatsen, en av de saker som gjorde mig intresserad av politiskt humormottagande över huvud taget. Jag har gjort bedömningen att om man kan jämföra olika personers upplevelser (i det här fallet av att vara politiskt medveten och tolka skämt) med varandra och titta på var de skiljer sig åt, kan detta bidra med en bättre helhetsförståelse av det valda fenomenet. Genom att titta på var Nina är mer kritisk som Family Guy-tittare kan man alltså bättre se var de andra inte är lika kritiska. Det visar sig dessutom att det finns likheter mellan hennes tolkning av den humor som hon uppskattar och de övriga informanternas tolkningar av Family Guy.
		Informanterna är 6 stycken studenter i åldrarna 21 till 25. Fyra av dem är födda och 
	uppväxta i Sverige, medan en är född och uppvuxen i Grekland, och en är född och uppvuxen i 
	Tyskland. Fem av dem är kvinnor, en är man. Ämnena som de studerar omfattar samhällsvetenskapliga, humanistiska såväl som naturvetenskapliga och praktiska ämnen. Alla
	informanterna har en anknytning till Smålands Nation här i Lund: mina tre grannar eftersom de bor 
	där, två informanter eftersom de brukar gå på Kvinnocafé Ronja, och en informant eftersom hon är 
	vän med Jämställdhetsombudet på nationen. Jag kommer att ge en närmare beskrivning av 
	informanterna i inledningen av analysen nedan. 
		Jag har varit extra uppmärksam på eventuella övergripande skillnader mellan intervjusvaren 
	från mina korridorskamrater och intervjusvaren från personerna som inte bor på min korridor. 
	Eventuella allmänna skillnader som till exempel grad av förtrolighet, formalitet, djup och 
	förekomsten av eventuella ej utmanade antaganden har kunnat vägleda mig och ge mig information 
	om hur det faktum att jag känner vissa av respondenterna kan tänkas inverka på vilka frågor som 
	ställs och vilka svar som ges, och innehållet i dessa. 
	4.6 Informanter
	Här följer en kort beskrivning av informanterna och deras Family Guy-vanor. De som bor på 
	korridoren på Smålands Nation är Cecilia, 21 år, som läser pol. kand-programmet, Love, 22 år, som 
	läser civilingenjör med inriktning lantmäteri, och Nina, 22 år, som läser spanska. De som inte bor 
	på korridoren är Alexandra, 25, som är från Grekland och läser genusvetenskap, Frieda, 26, som är 
	från Tyskland och läser miljövetenskap och hållbar utveckling, och Jenny, 22, som läser 
	textildesign. Alla informanterna heter egentligen något annat. 
		Två av informanterna, Cecilia och Love, har sett nästan alla avsnitt av serien. Om de zappar 
	igenom kanalerna på TV:n i köket och ser att Family Guy går, låter de den stå på, och de har också 
	själva aktivt laddat ner och/eller streamat serien via sina respektive datorer. De tittar både själva och 
	med andra, till exempel kompisar eller personer på korridoren. Nina har bara tittat på Family Guy 
	när det har gått på TV:n i köket, men hon har inte själv satt igång TV:n för att titta på serien, eller 
	aktivt själv sökt upp serien på internet och streamat eller laddat ner den. De tillfällen då hon har 
	tittat är främst när andra, till exempel Cecilia eller Love, har tittat i köket. 
		Alexandra har sett alla avsnitt fram till säsong 9. Hon har både tittat på Family Guy på TV 
	och laddat ner den själv, men hon tittar enbart på serien på TV numera, eftersom hon laddar ner 
	andra TV-serier som hon tittar på mer aktivt. Frieda har främst tittat på serien med sin före detta 
	pojkvän och hans killkompisar, och hon tittar inte på serien numera. Jenny har tittat på serien länge, 
	först hemma på TV:n när hon var yngre, och under de senaste åren har hon laddat ner själv till sin 
	dator. Hon har tittat både själv och tillsammans med kompisar, men hon tittar inte särskilt ofta 
	nuförtiden, eftersom hennes vänner vill titta på andra program, och eftersom att hon inte känner sig 
	så motiverad till att titta ensam. 
		I citaten från intervjuerna är vissa ord kursiverade; detta innebär att informanten har uttalat 
	de orden med större betoning. 
	4.7 Samtalsintervjun 
	Intervjuerna är 40 till 45 minuter långa, och har spelats in på diktafon och sedan transkriberats. Även om det inte är samma sak att prata om att man gör nånting som att göra det, så kan ändå en diskursiv situation som samtalet, i form av en intervju, bidra med faktisk insikt i informantens föreställningsvärld och upplevelser. Valet av samtalsintervju har gjorts på basis av detta antagande. Som Schrøder et al skriver: ”[Reception research] […] seeks to illuminate audience practices and experiences, by getting those involved to verbalize them in the non-natural but open situation of the qualitative research interview, in which informants have considerable power to influence the agenda” (2003:147). 
		Just detta att låta informanten sätta agendan har varit av stor vikt för mig i intervjuförfarandet. Att intervjuaren förhåller sig öppen till det som sägs i en intervju menar Van Manen är en viktig del i det hermeneutisk-fenomenologiska tillvägagångssättet: sökandet efter mening i informanternas upplevelser kräver att man aldrig stänger av sökarljuset eller betraktar sökandet som avslutat (1998:98). Jag har därmed ställt öppna och kortfattade frågor, inte yttrat några egna åsikter, och över lag försökt hålla en så låg profil som möjligt. Intervjuguiden som jag har använt mig av har utformats som just en guide, och inte som en rigid lista frågor med en bestämd turordning. Den har utgjorts av en rad teman som jag har velat få informanten att berätta om, men dessa teman har i stort inte behövt avhandlas i någon särskild ordning. 
		Ett undantag har varit att jag inte ställt frågor om personens värderingar eller övertygelser 
	först, eftersom jag misstänker att detta i så fall skulle leda till oönskad ”framing” av 
	intervjufrågorna kring vad de gillar och inte gillar med serien. Det har varit viktigt att informanten 
	ska kunna introducera så många ämnen som möjligt mer på sina egna villkor, och att börja intervjun 
	med att fråga om politiska värderingar hade lett till att det ”ramverket” hade använts i större 
	utsträckning för att beskriva/värdera humorupplevelserna. Intervjuguiden innehåller också saker 
	som jag har velat vara uppmärksam på i informanternas svar under intervjuns gång, så att jag har 
	kunnat ställa följdfrågor eller be dem att förklara sig närmare. 
		Faktum är att ofta har jag inte ens behövt ställa några direkta frågor kring ett tema – 
	informanterna har själva tagit upp många av de saker som jag har tänkt fråga kring. Informanterna 
	har över lag varit otroligt meddelsamma och jag har fått intrycket av att de verkligen har velat prata 
	om sina upplevelser. Detta har resulterat i ett rikt, utförligt och detaljerat empiriskt material. 
