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Sammanfattning 
Den här uppsatsen är författad av Moa Lindholm vid Institutionen för kommunikation och medier 

vid Lunds universitet och har titeln ”Not so funny now, huh? Om den diffusa gränsen mellan humor 

och politik i fallet Donald Trump”.  

 Uppsatsen skrivs i en tid då stora väljargrupper avskärmas från samhället och representeras 

varken inom det politiska samtalet eller i medierna. Vår offentlighet går, mycket på grund av 

tekniska framsteg, till att bli mer och mer splittrad. Därtill väljs en president, som både uppför sig 

och framställs som allt annat än just en framstående ledare, i världens mäktigaste land.  

 Syftet med uppsatsen är att studera hur humor kring politik används av allmänheten i 

offentligheten, i det här fallet Donald Trump, och vilka konsekvenser det kan ha genererat. 

Studiematerialet består av 14 stycken internet-mem. 

 Genom en kvalitativ textanalys i kombination av netnografi synas humorn och vilka uttryck 

den har tagit. Tillsammans med metoden används ett teoretiskt ramverk grundat i teorier kring bland 

annat humor, spektakel, agenda-setting och ekokammare.  

 Studien visar att allmänheten har skrattat på olika sätt åt Donald Trump. Tendenser till 

karnevalisering av beteendet genom ett uppochnedvänt skratt kan urskiljas. Det går också att 

konstatera att Trump själv har bidragit till att frambringa spektakel och gjort underhållning av 

politik, vilket visar sig i ett spektakulärt skratt. I analysen kan även ett hierarkiskt skratt, som 

kommer ur humor som skapar en ”vi mot dom”-känsla, uppfattas. Slutsatsen av detta är att humorn 

som allmänheten använt kring Donald Trump har bidragit till att konstruera en plattform att tala 

ifrån för den nytillsatte presidenten. Det är möjligt att skönja en utveckling i hur politisk humor 

framställd av folket har börjat drabba demokratins grundvalar och ytterligare förstärkt distansen till 

de väljare som den etablerade politiken redan har förlorat. 

  

Nyckelord: Humor, politik, Donald Trump, agenda-setting, ekokammare, mem, karnevalisering, 

spektakel 
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1. Vad ämnar studien att göra? 

Detta mem cirkulerade länge på sociala medier och det finns förmodligen ingen numera som inte 

vet vem mannen i överkanten är. Den undre är lite mer okänd, det är komikern John Oliver.  

Ordet ”mem” (meme på engelska) myntades redan 1976 av Richard Dawkins i boken The selfish 

gene där han vill förklara sättet som kulturell information sprids. Dawkins (2006:192ff) beskriver 

mem som kulturarvets minsta enhet (en analogi till biologisk gen) och att det kan vara allt från en 

melodi, till klädmode till teknologi. Det kan helt enkelt vara vilken information som helst som 

kommuniceras. Internet-mem nämndes för första gången av Mike Godwin 1993  och är ett 1

svårdefinierat begrepp. Det amerikanska förlaget Merriam-Webster har en definition som lyder 

”paketerad information som sprids inuti en kultur”.  Internet-mem kan finnas i diverse former och 2

kan vara precis som bilden ovan men också alltifrån en video till en text som sprids viralt och 

uppnår stor popularitet och igenkänning på kort tid.  

 Har detta ovanstående mem något sanningsvärde då? Som den framhåller förskjuts 

gränserna mellan humor och politik ofta. Politiken i sig blir en källa till humor vilket gör att politik 

kan tas på mindre allvar än humor. Det har funnits många politiker (för att nämna några; Silvio 

Berlusconi, Margaret Thatcher och Gerald Ford) som gett upphov till skratt. Emellertid går det att 

konstatera att Donald Trump är en av få som det skapats en typ av ”humorgenre” kring. En politisk 

aktör som detta också kan påstås om är Adolf Hitler. Det har spridits otaliga YouTube-klipp med 

diverse parodier på diktatorn efter internets inträde och även en hel del satirfilmer som producerats 

under och efter hans tyranni. Dock finns det en viktig skillnad mellan ”humorgenren” Donald 

 https://www.wired.com/1994/10/godwin-if-2/ (Hämtad: 2017-02-19)1

 https://www.merriam-webster.com/dictionary/meme (Hämtad: 2017-02-19)2
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Trump och ”humorgenren” Adolf Hitler. När Hitler var aktuell var det knappt någon som skrattade 

och humorn får således ses som en retroaktiv sådan eftersom skrattet kom senare. Däremot har det 

skrattats åt Donald Trump sedan dagen han gav sig in i politiken och följaktligen har han varit 

föremål för en samtida humor. Hur har det egentligen sett ut när allmänheten  har använt honom 3

som en källa till humor? 

 Före massproduktion, utbudsexpansion och framförallt innan internets inträde menar Bjur 

och Bolin (2014:44) att etermedierna skapade gemensamma referenspunkter till en organiserad 

form av publik. Idag ser det annorlunda ut, utbudsrymden har vuxit sig enorm. Bjur och Bolin 

(2014) driver därför tesen att internet och de nya medierna fragmenterar publiker. Genom den 

tekniska utvecklingen har den allmänna massan omvandlats till individualiserad och privat. 

Carlsson, Nilsson och Lindgren (2015) anser att med internet och de nya medierna finns det större 

möjligheter för diskussion och användargenererat innehåll. Det kan ses som demokratiserande 

samtidigt som det finns mycket som tyder på att diskussionerna endast blir ytliga och betydelselösa. 

Sydsvenskans krönikör Per T Ohlsson (2016) understryker att internet innefattar en extrem 

mångfald av platser och grupper. Samtidigt så saknar det ansvarstagande och tillsyn. Sociala medier 

som forum är på många sätt ett bra exempel på en fungerande demokrati men vad gör avsaknaden 

av ett gemensamt sådant? Är en splittrad offentlighet det pris som får betalas för den fria och 

tygellösa internetvärlden? 

 Man kan således fråga sig hur detta hänger samman med de nya formerna för spridning av 

humor och skämt. Förr skrattade människor gemensamt åt bland andra Charlie Chaplin och Hasse 

& Tage. Idag kan allt från ”grumpy cat” till ett mem om något i grunden allvarligt ämne ge upphov 

till humor och skratt. Att humor, bland annat om politik, förs i diverse offentliga forum är ett 

faktum. Vilka blir konsekvenserna av den politiska humorn i en splittrad offentlighet? 

 Den 9 november 2016 var dagen då Donald Trump stod som segrare i det amerikanska 

presidentvalet och det blev då självklart vilket fall som den här studien ska behandla. Syftet med 

uppsatsen är att undersöka hur användare av sociala medier, med hjälp av humor och 

uppmärksamheten som denna fått, kan ha gett Donald Trump en plattform att tala ifrån. 

Frågeställningarna är följande; hur har humorn sett ut och vad har den fokuserat på? Med vem har 

det skrattats? 

 Begreppet ”allmänheten” syftar i denna uppsats till de som genom sociala medier har skojat och skrattat åt humor om Donald Trump eftersom det 3

som undersökts är användargenererat humorinnehåll om Donald Trump som är producerat, delat och diskuterat av privatpersoner på sociala medier. 
De som studerats benämns således vid ”allmänheten” och ”användare av sociala medier”.
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2. Hur ska studien utformas? 
Martin Bergs bok Netnografi (2015) har väglett denna studie under val av metod och vid 

avgränsning. Berg (2015:20) understryker att internet har tillfört mycket och utvecklingen har 

bidragit till att vedertagna principer inom samhällsvetenskaplig forskning har utmanats. Eftersom 

internet både har likheter och skillnader från andra forskningsområden stod det klart att denna 

uppsats behöver ta inspiration av olika tillvägagångssätt. Med internet följer nämligen både 

möjligheter och svårigheter, framförallt i mängden information och data. Internet är dessutom ett 

forskningsobjekt som är i ständig förändring. Därför måste den samhällsvetenskapliga forskaren, 

precis som med alla studieobjekt, komma till rätta med begrepp innan hen påbörjar sin forskning. 

Vad för sorts data är intressant för undersökningen? Hur ska den samlas in? Var och när bör man 

börja och sluta? Hur ska materialet förstås? 

 Inom netnografi tillämpas internet för att bedriva etnografisk forskning. Internet är en social 

plattform och ska ses som integrerat i allt socialt umgänge i vardagslivet. Netnografens uppgift är 

bland annat att tolka informationen som samlas in, det ska gå från dokumentation till analys (ibid.:

37). Det finns en viss inspiration från netnografiska studier i denna uppsats men en renodlad sådan 

innebär att det också deltas på något sätt. Detta har inte gjorts, därför skiljer sig tillvägagångssättet 

och rör sig mer i riktning åt en textanalys. En kvalitativt inriktad fallstudie är mest tillämplig för att 

besvara denna uppsats frågeställningar på bästa sätt. Kvale & Brinkmann (2009) skriver att en 

fallstudie fokuserar på en eller några förekomster av ett särskilt fenomen med avsikt att ge en 

djupgående redogörelse. Eftersom denna undersökning syftar till att förstå och tolka den sociala 

verkligheten är det relevant att utgå från kvalitativ metod (Östbye et al. 2004:22). Analysen kommer 

till stor del bestå av tolkningar. Istället för att sträva efter bredd och se något generellt ligger det i 

uppsatsens avsikt att se den underliggande och latenta innebörden för att få en djupare förståelse. 

Textens innehåll och betydelse kommer sedan att anknyta till ett större samhällssammanhang. Detta 

är således en studie som i grunden är en kvalitativ textanalys men som har inslag av netnografi. 

  

2.1 Urval och avgränsning 
Donald Trump är det fall som valts för att fördjupa studien, detta för att få möjligheten att 

undersöka hur humor kring politik används av allmänheten. Uppsatsen ska undersöka hur han 

framställs genom humor producerad av privatpersoner på sociala medier och vilka konsekvenser 

denna humor kan få. 
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Urvalet har inte varit helt okomplicerat. När statistiken för 2016 kommer lär Donald Trump vara 

den mest googlade och omtalade. Enligt nyhetsbyrån AFP är han 2016 års mest inflytelserika 

person.  Materialet har följaktligen varit ofantligt och det har inte varit några som helst problem att 4

hitta konkreta fall och data. Problemet har istället varit att skapa systematik av det. 

 Eftersom frågeställningarna vill besvara hur humorn har sett ut och vem det har skrattats 

med är endast humorn som producerad av privatpersoner av betydelse. Därför är komiker, 

satirtecknare, kändisar och tv-program som skämtar om Trump mindre centrala för studiens syfte. 

En annan viktig del för avgränsningen är att endast undersöka material som gäller Donald Trump 

och hans sympatisörer. Hans fru, Hillary Clinton och Barack Obama bland andra är inte relevanta 

för uppsatsens ändamål eftersom fördjupningen ska ske i ”humorgenren” Donald Trump.  

 Humorn kring Trump har varit ett spritt fenomen som förts på parallella arenor och 

sammanhang så för att få in ett så heterogent, lättillgängligt och fristående material som möjligt 

valdes Facebook som medieplattform. För att uppnå ett strategiskt urval har sidan ”Political 

Humor” på Facebook använts. Det är en samlad sida med främst amerikansk politisk humor (vilket 

under det senaste året i princip endast inneburit skämt om Donald Trump) som vem som helst kan 

kommentera och dela ifrån. Sidan har lite mer än 450.000 följare och lägger ut politisk humor på 

daglig basis. Sidans slogan är ”your one-stop source for the latest jokes, memes, viral videos, and 

political insanity”. På Facebook kan kommunikation ta plats genom allt från uppdateringar, länkar 

som delas, kommentarer till gillamarkeringar. Hur har då interaktionen sett ut på ”Political 

Humor”? Jag kunde ganska snabbt konstatera att det var på mem med tillhörande kommentarsfält 

som diskussioner har förts av användare och det stod därför tidigt klart att det var detta som skulle 

samlas in.  

 För att åstadkomma systematik och struktur i avgränsningen var det väsentligt att börja 

betrakta material från och med den 15 juni 2015. Det var då Trump anslöt sig som seriös kandidat 

till amerikanska presidentvalet. Materialet slutade samlas in en månad efter att han vann valet vilket 

innebär december 2016, detta eftersom det var relevant för studien att se hur valresultatet emottogs 

och om användare av sociala medier fortsatte skoja även efter Trump blev president. Utifrån 

”Political Humor” har sedan nedslag gjorts varje månad sedan Trump aviserade att han skulle ställa 

upp i presidentvalet. Det blev dock tydligt att ytterligare avgränsning var nödvändig eftersom 

materialet är ofantligt. Slutligen blev därför selekteringen varannan månad med start 15 juni 2015. 

 http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/utrikes/article24131328.ab (Hämtad: 2016-12-22)4
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Till det valdes även en mem som kom ut dagen innan valutgången (7 november 2016) eftersom det 

var relevant för studien att se vad som sades precis innan valdagen.  

 När empirin från Facebook-sidan sedan på olika sätt synades framkom en bild av fenomenet 

och ur det utformades en tematik med tre inriktningar: utseende, utspel och sympatisörer. Dessa 

olika humornivåer har både likheter och skillnader vilket gör de mest intressanta att studera, i 

synnerhet för att kunna fördjupa sig i och jämföra skillnaderna i humorn samtidigt som de tre ingår i 

samma sociala företeelse. 

 YouTube-mem tillkom efter kartläggning av materialet på Facebook. Detta krävdes, för att 

komplettera bilden hur humorn har tagits emot och använts kring temat utspel, då det var tämligen 

svårt att se detta endast genom bilder med monterad text som fanns på ”Political Humor”. För att 

hitta mem på YouTube användes sökorden ”Donald Trump + funny” och därefter sorterades 

sökresultaten efter mest antal visningar. De 50 översta resultaten granskades och utifrån det valdes 

de som var gjorda av privatpersoner, detta eftersom det är humor kring Trump producerad av 

allmänheten som är aktuell för studien. De som var upplagda av privatpersoner men innehöll andra 

element såsom t.ex. komiker eller andra politiker sållades bort av samma anledning. Kvar stod två 

stycken mem. Även utseende behövde komplement utöver det som hittats på ”Political Humor” och 

därför genomgicks en liknande procedur under detta tema. Sökorden ”Donald Trump + hair” 

användes och därefter selekterades resultaten efter mest antal visningar. De 50 översta resultaten 

studerades och sedan valdes det med mest visningar som var gjord av en privatperson just eftersom 

att det är användargenererat innehåll som eftersökts i studien. 

 På sociala medier är det möjligt för andra användare, mer än bara den som publicerar något, 

att medverka på olika sätt såsom genom kommentarer, delningar och gillamarkeringar. Dessa 

sociala interaktioner bidrar till att skapa texten (här i form av ett mem) till en helhet (Berg 

2015:137). Så för att få en djupare inblick i underlaget och hur humorn mottogs av användare av 

sociala medier har även kommentarsfälten till det insamlade materialet samlats in. De som var 

genomförbara att överblicka (under 500 kommentarer) har lästs igenom. Utifrån vad personerna 

bakom kommentarerna skrev har olika perspektiv fångats upp. I de kommentarsfält som var svåra 

att överblicka (över 500 kommentarer) har ofiltrerade toppkommentarer valts för att utvinna de som 

blivit mest (och minst) uppskattade av andra användare. Kommentarerna har samlats in i ett 

dokument under de tre olika tematikerna och genom det har rikt med information erhållits. 

 En bilaga har bifogats under kapitel 7 med två djupgående schema över när, var och hur 

dessa memen på ”Political Humor” och YouTube valts. Där finns även information om hur många 

delningar, kommentarer och gillamarkeringar respektive mem genererat. 
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Genom denna specialgjorda metod finns en fast förankring i syfte och problemformulering för att 

kasta ljus över de fenomen som står i fokus för denna studie. Materialet tillsammans med de 

tillhörande kommentarerna gör det gediget och väsentligt. 

2.2 Att vända svårigheter till styrkor 
Det finns en problematik i att kvalitativa metoder går ut på att tolka information. Tolkning är något 

subjektivt och det är därför viktigt att förstå sina fördomar och den egna förförståelse om ämnet. 

Det går inte att skaka av sig dessa fördomar men genom självreflektion kan medvetenhet skapas 

kring dem. Dessutom kan egna erfarenheter användas när textens mening undersöks och med hjälp 

av dem går det att tolka (Östbye et al. 2004:71). I det analytiska arbetet eftersträvas att inte på 

förhand definiera företeelser som undersöks. För att kringgå detta menar Berg (2015:120) att 

forskaren måste vara självreflexiv under hela processen. Därav har det under arbetets gång funnits 

frågor som upprepats konstant kring vilket material som är relevant för undersökningen; varför 

valdes just detta material, hur bör det betraktas och varför väljs detta bort och så vidare. 

 Just att skapa en systematik i underlaget har varit en svårighet på grund av den stora 

mängden information och data som finns tillgänglig. Vem som helst kan idag lägga upp en video på 

YouTube eller producera en bild med rolig text och ”posta” på Facebook. Följaktligen var det 

viktigt att fastlägga gränserna genom avgränsningen. Detta har gett ett begränsat område för att 

undvika spretighet och överflöd av material. 

 En risk med internetbaserad forskning är bortfallet. När systematiska nedslag i underlaget 

görs kan detta urval påverka och prägla materialet. Detta kan innebära att en annan forskare kan få 

annan karaktär på utfallet och genom det dra andra slutsatser. Risken finns att betydelsefulla delar 

har missats och att det då inte blir representativt för humorn som utformats runt Donald Trump. 