	4.8 Forskningsetik och interpersonella risker 
	En tänkbar etiskt problematisk aspekt av det faktum att några av informanterna också är mina 
	vänner, är att min analys av deras redogörelser kan betraktas som ett medvetet eller omedvetet 
	”utnyttjande” av denna vänrelation för att få djupt personlig information som de kanske inte hade 
	delat med sig av till en intervjuare som de inte kände. Här är min insiderposition ett dubbeleggat 
	svärd; å ena sidan ger min privilegierade position mig tillgång till mycket av den sorts 
	djupinformation som jag behöver till min studie; å andra sidan finns det en potentiell konflikt här 
	mellan min egenskap av C-uppsatsskrivande student och min egenskap av vän. Dessa två roller 
	skapar två helt olika relationer: informanter respektive vänner, och risken finns som sagt att jag 
	använder informationen som de ger mig på ett sätt som de inte är bekväma med. 
		En uppenbar förebyggande åtgärd som jag har vidtagit är att låta informanterna vara 
	anonyma, men faktum kvarstår att de själva ändå känner igen sina intervjusvar, och dessutom, att de 
	som bor på korridoren känner igen varandras. För att förebygga att någon känner sig utlämnad har 
	jag helt enkelt fortlöpande kollat av med respondenterna hur de känner för att få sina personliga 
	utlåtanden analyserade och publicerade. Jag har dessutom låtit dem få läsa och kontrollera 
	utskrifterna av sina egna intervjuer. 
	4.9 Språk 
	Faktumet att jag och några av informanterna kommunicerar på engelska, eftersom informanten inte 
	pratar svenska, är något som eventuellt skulle kunna betraktas som problematiskt. Detta för att 
	kommunicerande av subtila tanke- och känsloprocesser, som ju är det jag vill undersöka, kräver en 
	relativt avancerad språkkompetens; språket ska kunna tillhandahålla ord, begrepp och uttryck med 
	vilka man kan göra sin upplevelse begriplig, även denna upplevelses finare nyanser (detta är något 
	som i lika hög grad gäller för intervjuaren). Har man inte engelska som sitt förstaspråk, finns kort 
	sagt risken för att intervjumaterialet inte håller lika hög kvalitet. 
		Dock är det ju så att Family Guy är en engelskspråkig serie, som förutom kunskaper i 
	engelska kräver ingående kunskap om anglosaxisk populärkultur, eftersom denna populärkultur är 
	något som serien åberopar inte bara i sina skämt utan även i sitt val av narrativ form och 
	rollkaraktärer. Om en person som har tittat på serien i odubbad form följer och uppskattar den, får 
	man anta att personen både förstår serien och behärskar engelska tillräckligt väl för att kunna delta i 
	intervjun. Dessutom är det inget nytt med tvåspråkig medieforskning: exempel på forskare som har 
	annat modersmål än sina informanter är Hill (2007). 
		Jag har valt att inte översätta intervjucitaten som är på engelska (det vill säga Alexandras 
	och Friedas citat), eftersom det är svårt att översätta talspråk. Dessa personer har dessutom inte 
	engelska som modersmål, vilket gör att deras tal ofta har en lite annan grammatik och ordföljd; 
	detta är också något som är betydligt svårare att översätta än ”korrekt” engelska. Dessutom finns det 
	en mängd små nyanser i deras talspråk som lätt försvinner i översättningen till ett annat språk; att 
	inte översätta citaten är ett sätt att bevara denna karaktär. 
	4.10 Bearbetning av materialet 
	Analysen av empirin har i denna studie varit en ständigt pågående process, där jag som sagt 
	fortlöpande har försökt förhålla mig öppen till den nya information jag får i form av intervjusvaren. 
	När alla intervjuer genomförts och transkriberats i sin helhet har jag sedan tematiserat 
	transkriptionerna. Mitt tillvägagångssätt i bearbetningen av det empiriska materialet är i stort detsamma som det förfarande som Schrøder et al förespråkar för receptionsstudier: 
	The analytical procedure should […] go inductively from the individual cases of each interview transcript, gradually develop conceptual categories and end up by identifying patterned relationships of media experiences […] The analysis is, […] to some extent, framed by a pre-given set of codes or categories, but proceeds with an open mind by adding new codes or categories as warranted by the transcript. (2003:168) 
	I och med att uppsatsens ansats är delvis fenomenologisk, har jag dock ägnat extra uppmärksamhet 
	åt att ”förstå upplevelsen från individens synvinkel” (Hartman 2004:195), samtidigt som jag med 
	hjälp av de teorier jag har valt gjort ytterligare tolkningar av personernas upplevelser. 
		Sökandet efter teman i intervjusvaren är enligt ett hermeneutisk-fenomenologiskt perspektiv inte ett sätt att förstå intervjusvaren oberoende av personernas subjektiva upplevelser, utan teman betraktas i själva verket som en del av den subjektiva upplevelsen: ”[P]henomenological themes are not objects or generalizations; […] they are more like knots in the webs of our experiences, around which certain lived experiences are spun and thus lived through as meaningful wholes” (Van Manen 1998:90). Den analys av det empiriska materialet som följer efter teorikapitlet är således indelad i de teman som jag har identifierat både genom att försöka betrakta världen med mina informanters ögon, och genom att applicera teorier på intervjusvaren för att därmed skapa förståelse som går utanför informanternas omedelbara föreställningsvärld. 
	5. Teori 
	5.1 Inledning 
	Eftersom det finns så få receptionsstudier av hur specifika grupper tolkar humoristiska medietexter, 
	verkar det inte finnas någon vedertagen begreppsapparat att tillgå i analysen av det empiriska 
	materialet. Mitt mål har varit att hitta teorier som fångar just de aspekter av individen, politiska värderingar, humor och humoristiska medietexter som är relevanta för den här studien, det vill säga teorier som tar hänsyn till individens subjektiva upplevelser, men som också bidrar med sätt att förstå dessa upplevelser som socialt och diskursivt förankrade. Jag kommer därför att konceptualisera individen, politiskt ställningstagande och humor på ett visst sätt för den här studiens syfte. 
		Inledningsvis kan det också vara på sin plats med ett förtydligande angående de begrepp 
	som jag använder i den här uppsatsen: Förutom de begrepp som de valda teorierna bidrar med, är de 
	termer som jag använder om empirin i huvudsak sådana som informanterna själva har kommit med. 
	Om en informant i intervjun till exempel har beskrivit sig själv som ”gender-aware”, eller en annan 
	har påstått att hon inte kan ”koppla bort” sina politiska värderingar, eller en tredje har benämnt 
	humorn i Family Guy ”politiskt inkorrekt”, är dessa inte termer som jag har introducerat, utan 
	informanterna har själva fört dem på tal och använt dem för att beskriva sina upplevelser. Jag har 
	således inte utgått från några rigida kategorier som jag har sorterat in empirin i, vare sig i 
	urvalskriterier, intervjufrågor eller tematiseringar. Detta har skett i enlighet med den 
	fenomenologiska infallsvinkel jag har valt: målet under arbetet med uppsatsen har varit att bibehålla 
	ett känsligt och sökande förhållningssätt till det jag studerar, inklusive informanternas egna 
	definitioner. 
	5.2 Politiska värderingar och subjektspositioner
	Den här studien avser inte undersöka politiskt ställningstagande som bas för politisk aktivism, utan i stället det politiska ställningstagandets del i individens tolkande av sin omgivande sociala 
	verklighet. Jag kommer därtill inte att använda termen ”politisk övertygelse”, eftersom denna term kan ge en bild av att individen hela tiden är fullständigt övertygad om det rätta och riktiga i sina åsikter. Eftersom studiens syfte är att undersöka det ständiga tolkningsarbete som individen gör i sin 
	vardag, och de tvetydigheter eller dilemman som hon kan stöta på i detta, framstår ”värderingar”, 
	”åsikter” och ”ställningstagande” som mer lämpliga termer att använda. 
		Jag kommer i huvudsak att konceptualisera mina informanters politiska ställningstagande som ett besittande av en viss subjektsposition i förhållande till Family Guy. Denna subjektsposition är dock, vilket kommer visas i analysen, inte den enda som informanterna besitter i förhållande till serien. 
		Inom en stor del av diskursteorin (till exempel Hall 1997) betraktas subjektspositioner som något som konstrueras av diskursen: subjektet positioneras, och förses med ”olika […] givna roller och identiteter i relation till specifika former av diskursiv kunskap och diskursiva praktiker” (Lindgren 2009:117). Att använda sig av begreppet subjektspositioner i denna bemärkelse, i en studie som delvis är fenomenologisk, kan dock innebära vissa problem. Det är nämligen så att informanterna i min studie inte enbart kan betraktas som positionerade av diskursen, utan informanterna positionerar ofta sig själva, och det är i sammanhanget svårt att argumentera för att detta är något som texten eller diskursen gör. Informanterna beter sig därmed betydligt mera medvetet och självreflexivt än teorier om subjektet som diskursivt konstruerat hävdar. 
		Min utgångspunkt vad gäller subjektspositioner är därför den som Bignell (2008) framför: 
	While television programmes and advertisements offer positions from which pleasure and sense require acceptance of the position laid out by the text, contemporary viewers are increasingly able to recognise, sidestep and reject these positions. Becoming part of the audience is perhaps much more of a conscious choice than some models of television text and narrative might admit. (105) 
	Perks (2008) avhandling om amerikaners tolkningar av stereotypbaserad humor i Chappelle's Show, är den studie som jag har lyckats finna som är mest lik min i val av studieobjekt och teoretiska 
	utgångspunkter. Perks konceptualiserar TV-tittaren på ett sätt som påminner mycket om Bignells: ”I 
	believe that individual viewers bring their particular subject positions to the text and make various 
	meanings through unique interactions with the text” (2008:20). Det är således inte textens konstruktion av subjektspositioner som undersöks, utan individens positionering i förhållande till texten, vilket också medför ett större fokus på individens agentskap: vad personen ”gör” med texten. 
		Detta fokus på multipla subjektspositioner är i synnerhet relevant för just humortexter, 
	eftersom dessa till sin natur är mångtydiga, menar Perks (2008:218). Det finns med andra ord ingen 
	enda uppenbar tolkning av en humortext: ”[V]iewers don’t just 'get the joke:' They may derive a 
	variety of humorous meanings based on the interaction between their subject position(s) and the 
	different aspects of a text on which they choose to focus” (ibid.). I den här uppsatsen ligger fokus på just de olika aspekter av Family Guy och andra medietexter som blir tydliga när informanterna interagerar med dem utifrån sina olika subjektspositioner.
	5.3 Känslor
	Ytterligare en dimension av individen är dock aktuell i den här studien, och det är den 
	känslomässiga. Craib (1998) riktar kritik mot sociologiska teorier om den medvetna, självreflexiva 
	individen, såväl som poststrukturalistiska teorier om det diskursivt konstruerade självet. Han menar 
	att dessa konceptualiseringar av individen inte betraktar känslor som något som sker privat i 
	individen; de framställer i stället individens känslor och psyke enbart som en funktion av sociala 
	processer. Craib medger att vi naturligtvis är sociala varelser, och att våra känslor uppkommer av 
	vad som sker runtomkring oss, men han menar att samhällsvetare bör ta större hänsyn till 
	känslornas centrala roll i individens subjektiva upplevelse; inte betrakta dem enbart som företeelser 
	på makronivå (1998:107). I den här uppsatsen behövs denna hänsyn till de känslomässiga aspekterna av den subjektiva upplevelsen för att förstå informanternas negativa respons (uteblivet skratt) på viss humor. 
	5.4 Humor 
	Här följer en presentation av de teorier kring humor som jag kommer att använda mig av, och hur 
	jag avser att tillämpa dem på det empiriska materialet. Jag vill dock inledningsvis påpeka att den 
	här uppsatsen inte kommer att behandla humor som om det bara fanns en enda sort. Jag kommer i 
	stället att följa Willis infallsvinkel: han menar att komplexiteten och flyktigheten i humor gör att 
	den bäst studeras på en mikronivå, där fler av humorns beståndsdelar – ”cognitive, affective, 
	cultural, social, political and personal elements” – kan tas med i beräkningen (Willis 2005:126). 
	Därför har jag också letat efter teorier som är känsliga för just det komplexa och mångtydiga i 
	människors interaktion med humor. 
	5.4.1 Humoristisk distans och komisk frihet 
	John Morreall (2005) menar att humor är en annan sorts beteende än allvar; ett annat sätt att förhålla 
	sig till världen: ”When we are being funny, the usual intentions, presuppositions and consequences 
	of what we say and do are not in force. We do not assume sincerity on anyone's part” (2005:68). Morreall hävdar vidare att individen, för att kunna bli road av något eller kunna skämta om det, måste ha distans till det (2005:68ff). Han benämner denna distans ”cognitive and practical disengagement”; för att uppnå denna distans menar Morreall att detta innebär att individen inte kan vara känslomässigt engagerad i det som det skämtas om (ibid.). Detta är en tes som Morreall hämtar från filosofen Henri Bergson: ”[S]krattet är oförenligt med känslan. Om ni beskriver en mänsklig svaghet – den må vara aldrig så ringa – på ett sätt som väcker sympati, rädsla eller medlidande hos mig kan jag inte skratta åt den” (1987:76).
		Tätt förbundet med den distansering som Morreall menar är ett villkor för humor, är 
	begreppet ”komisk frihet” (Willis 2005:134, min översättning1). Willis beskriver komisk frihet som 
	den tillåtelse att överträda som både samhället och individer ger komiker, exempelvis clowner, 
	sitcomkaraktärer och stand-up-komiker (ibid.). Willis menar alltså att den roll som man tilldelar den 
	som berättar skämtet är avgörande för hur man tolkar det (ibid.:133-4). Det som man gör när man ger någon komisk frihet är att man betraktar det som personen säger och gör ”i ett annat ljus”: han/hon tillåts begå fler och grövre överträdelser, eftersom dessa inte betraktas som på allvar.
	5.4.2 Humorsupport 
	Jag kommer även att använda mig av Hays (2001) modell för humorsupport, för att bättre förstå 
	varför informanterna ibland tycker Family Guy är kul, ibland inte tycker det är kul alls, och ibland 
	tycker det är både kul och problematiskt. Hay menar att en persons respons på ett skämt består av 
	flera steg: igenkänning, förståelse, uppskattning och medhåll (Hay 2001:72, min översättning2). 
	Uppskattning innebär att man blir road av skämtet, och detta kan uttryckas genom till exempel 
	skratt (ibid.). 