Samtidigt är urvalet mer än tillräckligt för att kunna bedriva forskning på. En annan sak att beakta 

är att sidor på internet förändras ständigt och kommentarer som inte följer riktlinjer och regler tas 

bort. Detta blev dock aldrig något problem eftersom materialet har varit så pass omfattande att det 

som försvunnit har kunnat ersättas. 
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3. Vilka perspektiv är relevanta för studien? 
Politisk humor växer, både i antalet produktioner, olika format, publikstorlekar och i hur mycket 

utrymme det får i media och diverse forskning (Doona 2016:13). Ett mönster som dock kan skönjas 

är att tidigare forskning inom humor och politik inte fokuserat på hur den politiska humorn används 

av allmänheten och de långsiktiga konsekvenserna av detta. Istället har forskningen nästan enbart 

varit koncentrerad på politisk humor producerad av etermedia och de direkta påföljderna av denna 

(se till exempel Polk et al 2009, Johnson et al 2010). Det finns även forskning om hur satir och 

parodi kan påverka synen på politiker, framförallt vad gäller trovärdighet och förtroende (bland 

annat Peifer 2016, Holbert et al 2013). 

 En av de färskaste studierna inom politik och humor har gjorts av Joanna Doona i Political 

comedy engagement från 2016. I den vill hon förstå populariteten kring politisk komedi, hur den 

engagerar unga svenskar och huvudsakligen studera engagemanget inom politisk satir. Utöver att se 

satirens roll i medieutbudet fokuserar hon på vad deltagandet i politisk satir betyder för publiken. 

Genom sin undersökning kom hon fram till att unga tar del av traditionella nyheter och tar politiken 

på allvar, något som Doona (ibid.) anser att man inte var övertygad om innan. Dessutom görs 

nyheterna mer tillgängliga tack vare den politiska satiren.  

 Inriktningen på denna uppsats blir därför att studera hur politik kan transformeras till humor 

bland allmänheten och belysa konsekvenserna av sådan humor eftersom detta är ett tämligen 

outforskat fält. 

  

3.1 Teoretiskt ramverk 

Med utgångspunkten att studera hur humor kring politik används och utvecklas av allmänheten 

behöver humorn förstås, hur den är uppbyggd och hur den kommer till uttryck. Ett klassiskt verk 

inom humorforskning är den ryske litteraturhistorikern Mikhail Bakhtins bok Rabelais och skrattets 

historia (1986). Här studerar Bakhtin, inom ramen för medeltiden och renässansen, den folkliga 

skrattkulturens historia. Bakhtin (ibid.) menar att François Rabelais skildrade kampen mellan den 

folkliga och officiella kulturen. Skrattkulturen stod då i opposition till den officiella allvarliga ton 

som genomsyrade det mesta. Folkfesterna (karnevalerna) var anordnade efter skrattets princip och 

Bakhtin utvecklade, genom Rabelais verk, en karnevalsteori. Karnevalsteorin innefattar bland annat 

den uppochnedvända världens komik. 

 För att utveckla en bredare syn på humor och se den som en central mänsklig upplevelse har 

studien också dragit nytta av Peter Berger och hans teorier i boken Redeeming Laughter (1997). 
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Även om humor är individuell och bunden av social kontext syftar Bergers bok till att belysa hur 

humor fungerar socialt, hur den kan bryta sociala gränser och hur den tar form av förbindande 

transcendens. Liknande observationer har Ricky Neuman gjort i sin bok Finns det inga gränser? 

(2004), där han ger ett utökat perspektiv på satir och den ovannämnda sociala aspekten. Eftersom 

humor har en social aspekt kan en ”vi och dom”-förnimmelse upplevas. I John Hartleys bok The 

politics of pictures (1992) introduceras begreppen wedom och theydom. Visserligen studerar 

Hartley endast hur nyhetsmedia konstruerar denna uppdelning men från detta kan likheter 

observeras som även kan appliceras på hur ”ett vi” och ”ett dom” skapas i andra medier, såsom de 

sociala. Konceptet wedom och theydom utvecklades utifrån studier av australiensisk massmedias 

framställning av den aboriginska minoriteten. ”De andra” är ofta, påpekar Hartley (ibid.), 

kriminella, politiska extremister, droghandlare, pedofiler, ungdomsbrottslingar och immigranter. 

 Den tunna skiljelinjen mellan humor och politik kan tillika skönjas i ett större sammanhang 

och tillsammans med en omfattande samhällsförändring. De nya medierna som växt fram de senaste 

decennierna har ändrat och påverkat människors sätt att bete sig i vardagen och samhället. Detta 

skriver Joshua Meyrowitz i No Sense of Place (1985) och eftersom boken är från 1985 fokuserar 

han mycket på vad nya medieteknologier har orsakat och framförallt inträdet av elektroniska 

medier, och effekterna av dessa. Med introduktionen av TV blev det viktigare med utseende än vad 

det varit tidigare, även inom politikens värld. En undersökning som kan sammanlänkas med 

utseendeinriktningen är gjord av Mia-Marie Hammarlin och Gunilla Jarlbro i boken Kvinnor och 

män i offentlighetens ljus (2014). Där studerar de hur kvinnor respektive män framställs i 

massmedia. Ett av deras viktigaste resultat är att män får mer utrymme i politiska sakfrågor medan 

kvinnliga politiker ges större medialt utrymme när det gäller politiska skandaler. 

 För att undersöka skandaler och komplettera bilden av hur politik kan övergå till humor har 

Annette Hills spektakelteori ur boken Reality TV (2015) använts. Trots studiernas teoretiska 

olikheter kan Hills teori ses som ett tillägg till Bakhtins teorier eftersom Hills spektakel ger 

ytterligare en infallsvinkel till den uppochnedvända världen. Hill ser på reality-TV och spektakel 

som underhållning, som uppträdande eller drama. Det hon beskriver gäller främst reality-TV och 

annan populärkultur men i hennes teori kan både likheter och skillnader hittas i hur politiken har 

utvecklats till att mer och mer uppfattas som ett spektakel. Den främsta skillnaden mellan hennes 

teori och denna undersökning är i formatet, reality-TV mot politik. Likväl har politik, som många 

andra format, gått mot en mer underhållande ton som blir tydlig när den studeras genom 

spektakelkulturen. Vad gör detta med demokratin i en splittrad offentlighet? 
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För att förstå den demokratiska sidan av humorn och vilka konsekvenser den övergripande politiska 

humorn kan få har agenda-setting (dagordningsteorin) varit genomgripande för hela studien. Första 

gången som dagordningsteorin formulerades var 1972 av Maxwell McCombs och Donald Shaw i 

artikeln ”The agenda-setting function of mass media”. McCombs har senare sneglat åt framkomsten 

av internet och därför blev hans bok Makten över dagordningen (2006) mer aktuell till denna 

uppsats. Kärnan i agenda-setting är överföring av objekt (vad) och attribut (hur) från en agenda till 

en annan, mediernas dagordning blir således allmänhetens dagordning (ibid.:12). För att förstå hur 

och varför en agenda har satts för Donald Trump blir även medielogiken ett viktigt inslag. Nord & 

Strömbäck (2013) skriver att medielogik innebär att ett innehåll skapas av ett mediebolag för att 

kunna vara konkurrenskraftig, en viktig faktor eftersom medieorganisationer drivs med 

lönsamhetskrav. Mediebolagen tävlar om människors uppmärksamhet och därför anpassar sig dessa 

efter kommersiella krafter och möter mediernas behov. 

 För att ytterligare betrakta den splittrade offentligheten går det att studera hur internet 

skräddarsys efter användaren och att innehåll blir mer och mer algoritmstyrt. Med algoritmstyrda 

innehåll ges sällan något oväntat och som man söker får man svar. Detta har Per Grankvist i En 

värld av filterbubblor: en essä (2016) och Cass. R. Sunstein i Republic.com 2.0 (2007) diskuterat. 

Författarna (ibid.) påpekar att när innehåll filtreras bort av användaren, tillsammans med de 

automatiska filtreringar (algoritmer bland annat), blir detta ett hot mot frihet och demokrati. Det 

uppstår en fragmenterad bild av verkligheten och detta kan i sin tur leda till ett polariserat samhälle. 

Sunstein (ibid.) menar till och med att i ett demokratiskt samhälle måste andra människors åsikter 

och erfarenheter delas och mottas och därför är internet oförenligt med demokrati. Utifrån detta 

utvecklas teorier om ekokammare och filterbubblor. Vad innebär det att man endast hör sina egna 

idéer, tankar och värderingar om samhället och världen genom ekokammare? Vad ger det för 

konsekvenser? 

 För uppsatsens syfte, en diskussion om hur allmänheten har gjort humor av politik och vilka 

konsekvenser det kan få som följd, är ovannämnda teorier viktiga. Vidare utveckling av teorin sker i 

tillämpningen av dessa i analys och konklusion. 
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4. Den diffusa gränsen mellan humor och politik 
Humor är en central mänsklig upplevelse och att uppfatta något som roligt är universellt (Berger 

1997). Det skiljer sig i vad som bedöms som roligt mellan samhälle, kultur och i egenskaper såsom 

ålder eller utbildningsnivå. Humor tar stor plats i allas liv och den är överallt samtidigt som den är 

föränderlig och bräcklig. Humorn har alltid funnits i människors liv men är historiskt ombytlig. Den 

är här och nu och vad som är roligt i ett ögonblick kan helt plötsligt bli tragiskt i nästa och vice 

versa (ibid.:15). Livet blir lättare att uthärda för en stund med ett skämt eller skratt, det går att 

försvinna in i humorn. Det som tas för givet kan förändras och uppfattas i nytt ljus tack vare humor, 

den kan svänga runt på verkligheten och påverka människor. Det finns en tunn skiljelinje mellan 

seriöst och oseriöst. Gränsen är allt annat än tydlig och ett skämt rör ofta vid någon sanning vilket 

kan göra det till mycket mer än endast humor. Var går egentligen gränsen mellan humor och 

samhällskritik?  