		Uppskattning i form av skratt är ett sätt att visa vad Hay kallar för ”support” för skämtet 
	(ibid.:77). Denna support kan vara fullständig eller enbart partiell: partiell humorsupport innebär att 
	man blir road av skämtet, men inte håller med om dess ”budskap” (Hay 2001:77). Detta är fallet då 
	en person både blir road och förolämpad av ett skämt, något som Hay alltså menar är fullt möjligt 
	(ibid.:72): ”[the person is then] implicating recognition, understanding and appreciation, but then 
	canceling out a fourth implicature: that of agreement” (ibid.). Full humorsupport, däremot, innebär 
	”recognition of the humor, understanding, appreciation, and agreement with any serious message 
	conveyed” (2001:77). 
		Hays modell är användbar eftersom den bidrar med förståelse av varför informanterna kan 
	skratta åt saker som de inte nödvändigtvis håller med om (partiell humorsupport), och att det finns 
	humor, till exempel vissa skämt i Family Guy, men också andra TV-serier och filmer, som 
	informanterna både betraktar som rolig och ”OK” i termer av sina politiska värderingar (full 
	humorsupport). Modellen har dock en brist i att den inte problematiserar skämtets ”budskap”: Hay 
	verkar anta att budskapet är något entydigt och uppenbart. Jag kommer att med hjälp av det 
	empiriska materialet däremot visa på att samma skämt, avsnitt eller komediserie kan tolkas olika av 
	olika personer. 
		Sammanfattningsvis kommer de teorier som jag har introducerat att kombineras med 
	varandra i analysen. Detta för att deras fördelar ska kunna framkomma, och för att de saker som en 
	teori missar kan en annan fånga upp. Vad som även karakteriserar de teorier jag har valt, är att de 
	alla behandlar olika aspekter av dynamiken mellan närhet och distans i informanternas relation till 
	humorn. Jag kommer i slutdelen av analysen att visa på hur Morrealls, Willis och Hays teorier belyser olika aspekter av denna dynamik. 
	5.4.3 Den hermeneutiska cirkeln 
	För att nå en mer övergripande förståelse av dynamiken i det tolkningsarbete som individerna ägnar sig åt i mottagandet av humor, kommer jag att analysera detta tolkningsarbete i termer av den 
	hermeneutiska cirkeln. Brian Fay beskriver konceptet på följande sätt: 
	The hermeneutic circle is meant to capture the movement which occurs in any act of interpretation. Traditionally this has been described in terms of the relation between part and whole: one can grasp the meaning of a part (say, a sentence in a novel) only by knowing the meaning of the whole (the entire novel); but one can ascertain the meaning of the whole only by knowing the meaning of its constituent parts. (1996:145) 
	Den hermeneutiska cirkeln som begrepp passar dessutom i en fenomenologisk undersökning 
	eftersom det tar hänsyn till hur tolkningsprocessen ter sig sett med tolkarens egna ögon; hur denne 
	upplever det tolkade materialet som meningsfullt. Jag kommer avsluta min analys av intervjusvaren 
	med att visa på hur både humorsupport, komisk frihet och humorpreferenser kan förstås i termer av 
	den hermeneutiska cirkeln. 
	6. Analys 
	6.1 Värderingar och humorsupport 
	Samtliga informanter menar att Family Guy innehåller skämt som är sexistiska och 
	stereotypbaserade. Att de gör denna iakttagelse kan alltså ses som att de betraktar serien i termer av sina politiska värderingar. Medvetenheten om att skämten är politiskt problematiska verkar också finnas med alla informanterna hela tiden.Vad som dock varierar är hur de väljer att förhålla sig till denna medvetenhet; detta varierar också för varje enskild informant beroende på tillfälle och skämt. Cecilias uttalande är ett typexempel på den variation i reaktioner som många av informanterna upplever i förhållande till Family Guy: 
	[D]et är ganska ofta så, känner jag, med Family Guy, att det liksom... ibland skrattar man bara rakt av, och ibland är det inte kul, men ibland så är det lite (småskrattandes) både och, liksom... […] [A]tt man kan tycka delar av en sak är kul, men andra är inte, liksom... att det är där man skrattar men man... ja, känner att man inte borde skratta, nästan... […] [A]tt det kanske går emot, att man skrattar åt saker som man känner instinktivt går emot ens värderingar, och övertygelser. 
	Här är det fruktbart att skilja mellan Hays termer full och partiell humorsupport. Full support ger 
	man som sagt humor som upplevs stämma överens med ens värderingar, medan partiell 
	humorsupport ger man när man skrattar men inte håller med om de ”påståenden” som man upplever 
	att skämtet gör (Hay 2001). Det är det senare alternativet som gäller för den sistnämnda situationen i Cecilias citat ovan: man visar uppskattning, genom att skratta, men man upplever samtidigt att 
	det finns dimensioner av skämtet som man inte är beredd att hålla med om. 
		Nina, däremot, ger i regel varken medhåll eller uppskattning när det kommer till Family Guy: 
	Jag tycker liksom inte riktigt om den typen av humor, jag kan inte tycka det är roligt […] Jag tycker att det är alldeles för mycket stereotyper som inte drivs med på ett ifrågasättande sätt, utan som drivs med på ett reproducerande av stereotypens sätt […] Det kan ju vara i många former, men väldigt mycket gäller alltså könsroller. Och, sen finns det ju även många rasistiska stereotyper, och, nä, men stereotyper i största allmänhet. 
	Man kan förklara Ninas inställning till Family Guy utifrån hennes politiska medvetande; detta 
	är väldigt starkt närvarande när hon tittar på serien, vilket gör att hon betraktar serien i termer av 
	det. 
		Friedas beskrivningar av sina åsikter om Family Guy är ett tydligt exempel på att en 
	förändring i ens (politiska) värderingar kan påverka den support man ger viss humor. Att hon 
	blev vad hon kallar ”gender-aware” menar hon förändrade hennes syn på Family Guy, och på 
	media i allmänhet: 
	I actually got like a bit gender-aware, that's like maybe since January, and – actually before you told me that we will do this interview, I watched an episode, and I was like, wow, I don't... […] I used to find that funny, [but] the whole gender-awareness changed my opinion on media […] and then you find things... not that funny anymore. 
	Detta politiska medvetande utgörs dock inte enbart av rent kognitiva övertygelser, utan Friedas nyfunna värderingar är i hög grad förknippade med känslor. Detta framgår till exempel av de känslomässigt laddade ord och uttryck som hon använder när hon berättar om att hon upptäckte Bechdel-testet3: ”[A]fter I found out about that [the Bechdel test]... it's, I'm just like, I'm, I'm just outraged, and at the same time super... like, I'm, I'm shocked […] I mean, at first I thought, what a stupid test, like, how can a movie even fail that, but... they do.” 
		Det tydligaste och mest genomgående exemplet på humorsupport som är mer fullständig i 
	fråga om Family Guy är att alla de informanter som gillar serien (det vill säga alla utom Nina) 
	föredrar avsnitten som centrerar sig kring Stewie, familjen Griffins lillgamla bebis, och Brian, 
	familjens antropomorfiska hund. Även Frieda, som menar att hon numera inte finner Family Guy 
	lika roligt som hon brukade tycka att det var, säger att hon fortfarande tycker om Stewie och 
	Brian. Majoriteten av informanterna tar upp de så kallade ”Road to”-avsnitten som exempel på 
	Stewie och Brian-humor som de gillar4. Informanterna menar att den humor som förekommer i 
	de avsnitten är mer stilistisk och subtil, och mindre stereotypbaserad. 
	Cecilia: Alltså jag tycker ju alltid det är roligast när det är typ Stewie och Brian... de avsnitten med de två huvudpersonerna är ju... [”Road to”-avsnitten] tycker jag alltid är skitkul […] Jag tycker mer att det är såhär, oftare mer den här subtila humorn, den är liksom mer, humor som handlar om, ja, annat än stereotyper kanske. 
		Jenny tycker också bäst om Stewie och Brian-avsnitten. Hon ger dessutom full 
	humorsupport till komedifilmen Bridesmaids, som hon tycker är ”jätterolig”. Också här är 
	kopplingen mellan humorsupport och värderingar mycket tydlig: 
	I: Vad är det för humor som du i allmänhet brukar, liksom, dras till eller tycker är rolig? 
	J: Hmm! Gud, eh... (tankepaus) Jag kan tycka... jag såg den, Bridesmaids, och jag tycker den var jätterolig, jag typ kissade på mig av skratt […] För mig är det roligt när man... har många tjejer som är roliga och som driver med hela den här kvinnorollen, kanske. Och pekar på att man är ganska trött, som tjej, på vissa, på den rollen man kanske pushas in i, det tycker jag är hur kul som helst. 
	6.2 ”Postkritik” 
	Det som verkar göra det möjligt för informanterna att ändå njuta av den humor som de utifrån sina feministiska värderingar betraktar som problematisk, är att de intar en distanserad position till humorn. Detta innebär i praktiken att de ”kopplar bort” sitt politisk-kritiska medvetande. Utifrån begreppet subjektspositioner kan man se det som att informanterna skiftar subjektsposition i förhållande till humorn. Jenny, till exempel, menar att hon måste ta Family Guy ”med en nypa salt” för att hon ska kunna tycka att det är kul: ”[F]ör mig är det att antingen går jag in med en inställning till programmet, att, nä men nu tar jag det här med en nypa salt, jag får se det roliga […] eller så går jag in med genusglasögonen, som, kommer bara göra att det blir jobbigt, liksom.” 
		Detta påminner om det narratologiska begreppet ”suspension of disbelief”, som innebär att 
	den som tar del av en fiktiv berättelse måste låtsas att det som sker i berättelsen är på riktigt; hon vet 
	om att karaktärerna och handlingarna inte är verkliga, men hon måste tillfälligt koppla bort dessa 
	invändningar för att kunna få behållning av berättelsen (Hartmann, Klimmt & Vorderer 2009:147). 
	Detta frånkopplande kan som sagt även betraktas i termer av subjektspositioner: när individerna 
	tolkar Family Guy i termer av sina politiska värderingar intar de en kritisk subjektsposition i förhållande till serien. Men när de kopplar bort sitt politisk-kritiska medvetande rör de sig bort från denna position, till en position som bäst kan beskrivas som ”postkritisk”. Denna ”postkritiska” position är inte helt och hållet okritisk, utan är snarare ett dialektiskt svar på den kritiska positionen. Den har den kritiska som förutsättning; precis som postironi är ett dialektiskt svar på ironi, så intas den postkritiska positionen som en reaktion mot den kritiska. 
		Den postkritiska positionen intas dock inte enbart i förhållande till Family Guy, utan informanterna kopplar bort sitt politiska medvetande även i relation till annat medieinnehåll. Cecilias uttalande är ett exempel på detta:
		Det bör dock påpekas att den postkritiska subjektspositionen inte är en position från vilken 
	man ger full humorsupport – snarare är det så att den postkritiska positionen möjliggör partiell 
	humorsupport. Det är ju nämligen så att informanterna fortfarande är medvetna om att humorn är 
	problematisk. Alexandra, till exempel, menar att om hon vill så kan hon analysera det som sker i 
	serien i politiska termer, men hon gör oftast inte detta: ”I can see the construction of the joke, and 
	for a very brief moment I can analyse it, seeing, 'if you bring into real life, what's the problem with 
	this, okay, reflections to the society...' Umm... but that happens, like, like this [knäpper med 
	fingrarna], and then I just let it go. So I don't over-analyse it.” 
		Nina är den av informanterna som lägger störst vikt vid att humorn är ”OK” i termer av 
	hennes politiska värderingar. Hon menar att de komediserier och -filmer som hon gillar har en ”poäng”. Hon nämner humor som till exempel Galenskaparna eller South Park, och säger att hon har lättare för att tycka att denna humor är rolig, eftersom hon upplever att den har mer av ett politiskt budskap: 
	South Park [...] är mer en kritik av människor, som jag tycker att Family Guy och Simpsons saknar. South Park […] driver med censur... alltså typ som i den här långfilmen dom gjorde, såhär att man får inte svära i TV, men man kan ha hur mycket våld som helst […] Både Galenskaparna och även Monty Python har ju ofta, alltså inte alltid […] en del är ju bara nån rolig sketch liksom men ofta har dom ju en tanke bakom också, nåt budskap […] Galenskaparna har ju rätt mycket politiska budskap i, som sagt, verkligen inte allt, men i en hel del av det dom gör. 
	I Ninas fall är alltså det politisk-kritiska medvetandet mer närvarande. Hon menar till och med att hon ”inte kan koppla bort” det: ”Jag kan liksom inte koppla bort, typ, på riktigt liksom […] hur jag ser på [Family Guys] stereotyper och såna grejer […] Jag har väldigt svårt att tänka bort såna saker, jag har väldigt svårt att se det som kunde vara roligt... sexistiska stereotyper och såna grejer liksom, jag kan inte tänka bort dom.”
		För att begripliggöra hennes förhållningssätt i termer av Willis, Hays och Morrealls resonemang, kan man säga att Nina inte har gett Family Guy komisk frihet; hon betraktar därmed Family Guys användning av stereotyper i termer av sina politiska värderingar, som är på allvar. Uttryckt i termer av subjektspositioner befinner hon sig fortfarande i den kritiska positionen. Det är svårare för henne att skifta till en postkritisk subjektsposition och på så sätt uppnå den distans som krävs för partiell humorsupport. Och om det är svårare för henne att skifta till en postkritisk position, blir det således också att humor, för att kunna uppskattas, måste vara ”OK” i termer av hennes politiska medvetande. 
		Det finns dock visst medieinnehåll som Nina är motiverad att ”låta gå” på ett sätt som 
	liknar den komiska frihetens; hon har överseende med aspekter av det som hon i termer av sina politiska värderingar betraktar som problematiska. Det mest framstående exemplet på detta som hon 
	nämner är sin relation till rockgruppen The Clash: 
	Ta till exempel The Clash, jag tycker jättemycket om The Clash […] Fast sen när man liksom läser [om] saker dom har gjort, då är det en del grejer som man blir såhär, Men herregud, det här är ju, jätte, omoget, eller löjligt, eller sexistiskt […] och då är det väl på nåt sätt att eftersom att dom, har varit mina såna stora idoler så […] om man hittar då nånting som såhär, det här tycker jag ju inte är helt okej, det här kan ju inte jag liksom ställa mig bakom, så försöker man på nåt sätt... faktiskt, antingen tänka bort det och lyfta fram det som är bra istället, alternativt tänka att såhär, ja ja, men, han var ju bara 20... att man försöker hitta en förmildrande omständighet på nåt sätt, och på nåt sätt, ja ja, men ingen är ju perfekt liksom […] 
	Här verkar hennes främsta motivation till att ha överseende vara att hon tycker om The Clash; hon 
	har ett affektivt band till dem. Detta kan liknas vid det överseende med etiska övertramp som man 
	har när det gäller ens vänner och familj. 