 Med utgångspunkt i tidigare studier, såsom Doonas (2016), inleds här analysen. Hur ser den 

politiska humorn ut i den splittrade offentligheten och vilken typ av humor har dominerat under 

Donald Trumps valkampanj? Nedan följer tre kapitel med de teman som utkristalliserats under 

analysen. 

4.1 Donald Trump och hans utseende 
Den nyligen tillträdde presidenten Donald Trump är minst sagt omdiskuterad. Emellertid kretsar 

uppmärksamheten inte endast kring politik, utan i hög grad om allting annat än just den. Detta kan 

också observeras i humorn kring honom. En typ av humor som ofta har kommit till uttryck är den 

runt hans utseende. Här följer exempel då allmänheten koncentrerat på Trumps yttre.  

4.1.1 Orange is not the new black 
Donald Trumps hår är en dominerande del i humorn när hans utseende beskrivs och skrattas åt. En 

snabb Google-sökning ger otaliga kreativa förslag på vad det är Trump har på huvudet och förslag 

på vad han skulle kunna kröna hjässan med istället. Hans Robin Hood-frisyr har det debatterats och 

skrivits spaltmeter om. Ett av de mest uppmärksammade var när han var inbjuden till The Tonight 

Show med Jimmy Fallon där programledaren ber om att få röra till Trumps hår, vilket han senare 

får.  Detta blev en medial succé som främst utmynnade i en kritikstorm.  5 6

 https://www.youtube.com/watch?v=u0BYqzdiuJc&t=0m51s  (Hämtad: 2016-11-20)5

 http://www.sfgate.com/politics/article/Donald-Trump-Jimmy-Fallon-hair-messed-up-video-9227056.php (Hämtad: 2016-02-18)6
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Utöver liknande företeelser som fått mycket tid och bevakning av massmedia har användare av 

sociala medier lagt upp och skrattat åt humoristiskt innehåll kring Donald Trump, däribland rikligt 

beträffande hans utseende. Den 17 juni 2015, två dagar efter att Donald Trump gick ut med sin 

kandidatur till presidentvalet, postades ett mem på Facebook-sidan ”Political Humor”. Det är en 

bild på Donald Trump med texten ”We shall overcomb”.  Detta är således en anspelning på 7

protestsången ”We shall overcome”, som hade en central roll för medborgarrättrörelsen i USA 

1955-1968. Kommentarerna på memen är uteslutande hånskratt som exempelvis; 

He’s a standup comic’s dream come true!  
(Richard Harris, 17 juni 2015)  8

LOL! The jokes are just beginning  
(Carla Barnes, 18 juni 2015)  9

Let the fun begin. Trump’s self-funded comic relief is going to redefine performance art  
(Joseph Guerin, 17 juni 2015)  10

Redan i början av Donald Trumps intåg i politiken kan det således observeras att personerna bakom 

betraktelserna tror att humorn ska fortgå. Med facit i hand kan det fastslås att de fick rätt. 

 Ett annat mem om hans hår har lagts upp på YouTube.  Den heter ”Trump hair fails” och 11

visar tio stycken bilder där upphovsmannen tycker att Trumps hår har misslyckats. En berättarröst 

går igenom de olika ”missarna”. Bland annat nämns ”the hair helmet” och ”the tsunami”, vilket är 

skämtsamma namn om de olika frisyrerna som har skapas av vind och andra yttre element.  

 Presidentkandidatrivalen Marco Rubio har också vitsat om Trump och hans utseende. 

Utöver håret har Rubio även nämnt andra inriktningar av utseendehumorn som förts kring Donald 

Trump, främst är den om hans ”hudfärg”.  Har han en sjukdom? ”Spraytanar" han sig? Varför är 12

han orange? Det är förmodligen ingen som har missat Barack Obamas kommentar ”Orange is not 

the new black” (även detta på Jimmy Fallons talkshow).  Detta är en ordlek med titeln på tv-serien 13

 https://www.facebook.com/politicalhumor/photos/a.188100032345.127560.60447222345/10153368410347346/?type=3&theater (Hämtad: 7

2016-11-18)

 Ibid.8

 Ibid.9

 Ibid.10

 https://www.youtube.com/watch?v=iVCaa8MsdOQ (Hämtad: 2016-12-03)11

 http://abcnews.go.com/Politics/video/marco-rubio-mocks-donald-trumps-spray-tan-small-37280875 (Hämtad: 2016-12-05)12

 https://www.youtube.com/watch?v=ziwYbVx_-qg (Hämtad: 2016-11-28)13
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”Orange is the new black” och att orangea Trump är inte den nya mörkhyade Obama. Precis som 

med Trumps hår har otaliga användare av sociala medier genererat humoristiskt innehåll kring hans 

utseende.  

Här uttrycker den kreativa mem-skaparen humor om just hans hudfärg men gör även ett litet utspel 

om Trumps tomma insida. Det går snabbt att konstatera att alla dessa ovanstående mem har en 

tydlig inriktning på hur Donald Trump ser ut. Utseende har sedan lanseringen av TV spelat, och 

spelar, en viktig roll i många sammanhang, inte minst inom politiken. Ett exempel som Joshua 

Meyrowitz (1985:280) nämner är valrörelsen mellan John F. Kennedy och Richard Nixon. Utan TV 

hade Kennedy med största sannolikhet inte blivit president. Nixon gjorde sig bättre på radio och om 

endast detta media hade funnits hade han förmodligen vunnit valet. Hur människor framstår i 

medierna, och till viss del hur de ser ut, spelar en väsentlig roll för framgångar i politiken. Även om 

journalistik och internetmem ligger långt ifrån varandra kan ändå vissa överlappande tendenser 

observeras. Mia-Marie Hammarlin och Gunilla Jarlbro (2014) visar i boken Kvinnor och män i 

offentlighetens ljus att kvinnliga politiker bedöms med andra måttstockar än män i den etablerade 

nyhetsjournalistiken. En viktig skillnad att ta i beaktande är att Hammarlin och Jarlbro (2014) 

studerar hur kvinnor representeras i massmedia och undersöker den etablerade, seriösa 

nyhetsjournalistiken medan denna uppsats behandlar hur Donald Trump profileras humoristiskt av 

användare av sociala medier, det vill säga ”vanliga” människors lustigheter. Men i grunden ligger 

en allmän generell trend att det finns olika villkor mellan kvinnor och män som kan verka som 

bindande mellan deras teori och denna studie, båda granskar en medierad bild av politiker. 

Hammarlin och Jarlbro (2014) rör sig inom journalistikens värld och sociala medier har kommit att 

breda ut sig i medielandskapet.  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Utseendefixering associeras oftast med kvinnor men som materialet ovan belyser finns undantag. 

Eftersom en hel del av humorn som har cirkulerat kring Trump bygger på utseende visar detta att 

också män kan framställas på liknande sätt. Det finns således en avvikelse i hur vanligtvis manliga 

politiker brukar beskrivas och följaktligen har en humor skapats som inte säger något om vad han 

gör eller uttalar sig om utan helt och hållet ser på hans utseende. Är det en ny trend, att män alltmer 

representeras på liknande sätt? Eller är det möjligt att se detta som ett uttryck för att Donald Trumps 

politiska idéer har varit svåra att bemöta och diskutera eftersom de skiftar från dag till dag? Det har 

inte enbart varit Marco Rubio som har haft svårt att förhålla sig till Trump utan även andra politiker, 

allmänheten och väljare. Utseendet och humor kring detta har hamnat i centrum, vad kan detta bero 

på? 

4.1.2 Not even a wall can stop the memes 
Enligt en anonym källa till Politico, en amerikansk organisation som för politisk journalistik över 

hela världen sedan 2007, hade Trump under ett möte med massmedierna bett dem att inte lägga ut 

osmickrande bilder på honom.  Detta spreds sig snabbt och resultatet blev 40 ”photoshopade” 14

bilder baserade på en enda bild, som enligt källan, var den som Trump tyckte minst om.  Den hade 15

redan, efter fyra timmar, över 80.000 gillamarkeringar. Utöver hånskratt och förstärkande emojis 

var reaktionerna likartade; 

Donald Trump is what he is only because of the internet.  

(Mahesh Menon, 2 december 2016)  16

Plot twist. This was his plan all along. Remember, he’s the troll king, the living meme. I’m pretty sure he knows what 
he’s doing.  

(Sothun Chan, 2 december 2016)  17

This might be just another trick of getting more attention. Trump knows exactly how to deal with social media and thats 

why he was elected.  
(YaeHtet Naing, 2 december 2016)  18

 http://www.politico.com/blogs/on-media/2016/11/donald-trump-media-transition-tension-231727 (Hämtad: 2016-12-01)14

 http://m.9gag.com/gag/aK21reg?ref=fbp (Hämtad: 2016-12-03)15

 Ibid.16

 Ibid.17

 Ibid.18
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Personerna bakom reflektionerna diskuterar om detta kan vara ett falskt eller planterat rykte. Två av 

dem hävdar, lite konspiratoriskt, att Donald Trump vet exakt vad han gör och att det är detta han är 

ute efter.  

 Den andra aspekten som lyser igenom är att de som publicerade den skriver till länken att 

”never ask the internet to not do a thing” och många personer bakom kommentarerna är också 

tydliga med att; 

Trump may control USA but he certainly does not control THE TROLLS!! #southpark  
(Mustafa Shahid 2 december 2016)  19

Trump has no power over the memes, it’s a war he cannot win.. not even a wall can stop the memes..  
(Shehan Gomez, 2 december 2016)  20

Personerna bakom kommentarerna menar att Donald Trump är idag president över världens 

mäktigaste land men han kan inte styra internetvärlden. Det kan dock ifrågasättas om han verkligen 

vill det? Vid kritikstormen mot Jimmy Fallon efter rufsningen av Trumps hår gick Fallon ut och 

försvarade sig. Han menade att det var Donald Trump själv som hade bett Fallon att göra det innan 

de gick in i sändning.  I modern demokrati är rätten att göra sig lustig över makthavare självklar. 21

För att förstå Trumps förhållningssätt till detta kan medielogiken utforskas. Det handlar helt enkelt 

om att observera varför vissa händelser blir nyheter och andra inte. Nord och Strömbäck (2013) 

menar att det finns vissa tekniker som journalisten använder för att omvandla händelser till nyheter. 

Det är följaktligen marknaden och föreställningar om vad allmänheten vill ha som spelar roll och 

det som styr medierna. Mediebolagen konkurrerar numera med alla i det breda medialandskapet - 

tidningar, TV- och radiosändningar, kandidaternas egna twitterkonto, hemsidor och sociala medier 

som haft ofantliga mängder diskussioner och debatter. Konkurrensen och kommersialiseringen gör 

att massmedia vill hitta bra säljande händelser som är enkla att frambringa och detta görs ofta 

genom medielogikens berättartekniker som bland andra kan vara; tillspetsning, förenkling, 

överdrivning, konkretisering, polarisering, personifiering och dramatisering (ibid.:20). Detta kan 

innebära att det politiska spelet dominerar över de politiska sakfrågorna. McCombs (2006:139) 

understryker den starka roll som amerikansk nyhetsmedia har, framförallt under valkampanjen. Han 

 http://m.9gag.com/gag/aK21reg?ref=fbp (Hämtad: 2016-12-03)19

 Ibid.20

 http://extratv.com/2016/09/18/jimmy-fallon-on-donald-trumps-hair-it-felt-like-the-grass-in-easter-baskets/ (2016-12-08)21
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hävdar att diverse forskning visar att amerikanska journalister har en förkärlek för politisk spel och 

har ett bristande intresse för sakfrågor. Säljer spektakel mer än politik? 

4.1.3 Det uppochnedvända skrattet  
Som nämndes i det teoretiska ramverket har Mikhail Bakhtin (1986) skrivit ett centralt verk inom 

humorforskning. Trots att Bakhtins karnevalsteori var rådande på medeltiden är den aktuell än idag. 

Det finns tydliga drag i humorn kring Trump som gör det relevant att jämföra med den medeltida 

skrattkulturen.  

 Karnevalen kommer från början från ”dårarnas fest” som var en legal sådan som fanns inom 

kyrkans väggar. När kyrkan och staten började förstå det riskabla och ogynnsamma med 

karnevalerna blev de illegala att bedrivas. Därför flyttades de ut till gator och torg av folket 

(Bakhtin 1986:80). Torget under karnevalen var där det icke-officiella fick ta sin plats och det 

skapades en enda enhetlig värld. Torget stod för frihet och folket stod utanför den officiella 

ordningen och ideologins värld. Torgets fria umgänge och den jämlika atmosfären blev där det höga 

och det låga fick samma rättigheter. Alla kom varandra närmare när de hierarkiska gränserna 

suddades ut. Människorna frigjorde sig från allvaret och kunde bete sig galet och dåraktigt. Bakhtin 

(ibid.:240) skriver om en folklig helhet som organiserade sig utanför alla påtvingade former, såsom 

socio-ekonomiska, politiska eller religösa. Karnevalen, på det sätt som Bakhtin genom Rabelais 

beskrev den, har försvunnit i dess ursprungliga form, men den karnevalska andan lever än idag. Den 

uppmanar till uppfinnesrikedom, tillåter gränsöverskridande, ger en frihetskänsla, möjlighet att se 

världen med andra ögon, allt som existerar är relativt och att en helt annan världsordning är möjlig 

(ibid.:44). Det blir således en ”karnevalisering” av människors medvetande där deras existerande 

värld befrias till förmån för nya möjligheter och en annan värld. Just olika sorters mem är exempel 

på sådana kreativa gränsöverskridande.  

 Karnevalshumorn kunde således ta många olika uttryck. En vanlig förekomst var att kasta 

exkrementer på präster eller andra makthavare vilket Bakhtin (ibid.:143) beskriver som en ”jag 

skiter i dig”-attityd. Detta var inte endast för att förlöjliga, håna och bryta ner utan också för att 

frigöra folkets makt och förnya världen. Bakhtin (ibid.) använder verktyg för hånandet i kroppsliga 

begrepp, exempelvis avföring. Människorna tog ner allt som var abstrakt, andligt och idealt till det 

materiella planet. Det var en typ av folkets makt under karnevalen och vanhelgande kunde därför 

göras utan bestraffning. Det går att uppfatta utseendehumorn mot Trump som ett exempel på ”jag 

skiter i dig”-attityd. Dagens torg kan reflekteras i form av internet. Där finns friheter som inte finns 

i ”verkliga” livet. Idag visas ”jag skiter i dig”-attityden här, bakom datorskärmen kan det höga dras 
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ner till det låga och det går att konstruera en uppochnedvänd värld, bland annat genom humoristiska 

mem. 

 Bakhtin (1986) understryker att de officiella ceremonierna som fanns under medeltiden 

befäste den rådande ordningen, såg bakåt och hade en oföränderlig bild av den existerande 

sanningen. Skrattkulturen var helt skild från det seriösa officiella ceremonierna och gav en 

annorlunda aspekt av världen. Karnevalen var en tillfällig befrielse från allvaret utan hierarkier, 

privilegier, normer och förbud. Vidare beskriver Bakhtin (ibid.:22) karnevalerna som dynamiska, 

föränderliga, lekfulla och att kännetecknas av det omvändas logik. Det obligatoriska momentet 

under karnevalen var uppochnedvändandet, framförallt av den hierarkiska ordningen. Det vändes 

upp och ner på det vanliga livet och dess regler och normer. Genom humor och kaos undergrävdes 

och frigjordes antagandet om den dominerade makten. Narrar och dårar var de karakteristiska 

figurerna för den medeltida skrattkulturen. Narrarna degraderade allt som var upphöjt och idealt. 

Narren blev kung, kungen blev narr efter den topografiska logiken där det höga skulle bli lågt och 

det låga skulle bli högt. Detta benämnde Bakhtin (ibid.:380) som karnevalisk omkastning. Den 

uppochnedvända världen är en värld där det mesta är tvärtom, en värld på avigsidan. De sociala 

hierarkierna finns inte och allt blir sina motsatser - ont byts mot gott, mörkt mot ljust, död mot liv 

och lögn mot sanning. Under de medeltida karnevalerna karnevaliserades människorna vilket 

innebar att de befriades från den officiella världsåskådningen som var ensidig, förtryckande och 

allvarlig. 

 Det som urskiljs i empirin ovan är följaktligen exempel på den uppochnedvända världen på 

det sätt som Bakhtin (1986) beskriver den. Politikern Trump konstrueras som en narr och 

underhållare, detta skulle kunna handla om att människors världsåskådning vänds upp och ner. 

Folket drar ner den normalt mer upphöjda politikern till de folkligas nivå och har därav gjort en 

karnevalisk omkastning av politiker och komiker såsom att narr blev kung - kung blev narr. De här 

resonemangen avslutar den första delen, temat om utseende. Nästa tema är det om utspel. 
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4.2 Donald Trump och hans utspel 
Innan TV existerade kunde politiker ha större kontroll över vilken bild av dem som framställdes 

(Meyrowitz 1985:270). När radio och TV kom in i bilden kunde det som sades och gjordes spelas 

upp om och om igen. Det gick heller inte att neka till det eftersom det fanns inspelat. Med dagens 

sociala medier kan allting som sägs och görs diskuteras, remixas, klippas och ses världen över. Allt 

finns tillgängligt och kan komma tillbaka för att användas i hjälpande eller stjälpande syfte. Under 

hela valkampanjen har det pågått heta debatter om vad Donald Trump säger och gör. När det var 

som mest infekterat gick Michelle Obama i ett tal på det nationella demokratiska konventet och sa 

att familjen Obamas motto är ”when they go low, we go high”  och hon uppmanade alla 22

motståndare till Trump att göra detta. 

 Dessa utspel som Donald Trump konstant har levererat blir humor i sig, de talar för sig själv 

och har blivit upphov till en annan typ av humor än den om hans utseende. Nedan följer empirin 

och diskussion kring det andra temat, utspel. 