	6.3 Family Guy som ironi 
	Jenny anger följande skäl till att hon upplever det som lättare att ta Family Guy ”med en nypa salt”: 
	”[Man] lär ju sig lite hur man ska ta det också […] [I] och med att Family Guy är rätt såhär 
	sarkastiskt och ironiskt, så vet jag hur jag ska ta det, men på andra program så kan det ju ibland vara 
	att jag blir mer upprörd. Alltså, när det inte handlar om just humor, då kan man bli riktigt irriterad.” 
		De andra informanterna, förutom Nina och Frieda, uttrycker liknande uppfattningar. Cecilia 
	menar att hon gillar Family Guy eftersom det är ”härligt subtilt, det är liksom inte bara det här, 
	alltså, jättelöjliga […] [Det] […] prövar gränser, liksom, och driver med allt”. Love benämner 
	Family Guy som ”[M]eta-cynisk ironi-humor” och säger att han gillar det eftersom ”det […] spelar 
	lite efter sina egna regler”. Love uppskattar ”cynismen och ironin som ofta är i situationer” och 
	seriens ”lek med hela den gränstrakten av vad som är helt okej att göra”. Alexandra säger att hon 
	tycker om Family Guy eftersom ”it's super-random. It's very... politically incorrect […] It has the 
	political incorrectness, and super-random scenes – I guess it's my type of humor.” 
		Talande för alla dessa citat är att texten (Family Guy) upplevs befinna sig ”längre bort” från 
	de verkliga maktstrukturerna och orättvisorna. Jenny säger till exempel: ”[Family Guy är] riktigt 
	såhär sarkastiskt ironisk […] Dom pushar på fördomar. För att det ska bli, extremt, liksom. [D]e 
	drar det till sin spets, det är lite roligt. Just för att, det är fördomar, liksom, som dom försöker driva 
	med […] [D]å blir det lite kul, typ.” Denna inställning framkommer också tydligt i följande 
	uttalande av Alexandra: 
	[Animation is] a piece of paper, practically […] I guess a lot of people [would] get annoyed if you had a real-life person, saying racist jokes, or sexist jokes. But you can't get pissed at animation, of course there are real people behind it, but it's a joke of the joke of the joke, it's […] humor in different kind of levels […] And I'm a social worker and a gender studies student. I mean (skratt), I should definitely be the one not liking this, but I like it, because it's super-absurd, because it's just animation. 
		Det finns således även rent formmässiga egenskaper hos serien som gör det lättare för 
	informanterna att se den som humoristisk. Det främsta exemplet på en sådan egenskap är just 
	Family Guys format av animerad TV-serie. Det verkar med andra ord vara lättare att betrakta 
	humorn, inklusive de problematiska aspekterna av den, som just humor, om den har formen av en 
	animerad TV-serie. Cecilia säger till exempel: ”[O]m det där hade varit på riktigt, liksom […] då 
	hade man kanske inte tyckt det varit roligt. Men bara för att det är, liksom, en TV-serie och det är 
	påhittat och det är tecknade figurer så kan man typ, skratta mycket mer åt det tror jag.” 
		Vad som är viktigt att ta hänsyn till i Alexandras citat ovan är inte bara att hon ger Family 
	Guy komisk frihet eftersom det är tecknat; hon menar dessutom att serien använder sig av sexistiska skämt på ett medvetet sätt. Just att hon tillskriver skämtaren, det vill säga serien, 
	denna medvetna status, och att hon använder sig av termen ”politically incorrect” om serien, är 
	intressant. Att ge humoristiskt material benämningen ”politiskt inkorrekt” är att ge materialet en 
	speciell status: det är en annan sak än att betrakta det som upprörande, orättvist eller kränkande. 
	Man kan säga att omdömet ”politiskt inkorrekt” görs utifrån en annan position till materialet; det 
	politiskt inkorrekta har getts komisk frihet och betraktas därmed utifrån en komisk snarare än en 
	allvarlig referensram. Man är beredd på att det ska uppröra och förolämpa; man kan nästan säga att man förväntar sig att det ska göra det. 
		Frieda gör dock en helt annan tolkning av Family Guy; hon beskriver inte den som 
	sarkastisk eller ironisk. När hon till exempel talar om avsnittet som vi tittat på tillsammans sätter 
	hon inte Family Guys humor i en separat sfär och låter den spela på sina egna villkor, utan hon 
	menar i stället att humorn i Family Guy i allra högsta grad går att koppla till de fördomar och 
	orättvisor som existerar i samhället: 
	[T]here were lots of jokes on the black thing, there were lots of jokes on the women thing... ehm, I was wondering if they [the jokes] are actually all […] like that […] I mean... is it really that funny if you make... like, let's say, I mean, let's go with the, with the racist thing, is it really that funny if you make all the time jokes about blacks? […] Because, like I said, while you're doing these jokes you also actually add up on, like, leaving it the way it is. 
	Ninas beskrivning av Family Guy är mycket lik Friedas i detta avseende: 
	[D]om [maktstrukturerna] syns ju överallt, […] jag kan liksom inte tänka att nu, släpper jag det för det här är bara kul underhållning, för att det här är också en del av – det finns en anledning till att dom gör såhär, i den här serien. [M]an kan inte säga, patriarkatet finns inte här, eller så. Dom här ”kul skämten” […] reproducerar alla stereotypa uppfattningar om saker och ting, […] reproducera[r] dom här strukturerna, hela tiden. 
		Nina och Frieda beskriver alltså inte Family Guy i termer av ironi, sarkasm eller politisk 
	inkorrekthet. En förklaring till varför de inte gör så är att de befinner sig i en annan, en kritisk position i förhållande till Family Guy. Positionen från vilken man ger Family Guy komisk frihet, däremot, det vill säga den distanserade, ”postkritiska” positionen till serien, är en position från vilken man betraktar Family Guy som sarkastisk, ironisk och ”politiskt inkorrekt”. Att förhålla sig distanserad innebär alltså att man tillskriver serien en distanserad roll. 
		Cecilia, som över lag uppvisar en ambivalent inställning till serien, ger dock uttryck för en 
	osäkerhet vad gäller Family Guys producenters avsikter med skämten i serien. Hon säger att hon 
	ibland önskar att hon kunde få prata med dem: ”för att verkligen veta vad det är dom har för syfte 
	med det […] [I]bland känns det som att budskapen dom vill komma med är väldigt antifeministiska 
	och rasistiska, men ibland så är det mer, ja att dom, återigen, dom driver med alla, dom driver i 
	slutändan med sig själva också... det är väl lite svårt att se, alla gånger”. Också här blir det tydligt 
	vilken stor betydelse som uppfattningen om skämtaren har för den tolkning som man gör av 
	skämten. 