4.2.1 It’s like watching a sitcom 
YouTube-memen ”Donald Trump’s most idiotic moments”  visar en 18 minuter lång 23

sammansättning med vad Trump har sagt och gjort. Det som visas är bland annat när Trump kräver 

att USAs dåvarande president, Barack Obama, ska bevisa att han är född i USA. Övrigt som tas upp 

är Trumps utspel om Mexico där han hävdar att landet skickar sina värsta medborgare, 

droghandlare, kriminella och våldtäktsmän, till USA och därför bör en mur byggas mot Mexiko. 

Dessutom visas när han har sagt att han vill införa straff mot kvinnor om de gör abort. Och såklart 

ingår de klipp där han talat nedvärderande kring minoriteter och kvinnor. Videon låter Donald 

Trump tala för sig själv och det blir själva humorn. 

 Den andra memen, som kom ut en månad efter att Trump tillkännagav att han skulle ställa 

upp i presidentvalet, heter ”Best of Donald Trump (funny)”.  Det är ett montage, precis som 24

ovannämnda mem, med klipp från hans utspel. Utöver redan berörda sådana visar videon när han 

härmar och förtalar en handikappad journalist. Videon förevisar dessutom när han försäkrar att han 

ska stänga USAs gränser för muslimer som vill komma in i landet. Här framställs en man som inte 

stämmer med en presidentkandidat eller följer etablerade normer, utan istället mer passar in i en 

realityshow. En ”titta på mig”-attityd finns i dessa utspel och ”såg du det där?”-inställning är tydlig 

 https://www.youtube.com/watch?v=mu_hCThhzWU (Hämtad: 2016-12-05)22

 https://www.youtube.com/watch?v=oLWaoMCUg0g (Hämtad: 2016-12-05)23

 https://www.youtube.com/watch?v=CyIEfG-WbRk (Hämtad: 2016-12-05)24
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i reaktionerna som utspelen ger (Hill 2015:120ff). Kommentarerna har främst karaktär av hånskratt 

och respons som; 

It’s like watching a sitcom 
(Nitesh Katwal)  25

What is going on hahahahaa he really is a mess 
(Hillary Chung)  26

He is a better comedian than a politician 
(Eric Soon)  27

Det är nästintill ingen i kommentarsfältet som tar honom på allvar utan dessa hånskrattar åt honom 

som åt vilken narr som helst. Även några månader efter att videon publicerats och fram till valet ser 

kommentarerna ut som följande; 

Thanks to Donald Trump to keep me entertained 

(Susy Qian)  28

Worlds best comedian. He’s not running for president, he’s running as a joke 

(Michael Head)  29

Hope he goes into comedy after he loses in November. He is hilarious. 
(Queen A)  30

This guy is a fucking riot. He would totally eclipse George W Bush’s tital of America’s most laughed at president by far 
if he got into office 

(Dan D)  31

De alla sju uppfattar Donald Trump således mer som en komiker än en politiker. Detta kan betraktas 

i ljuset av vad Joshua Meyrowitz skrev på åttiotalet i No sense of place (1985). Han skrev ett kapitel 

om amerikanska presidenter och hur de har kommit att få ett ledarskapsproblem i USA där 

 https://www.youtube.com/watch?v=CyIEfG-WbRk (Hämtad: 2016-12-05)25

 Ibid.26

 Ibid.27

 Ibid.28

 Ibid.29

 Ibid.30

 Ibid.31
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makthavarna saknar trovärdighet. Före TV, vilket var det som var mest aktuellt när boken skrevs, 

var politikern en avlägsen person som endast var tillgänglig för en liten del av befolkningen. När 

TV sedan kom blev det nästan omöjligt för politikerna att ha kontroll över vilken bild som 

framställs av dem. Detta gav i sin tur ett överflöd av information som gjorde att allmänheten mer 

och mer började se politikerna som de var vilket ledde till att auran av ”den stora ledaren” bleknade. 

Politikerna började te sig mer som medelmåttiga ”vanliga” personer. Just för att kameran kan följa 

varenda steg kan politikern numera granskas i sömmarna vilket i sin tur sänker honom eller henne 

ner till publikens nivå. Numera avslöjar medierna för mycket och för ofta, anser Meyrowitz (ibid.:

271). Distansen och den begränsade åtkomsten till politikerna skapade en respekt och mystik som 

inte kunde bevaras när TV och radio kom in i bilden. Medborgare vill spionera på makthavarna men 

samtidigt att dessa ska inspirera. Meyrowitz (ibid.:276) hävdar att det inte går att göra båda om 

makthavarna ska uppfattas som stabila och trovärdiga ledare. Att Donald Trumps alla utspel kan 

sändas om och om igen gör inte enbart att hans trovärdighet sänks utan också ges möjligheten att 

vända uppochned på världsbilden såsom beskrevs under kapitlet med utseeendehumorn. Här blir 

Trump återigen omgjord från politiker till komiker. 

4.2.2 When they go low, we go high 
Presidentkampanjen 2016 har haft inslag av narraktighet, det går inte minst att utläsa av YouTube-

klippen men även i memen på Facebook som lagts upp. Dagen innan valet, 7 november 2016, sprids 

ett mem. Bakgrundshistorien är att en livvakt tar Trump hastigt av scen eftersom en man upplevts 

som hotfull under ett republikanskt valmöte. Mannen bar en skylt med budskapet: "Republikaner 

mot Trump”. Ytterligare en nivå på memen är att det några månader tidigare läckt ut Trumps 

”locker room”-prat. Det är från 2005 där han pratar kränkande och sexistiskt om kvinnor och säger 

bland annat att när man är känd kan göra vad som helst med vackra kvinnor, bland annat ”grab them 

by the pussy”. När pussy tillämpas som det gör på detta mem kan det, utöver ett ord för kvinnlig 

könsdel, också verka i syfte som nedvärderande. Det blir ännu tydligare när det används om en 

man. 
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Inspirerad av Michelle Obama menar en person;  

When they go low, we go high. Maybe not. Maybe we just go lower. 
(Gene Carbonaro, 7 november 2016)  32

En viktig sak som bör nämnas är att kommentarsfält på sociala medier ligger under den synkrona 

formen av kommunikation. Berg (2015:93) skriver att detta innebär att kommunikationen har en 

rapphet, viss korthuggenhet och är ofta fylld av förkortningar. Den är alltså spontan och ofta inte 

särskilt utvecklad och reflekterande. Denna uppsats ser till denna typ av kommunikation, en som 

reagerar snabbt på något. Men denna ovanstående anmärkning är en av väldigt få på alla mem som 

undersökts som har ett återhållsamt och reflekterade tonfall. Individen bakom kommentaren 

begrundar möjligheten att kanske har raka motsatsen gjorts. Följande utläggningar ger prov på 

detta; 

Haha he is not grabbing a PUSSY that’s a ASSHOLE. 
(JD Hunter, 7 november 2016)  33

Looooool he looks like he need to change pants behind stage lol 
(Shadi Lahham, 7 november 2016)  34

 https://www.facebook.com/politicalhumor/photos/a.188100032345.127560.60447222345/10154661356472346/?type=3&theater (Hämtad: 32

2016-11-19)

 Ibid.33

 Ibid.34
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Lmfao… how do u people come up with stuff like this so fast…keep it up!! Funny sh*it!!  

(Timothy Roberts, 7 november 2016)  35

Eventuellt har vissa användare av sociala medier, som den eftertänksamme personen bakom första 

kommentaren påstår, till och med gått lägre än Donald Trump själv. Det blir ännu tydligare när 

hetsen ökar i de andra kommentarerna. Att kommentatorerna hånskrattar och menar att Donald 

Trump inte är en pussy (återigen; tvetydigt ord som både kan betyda fegis och det kvinnliga 

könsorganet) utan ett ”rövhål” är av explicit karnevalsk humor. Vidare visar andra reflektioner en 

annan sida av myntet: 

Please do not post fucking memes that insult me like Donald Trump does. My body parts are not weak and definitely 
not an insult. Fuck off, you sexist asshole. You’re just like Trump 

(Lauri Owen, 7 november 2016)  36

Please! I refuse the comparison between all women genital part and this huge pice of idiocy! 
(Flore Delage Giraudeau, 7 november 2016)  37

My vagina is offended at this comparison. 
(Jessalyn Laureé, 7 november 2016)  38

Personen bakom den första kommentaren tycker att denna kränkning är precis en sådan som Donald 

Trump själv skulle kunna vara kapabel till att göra. De andra två kommentarerna är mer 

återhållsamma men personerna bakom är ändå tydliga med att de vägrar låta sitt kön bli jämfört 

med Trump. Här reflekterar dessa över genusaspekten men inte över att Trump används som en 

underhållare. Detta får agera som exempel på att de flesta som kommenterar inte har någon insikt i 

att detta skämtande kan få konsekvenser och vilka dessa kan bli. 
  

 https://www.facebook.com/politicalhumor/photos/a.188100032345.127560.60447222345/10154661356472346/?type=3&theater (Hämtad: 35

2016-11-19)

 Ibid.36

 Ibid.37

 Ibid.38
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Ett annat mem som återkommit flera gånger sedan juni 2015 anspelar på Trumps slogan ”Lets make 

America great again”. Nedanstående anmärkningar avslutar denna empiridel;  

This is a start. 