		Vi har ovan noterat att eftersom Friedas och Ninas politiska medvetande är så pass närvarande när de tar del både av Family Guy och av media i allmänhet, har de också svårt att göra skiftet från en kritisk till en post-kritisk position och därmed tycka att Family Guy är roligt. Det finns dock tillfällen där även de som tycker om Family Guy inte tycker det är roligt; ibland infinner sig varken deras uppskattning eller medhåll i relation till humorn i Family Guy. Det finns med andra ord begränsningar för hur mycket komisk frihet som informanterna är villiga att ge Family Guy: alla 
	informanterna ger exempel på skämt i serien som de inte tycker är roliga över huvud taget. Härnäst 
	ska jag analysera deras utsagor med hjälp av Morrealls (Bergsons) teori om skratt och negativa 
	känslor, för att försöka förstå varför informanterna ibland inte skrattar alls. 
	6.4 Den komiska frihetens begränsningar 
	Love säger följande om vad han tycker om porträtteringen av Lois' och Peters äktenskap: 
	”[M]y stupid wife” och sånt där – jag, jag kan tycka att det, det är inte roligt, alltså hela den här 
	stereotypen, mannen som hatar sin fru och familj, som har funnits i sitcom sen 20-talet liksom […] att det är en man som är sur på sin fru, liksom, och det är hela komiken kring det […] För mig så står det för en sån gammal värdering […] Alltså, varför bor man tillsammans med någon man inte älskar? För mig blir det påståendet så hemskt. Vilket, lidande, att varje dag behöva leva med en person som man bara tycker är, jobbig […] [D]et här totala ointresset utav människan som man trots allt delar sitt liv med... Jag tycker verkligen inte det är roligt […] 
	Här kan man se ett samband mellan Loves politiska åsikter å ena sidan och hans humorsupport å 
	andra sidan, men det som kanske framgår tydligast av citatet är den affektiva dimensionen av de 
	tolkningar han gör – hans kritiska, politiska medvetande handlar inte bara om att resonera i 
	abstrakta principer; dessa principer är också fast känslomässigt förankrade. Friedas upplevelse av 
	Family Guys porträttering av Meg uppvisar stora likheter med Loves uttalande. Hon menar att sättet 
	som Meg porträtteras på i serien gör henne ledsen: 
	She's not like the typical, like the American dream girl or something... she doesn't care so much for her looks, and they make a lot of fun about that, and […] setting that equally [sic] with being a bad person or something, like also being […] stupid in general […] [A]ctually sometimes it makes me, like, even a bit... sad. 
		En annan sak som kan omöjliggöra den praktiska frånkoppling som krävs för distans, och 
	därmed humor, är att det händer saker i ens vardag som utlöser negativa känslor. Det är dock när de 
	negativa känslorna begripliggörs i termer av ens politiska åsikter som de kan göra att Family Guy inte blir lika roligt. Jennys svar är ett tydligt exempel på detta: 
	[O]m man bara kollar på [Family Guy] med ett slappt öga och, tar det med en nypa salt så blir det ju rätt kul, men... men man kan ju dra alla... grejer till andra hållet om man... känner för det […] Alltså det beror lite på också vilket humör man är på, ifall man har varit med om nån svinig kille nyligen, och så kanske nån, nåt avsnitt påminner en om det, och då kanske inte det är så kul, men ifall man bara sitter och hänger och är i gott sällskap så kan det vara... mer kul. Alltså... det är lite såhär, humörmässigt, tror jag. 
	Av detta kan man dra slutsatsen att det politiska medvetandet i sig inte räcker för att omöjliggöra 
	humoristisk distans; informanterna kan som sagt ofta koppla bort och skifta subjektsposition om de 
	känner för att bli underhållna. Det är när humortexten – det vill säga Family Guy – ger upphov till 
	negativa känslomässiga associationer, eller påminner en om att de situationer som skildras kan ha 
	motsvarigheter i ”verkligheten”, som humorsupporten uteblir helt. 
	6.5 Subjektspositionskonflikter 
	Bortkopplandet av det kritiska/politiska medvetandet, det vill säga skiftandet från en kritisk till en 
	postkritisk subjektsposition, är inte bara något som informanterna gör för att de vill kunna bli 
	underhållna. Detta bortkopplande sker också eftersom individen ibland upplever en konflikt mellan 
	olika perspektiv; olika sätt att se på världen. Jenny talar om sitt ”genustänk” som något som hon 
	ibland vill ”slippa lite”; att titta på Family Guy är för henne ett sätt att göra detta. Den kritiska 
	positionen kan alltså ibland upplevas som krävande; annars hade hon inte velat slippa den. Även 
	Frieda, Cecilia och Nina menar att det ibland är krävande att betrakta världen i genustermer. Som Cecilia säger: ”[L]ivet blir kanske lite tråkigt om man hela tiden ska gå omkring och 
	analysera allting ur ett ideologiskt eller politiskt perspektiv.” 
		Frågan är då vad det är som gör att det politiska medvetandet upplevs som krävande. Friedas 
	redogörelse för sina relationer med folk i sin närhet kan ge oss en ledtråd här: 
	I broke up with my boyfriend, and afterwards I got into this whole gender thing […] [S]ometimes I'm still missing him, and I guess we had a very... gendered relationship, and then, if I'm having my weak moments, then I might watch some Pretty Woman or something, to... feel better, because it's not always – like, I got a new set of values, and it's not always easy to stick up to them... especially like, I also realised that my family, it's very... like these gender stereotypes are very very strong, and, I mean, sometimes you just want your peace, like, you don't want to... I'm also sometimes wondering... it's such a hard, or such a huge project, like to... de-gender the world, I guess. 
	Här handlar det om att olika sätt att förhålla sig till världen står emot varandra. ”This whole gender thing”, alltså den kritiska subjektspositionen, är en position som man kan besitta, men det är långt ifrån den enda: I till exempel familjen, eller i förhållanden, finns olika subjektspositioner, som är förbundna med olika uppsättningar av plikter, förväntningar och roller. Till exempel innebär att vara flickvän i ett förhållande med tydliga könsroller vissa förväntningar på hur man ska bete sig som kvinna; att vara feminist innebär andra; att vara dotter eller syster medför andra. 
		Precis som i fallet med humor är det så att känslor spelar en stor roll här. Känslor kan tjäna 
	till att förankra politiska värderingar i ens vardag, men som i Friedas fall kan känslomässiga relationer, till exempel till ens familj, kan göra att det blir svårt att veta vad man ska göra: man tycker mycket om sin familj och vill därför vara dem till lags, men samtidigt vill man inte kompromissa med sina politiska värderingar. Att tolka sin familj i politiska termer – titta på könsroller, vem som gör vad, och vad som betraktas som naturligt för kvinnor respektive män i familjen – är ett annat sätt att se på familjen än det som kommer spontant när man relaterar till dem känslomässigt, som dotter/syster. Detta är en situation som Abbinnett (2004) beskriver i sin tolkning av Jean-Francois Lyotards komplicerade verk The Differend (1988): 
	Each of us experiences the dissidence between the economic demands of work, the affective demands of family and interpersonal relationships, the political demands of citizenship. For Lyotard, these conflicts are characterized by their radical unresolvability: There is no universal language into which it is possible to translate the conflicts between race, gender, democracy, and economy. (Abbinnett 2004) 
		Jag menar dock att informanterna i min studie faktiskt hittar sätt att, om inte ”översätta” de olika subjektspositionerna till varandra, så åtminstone medla mellan dem; mildra konflikten mellan dem och hitta sätt för dem att samexistera. En sådan strategi är, paradoxalt nog, att acceptera konflikten mellan dem. Ett återkommande uttalande bland informanterna är ”man är ju inte mer än människa” eller ”ingen är perfekt”: detta säger till exempel Nina när hon berättar om sin relation till the Clash ovan.