(John Pacheco, 6 november 2016)  39

Finally, this is what we have needed for a long time. 

(Steve Marshall, 5 november 2016)  40

Too late - his stupid has already leaked out! 
(Deborah Rom, 4 november 2016)  41

Med tanke på att han nu står som president över Amerikas förenta stater är den sista kommentaren 

adekvat och passande. Alla ovanstående mem under detta kapitel är tydliga utspelshumoristiska. 

Med vilket skratt bemöts den sortens humor?  

4.2.3 Det spektakulära skrattet 
I motsats till utseeendehumorn bidrar Donald Trump själv betydligt mer till att forma och skapa 

utspelshumorn. Eftersom han ofta har reagerat på impuls är det möjligen så att Trump inte gett 

allmänheten något val än att se honom som en komiker. Den uppochnedvända världen har förstärkts 

med spektakel, upptåg och infall. Han har således själv stått för den karnevalska andan och gjort 

politik till någon sorts underhållning. Men även hans motståndare och användare av sociala medier 

 https://www.facebook.com/politicalhumor/photos/a.188100032345.127560.60447222345/10154652526747346/?type=3&theater (Hämtad: 39

2016-12-01)

 Ibid.40

 Ibid.41
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har bidragit i spektaklet och utsett sig själva till narrar. Detta inte enbart för att skratta utan också 

för att föra det upphöjda till nedsänkt position och framställa politik som underhållning. 

 Annette Hill skriver om spektakel som underhållning. Hill (2015) påpekar att under det 

tidiga 2000-talet, då Big Brother lanserades, föddes reality-TV till det som det är idag. Det fanns få 

som kunde motstå denna typ av format och mediebolagen massproducerade liknande program 

(ibid.:122). Kan en sådan typ av underhållning och spektakelkultur sprida sig utanför 

populärkulturen och påverka andra delar och aspekter av samhället? För ja, det går att se en 

spektakel-teori inom politiken, inte minst inom det senaste amerikanska presidentvalet. Det allra 

främsta tecknet är att Donald Trumps framgångar liknar reality-TV:ns format. Bråk och skandaler 

blir till underhållning och följs av otaliga tittare. Politik är, än så länge, inte underhållning men om 

det lättsinniga, som reality, har blivit en hel TV-genre är det tänkbart att allmänheten hellre ser en 

impulsiv dåre än en behärskad tråkig politiker. En annan trend som Hill (2015:125) beskriver är att 

deltagare i realityshows inte längre endast vill bli kända utan har dessutom upptäckt att genom att få 

tittarna att hata dem kan de få mer uppmärksamhet (och således mer pengar). Tittarna ska hata 

deltagarna så mycket att de inte kan slita sig från det. Hill (ibid.) för ett resonemang om ”authorised 

media hate figures” som inte enbart är centralt inom reality-TV utan också inom sport och liknande 

upplevelser. Detta kan appliceras på det amerikanska valet, åskådarna fortsatte titta på utspelen och 

bråken som skapades. Genom att inse hur hans galenskaper togs emot, tillsammans med den 

berörda medielogiken, har Trump utvecklat det här spelet till fulländning. 

 Efter en kartläggning av humormaterialet som cirkulerat på sociala medier kring Donald 

Trump var detta om utspel det andra temat som konstaterades. Vidare kommer det sista temat där 

humorn som förts om hans sympatisörer synas. 
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4.3 Donald Trump och hans sympatisörer 
I Donald Trumps segertal understryker han att ”the forgotten men and women of our country will be 

forgotten no longer”.  Hittills har den humor som Trump själv gett upphov till studerats. Det är 42

emellertid inte enbart Trump som det har skrattas åt utan humorn har spridit sig till andra aktörer 

runt honom. Däribland de ”glömda (och missnöjda)”, som Trump adresserar i sitt tal. Detta är det 

tredje och sista temat och visar humorn som drivits om och kring Donald Trumps sympatisörer. 

4.3.1 Only stupid people will vote for this clown 

Den 28 augusti 2015 kom detta mem med en text som komikern George Carlin myntat. 

Kommentarerna har ungefär samma karaktär; 

Only stupid people will vote for this clown! 
(Isa Sala, 28 augusti 2015)  43

Would you let him touch your baby? These people aren’t just stupid, they’re crazy 
(Susan Gershman, 28 augusti 2015)  44

I am not worried about Donald Trump, I am worried about the number of stupid people that support him 
(Rudy Gabo, 31 augusti 2015)  45

 http://theweek.com/speedreads/660806/trump-victory-speech-forgotten-men-women-country-forgotten-no-longer (Hämtad: 2016-12-22)42

 https://www.facebook.com/politicalhumor/photos/a.188100032345.127560.60447222345/10153544478772346/?type=3&theater (Hämtad: 43

2016-11-19)

 Ibid.44

 Ibid.45
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Personerna bakom kommentarerna menar att de som befinner sig på Donald Trumps valmöte är inte 

bara korkade utan också galna. Detta mem lades ut igen dagen efter valresultatet var klart. En 

liknande mem kommer upp två dagar efter julafton 2015. Det är en bild på en tomte med texten 

”Before you laugh at children for believing in me. Remember, there are adults that believe that 

Donald Trump is a good presidential candidate”. En snarlik postas den första februari 2016 med en 

bild på en man som sitter i sjukhuskläder på en sjuksäng. Doktorn frågar ”do you have any history 

of mental illness in your family?”. Patienten svarar ”I have an uncle voting for Donald Trump”. 

Ytterligare ett mem rör väljaren, detta ovan är upplagt den 17 oktober 2015 på ”Political humor”. 

Kommentarerna låter inte vänta på sig; 

Or learn to read. There is information out there, if only they could read the truth. 
(Wanda Perrett, 18 oktober 2016)  46

Some of them might not know what a school is…!? 
(Per J. Oen, 17 oktober 2016)  47

Middle school? I don’t think anyone of them has ever seen a classroom before… They don’t know anything about social 
issues, economy and especially about elderly and disabled… but you can’t argue with stupid! 

(Elsie Negron Harris, 17 november 2016)  48

 https://www.facebook.com/politicalhumor/photos/a.188100032345.127560.60447222345/10154588810687346/?type=3&theater (Hämtad 46

2016-11-20)

 Ibid.47

 Ibid.48
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Personerna bakom kommentarerna menar att hans väljare inte har gått i skolan och återigen 

hånskrattas det tillsammans åt de som är ”så dumma” att de kan tänka sig att rösta på honom. Alla 

dessa ovanstående mem och kommentarer kan betraktas i ljuset av att människor får en bild av 

världen genom sociala medier, detta är oftast inte en objektiv sådan utan filtrerad som bygger på 

antaganden om vad man vill se (Grankvist 2016:21). Det är till och med så att utöver de 

traditionella medierna har allmänheten mer och mer börjat vända sig till sociala medier för 

nyheter.  Där verifieras det som man redan vet, tycker eller känner gång på gång. Under dessa 49

mem och dess kommentarsfält bekräftas således för dem, som tycker att hans sympatisörer är 

korkade, att andra också tycker det. Dessa användare av sociala medier tycker att hans anhängare är 

”galna, korkade och de har inte ens gått ut skolan”. Vidare menar de dessutom att det går inte ens att 

resonera med hans sympatisörer. Såhär i efterhand kan man fundera på om detta var legitima och 

korrekta åsikter att ens föra humor kring. Både Per Grankvist (2016) och Cass R. Sunstein (2007) 

behandlar hur allt på internet skräddarsys mer och mer efter användaren. De fakta, nyheter och 

åsikter som skulle kunna vara nyttiga för en och som hade öppnat upp en annan del av världen når 

inte en inne i bubblan. Då det har delats, gillats eller kommenterats en humoristisk bild på Trump är 

det förmodligen inte motståndarna som ”vunnits över”. Istället har de som delar likadana 

värderingar och åsikter nått varandra och de motståndare som de har mött har de flesta bemött med 

att skratta åt dem istället för att diskutera relevanta och viktiga frågor. 

 Donald Trump har själv kommenterat de som röstar på honom. Bland annat i ett tal från 

hans presidentkampanj i Iowa där han pratar om sina väljares lojalitet.  Trump påstår i talet att han 50

skulle kunna skjuta någon på öppen gata utan att tappa några röster. Det får betraktelser som; 

Pretty much calling his own voters stupid 
(Barry Allen)  51

Trump just insulted all his followers. He is saying they are so stupid they would still follow him whatever he does. 