		Att personen säger att ingen är perfekt skulle kunna förstås som att hon har sänkt kraven på sig själv; hon har intagit en mer etiskt och epistemologiskt ödmjuk position i det att hon medger att genusperspektivet inte tjänar som universellt förklaringsmedel. Detta accepterande av inre konflikt har i sin tur möjliggjorts av att informanten har förhållit sig självreflexiv: en tänkbar förklaring till att informanterna har varit så meddelsamma och öppenhjärtiga under intervjuerna är att intervjuerna i praktiken har erbjudit dem ett tillfälle att försöka förhandla mellan de olika subjektspositioner i sin vardag som de upplever konflikterar. 
	6.6 Delarna och helheten 
	En fråga som väcks när man studerar individers tolkningar av skämt, är vad det är som kommer 
	först: är det så att det är ens politiska värderingar som får en att tycka att något är roligt, eller är det 
	så att man först instinktivt tycker att något är roligt och sedan ”släpper” på sina värderingar för att 
	kunna ta del av det? Är det så att man först tilldelar skämtaren en roll och sedan tolkar skämtet, eller 
	är det så att man först tolkar skämtet, och på basis av denna tolkning sedan ger skämtaren en roll? 
	Är det så att när man skiftar till en post-kritisk position får det konsekvensen att man ger humorn 
	komisk frihet, eller är det så att man i stället först tillskriver Family Guy rollen av medvetet politiskt 
	inkorrekt, vilket får konsekvensen att man inte kommer ta illa upp av skämten i serien? 
		Det är frestande att i positivistisk vetenskapsanda försöka formulera hypoteser om 
	orsakssamband som svar på dessa frågor. Problemet är dock att detta inte verkar vara möjligt: sannolikt är att ”Vad kommer först?” inte är en fråga som vi befinner oss i en epistemologisk position för att kunna besvara. Vi kan helt enkelt inte isolera en uppfattning och säga att den leder till en annan uppfattning eller till en viss upplevelse; resonemang om kausala samband är helt enkelt inte det bästa sättet att förstå humortolkande. 
		Individens tolkande av humor förstås i stället bättre i termer av den hermeneutiska cirkeln. Här fungerar tolkandet som ett slags dialektiskt samspel mellan helheten och delarna (Fay 1996:145). När informanten tittar på ett avsnitt tolkar hon delarna, det vill säga skämten, på ett visst sätt utifrån den uppfattning som hon har om helheten, det vill säga serien eller avsnittet. Men denna uppfattning om serien har hon bara kunnat få genom sin tolkning av de enskilda skämten och avsnitten. Enligt detta synsätt är dualismerna ”roligheten” – de feministiska värderingarna; vilken roll man tillskriver skämtaren – upplevelsen  av skämtet; den post-kritiska positionen – den komiska friheten, i stället i ömsesidigt samspel med varandra. 
	I analysen har en huvudsaklig dimension kunnat urskiljas: dynamiken mellan närhet och distans. Närhet till det som skämtas om innebär att man inte ger skämtet något specialtillstånd; man betraktar heller inte skämtaren som distanserad, eller skämtet som skilt från den sociala verklighet som man betraktar utifrån den kritiska subjektspositionen. Skämtet väcker negativa känslor och associationer, vilka omöjliggör skratt. Å andra sidan innebär distans till humoristiskt material att man kopplar bort sitt kritiska medvetande; man ger humorn frihet att överträda; man betraktar både skämt och skämtare som distanserade från den sociala verkligheten, till exempel genom att tillskriva skämtaren egenskaper av ”medveten ironi”. Men det finns också skämt som inte kräver denna frånkoppling; dessa är de skämt vars upplevda budskap stämmer överens med de politiska värderingar man har. Som har visats innehåller Family Guy både sådana skämt och skämt som kräver ”bortkopplande” av informantens kritiska medvetande. 
		Vad som också tydliggjorts i analysen är känslornas betydande roll i tolkningen av humor. 
	Studiet av politiskt engagerade människors tolkningar av komediserier är samtidigt ett studium av 
	individens subjektiva känslomässiga engagemang i världen runt omkring henne. Känslor spelar en 
	stor roll i individens relation till humor: episoder i ens vardagsliv, eller känslomässiga associationer 
	till humortexten, kan som sagt omöjliggöra den distans som krävs för att man ska uppleva humorn 
	som rolig. Det är dock inte vilka känslor som helst som kan omöjliggöra distanserandet: känslorna 
	måste begripliggöras i termer av ens politiska värderingar. Just att de politiska uppfattningarna på detta sätt förankras i känslor skulle kunna ses som en bidragande orsak till att politiska åsikter spelar en så central roll i människors självuppfattning. 
	7. Slutdiskussion 
Den här uppsatsen har visat på att individen kan koppla bort sitt feministiska medvetande 
	till viss del, och att detta görs för att han/hon vill ta del av material som ifall de hade haft det 
	politiska medvetandet ”påslaget” inte hade kunnat njuta lika mycket av. Family Guy är, vilket jag 
	har visat, inte det enda exemplet på medieinnehåll som personer behöver ”koppla bort” sina 
	politiska värderingar för att kunna ta del av. Andra exempel som har nämnts är filmen Pretty 
	Woman, eller reality-serien Top Model. Den politiska ”frånkopplingen” görs alltså inte bara i samband med humoristiska medietexter. 
		När jag nu står inför frågan om hur man kan tolka denna studies resultat ur ett makroperspektiv sett, märker jag att jag står inför samma vägval som mina informanter. Ska jag ta ställning och koppla på min ”kritiska” blick, eller ska jag förhålla mig apolitisk? Ett kritiskt förhållningssätt till den här studiens resultat skulle till exempel innebära att peka på det problematiska i att människor i stället för att omsätta sitt politiska ställningstagande i aktion, kopplar bort sitt kritiska medvetande eftersom de upplever att det ”skaver” för mycket i mötet med populärkultur. Jag skulle kunna argumentera för att om merparten av människor i vårt samhälle kopplade bort sig från allt engagemang i de frågor som betyder mycket för dem, skulle detta kunna få negativa konsekvenser för demokratin. 
		Men kontentan av vad denna uppsats har kommit fram till är nog snarast att den sociala verkligheten är mångtydig på samma sätt som humortexter är. Utifrån en okritisk position sett finns det ingen i samhället som säger åt mig vad jag ska tänka och tycka, men utifrån en kritisk position sett är den sociala verkligheten däremot en arena för hegemonisk kamp; genomsyrad av maktstrukturer och representationsproblematik. Att medietexter är ”ideologiska” (Thompson 1995:214) är inget självklart när man betraktar informanternas pågående försök att förhålla sig till dem, även om informanternas politiska värderingar är något som finns mer eller mindre ständigt närvarande. Feministiskt ställningstagande, och valet att vara kritisk, innebär att försöka förhandla mellan detta kritiska förhållningssätt och de otaliga andra positioner som kan intas i förhållande till den sociala världen.
	8. Förslag på vidare forskning
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