Trump sounds like a cult leader to me. 
(William)  52

 http://www.journalism.org/2016/05/26/news-use-across-social-media-platforms-2016/) (Hämtad: 2016-12-30)49

 https://www.facebook.com/politicalhumor/posts/10153847786012346?match=c2hvb3Qgc29tZWJvZHk%3D (Hämtad: 2016-11-19)50

 https://www.youtube.com/watch?v=rMmiLWDpCno  (Hämtad: 2016-12-05)51

 Ibid.52
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What the hell kind of person says that, especially running for president 

(Weretooth)  53

Hitler would be so proud! 
(Krokodile)  54

Well he was right 

(Dylan Trilliams)  55

Personen bakom den sista kommentaren ger ett lite mer besinnat och eftertänksamt konstaterande 

än de som föregår hen. Men de alla är överens om att en presidentkandidat inte ska uttala sig såhär 

och att, återigen lite konspiratoriskt, Donald Trump vet om hur ”korkade” hans anhängare är. 

4.3.2 Our president is a meme icon 
Efter att Donald Trump blev vald till president avtog memen. Samma dag och någon dag efter den 9 

november kom det ut några få men det förefaller inte lika roligt att skoja om eller förlöjliga något 

som nu är verklighet och någon som ämnas vara en av världens mäktigaste ledare i minst fyra år. 

Det som dessutom var påtagligt någon vecka precis innan valdagens resultat var att alla ”visste” att 

han skulle förlora. Till och med Trump själv började raljera om att valet var riggat.  När 56

kartläggningen över mem på Facebook-sidan ”Political Humor” till denna uppsats gjordes gick det 

att se att humoristiska element ökade och nådde sin kulmen precis innan valdagen. Var det så att 

användare av sociala medier som skrattade honom tillbaka upp i slagläge? 

 På YouTube-filmen  under kapitlet om utspel ovan kan kommentarer hittas som skrevs 57

dagen efter att han blev vald till president; 

Everything that he said would be funny, if he just hasn’t been elected…  

(Jacob E.P Sellmann)  58

 https://www.youtube.com/watch?v=rMmiLWDpCno  (Hämtad: 2016-12-05)53

 Ibid.54

 Ibid.55

 https://www.theguardian.com/us-news/video/2016/oct/18/us-presidential-election-rigged-donald-trump-wisconsin-video (Hämtad: 2016-12-15)56

 https://www.youtube.com/watch?v=oLWaoMCUg0g (Hämtad: 2016-11-19)57

 Ibid.58
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Not so funny now, huh?  

(Igor Lemberg)  59

De finns dock vissa optimister som ser glaset halvfullt istället för halvtomt; 

Our president is a meme icon LOL  
(Josh Leonard)  60

Look on the bright side, we will get a lot of Trump memes for the next 4 years  

(Greentealatte)  61

Å ena sidan ser personerna mörkt på valresultatet och tycker inte att humorn kring Donald Trump är 

särskilt rolig längre. Det andra lägret försöker se det från den ljusa sidan och understryker att 

hånskratten kommer kunna fortsätta och menar att det kommer nya uppslag till humor från och runt 

Donald Trump. Precis som nämndes när denna analysen påbörjades finns det många olika sorters 

humor. De som ser detta från den ljusa sidan skulle kunna vara ett exempel på där humor används 

som en slags tröst. Tragikomisk humor kan beskrivas som skratt mellan tårarna och är varken en 

renodlad ljus eller mörk humor (Berger 1997:117ff). Det kan även urskiljas ett karnevaliskt inslag. 

Under karnevalen besegrades det farliga och skrämmande av skrattet och vändes till något 

löjeväckande och roligt, man lekte med fruktan och gjorde narr av den (Bakhtin 1986:55). 

Allmänheten, som har spridit olika sorters humor och skratt kring Donald Trump, valde möjligen att 

redan från början skratta istället för att gråta. 

4.3.3 Det hierarkiska skrattet 
Både Neuman (2004), Berger (1997) och Doona (2016) urskiljer sociala dimensioner i skratt och 

humor. Skrattet ger bekräftelse och samhörighet hos de som skrattar ihop. Det är enkelt att med 

humor välja ut en individ eller en social grupp och således lätt att åstadkomma en ”vi mot dom”-

känsla (Neuman 2004:26). Den som skojar kan bli ansvarig för diverse känslor såsom bitterhet eller 

underlägsenhet eftersom det är möjligt att inom humor sänka människor eller institutioner. Effekten 

av sådana skämt kan ge känslan av överlägsenhet mot målgruppen för skämtet. John Hartley har i 

sin bok The politics of pictures (1992) introducerat begreppen wedom och theydom. Drag som går 

att utröna från hans studier är främst att ”dom” är likadana allihopa med hänvisning till det enda 

 https://www.youtube.com/watch?v=oLWaoMCUg0g (Hämtad: 2016-11-19)59

 Ibid.60

 Ibid.61
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förenade draget, de är olika ”oss”. Hartley (ibid.) tar även upp den stereotypa och generella 

framställningen och representationen av vissa grupper. Vad det gäller representation av Donald 

Trumps anhängare blir de väldigt sällan blir tillfrågade om sina åsikter. De representeras varken 

inom det politiska samtalet eller i medierna. Detta har även Per T Ohlsson konstaterat.  Ohlsson 62

(2016) understryker att främlingsfientlighet och nationalism är faktum i de flesta länder. Den 

liberala demokratin skjuts bort och hur ska dessa vinna över opinionen igen? 

 Den här typen av humor som rör Trumps sympatisörer är därför problematisk att koppla till 

den karnevalska humorn. Det Bakhtin (1986:22ff) anser känneteckna karnevalhumor skulle lättast 

kunna beskrivas som parodi eller satir, dock inte i den bemärkelsen som dessa kategoriseras till 

idag. Parodi och satir, menar Bakhtin (ibid.), innehåller främst det negativa skrattet och utövaren 

placerar sig utanför det den driver med. Med det negativa skrattet menas att det inte är något 

pånyttfödande, gemensamt skratt utan ett skratt som är cyniskt, bakåtseende och förstärker den 

existerande ordningen (Bakhtin 1986:31). Det positiva skrattet är såklart motsatsen, ett oskyldigt 

och oförstört sådant. Bakhtin (ibid.) anser att den medeltida parodien och satiren innehöll en slags 

ambivalens i att både vara opponerande och förlöjligande samt förnyande och bekräftande. Istället 

för mörkret söktes ljuset, parodin/satiren betraktade livets dubbelhet. Det universella skrattet som 

fanns under karnevalerna var riktat mot allt och alla, allt var löjligt och det var så hela världen 

uppfattades. Alla var under karnevalen likvärdiga och umgicks fritt med varandra oavsett klass, 

rikedom, yrke och ålder.  

 Det är som sagt svårt att uppfatta denna dubbelheten, såsom den utspelade sig på 

medeltiden, i denna variant av humor. Den som för denna sympatisör-humor placerar sig själv 

utanför och har en aggressiv avsikt där motivet är att attackera. Därför kan detta vara tecken på den 

”rättvända” världen. De bildade skrattar åt den obildade pöbeln och utifrån premissen att Donald 

Trump är en galning och den som inte håller med är aningen debil. Det uppochnedvända skrattet 

blir följaktligen rättvänt här och kan således ses som det hierarkiska skrattet. Ett skratt som befäster 

existerande klassningssystem och den rådande ordningen. 

 Detta var det sista temat under analysen. Analysen har synat humor kring politik skapad och 

delad av allmänheten i offentligheten. Nu följer en konklusion kring vad detta kan ha gett för 

konsekvenser och vad den här analysen kommit fram till. Har användare av sociala medier, med 

hjälp av humor och uppmärksamheten som denna fått, gett Donald Trump en plattform att tala 

ifrån? 

 http://www.sydsvenskan.se/2016-11-27/leverera-eller-do (Hämtad: 2016-11-29)62
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5. Vad har denna studie kommit fram till? 
Här står vi nu med skrattet i halsen. Kanske är det något som skaver, inte enbart det faktum att en 

oberäknelig och impulsiv man ska ha fingret på kärnvapensknappen i minst fyra år utan också för 

att man har börjat tänka efter; hur kunde detta hända? Möjligen har man börjat rannsaka och intala 

sig själv att man inte var medskyldig till detta. För visst, många skrattade åt Donald Trump, åt vad 

han sa och vad han gjorde. Blev han en ofrivillig narr eller var det så genomtänkt att han var en 

frivillig narr? Troligtvis var det inte särskilt överlagt men oavsett så var det få som trodde att han 

skulle lyckas, men här står han nu: reality-stjärnan som blev president i världens mäktigaste land. 

 Hur har agendan runt Donald Trump sett ut? Dagordningsteorin fokuserar på i vilken 

utsträckning media sätter agendan för vilka åsikter som blir viktiga och dominerade i samhället 

(McCombs 2006). Medierna har en central roll i att påverka människors politiska, sociala och 

kulturella agendor. De frågor, personer eller situationer som medier prioriterar i rapporteringen är de 

som tenderar att bli betydelsefulla för medborgarna i ett samhälle. Medierna kan, förutom att utöva 

makt över vad eller vilka frågor som medborgare tycker är angelägna, dessutom influera hur 

människor uppfattar dessa (ibid.:11). Agenda-setting fokuserar på att fånga uppmärksamheten. 

McCombs (2006:185) hävdar att sedan agenda-settingteorin grundades på 70-talet har mycket 

förändrats. Den största skillnaden rör internet och de nya formerna för publicitet utanför den 

etablerade journalistiken. Internet har modifierat dagordningen eftersom det öppnar upp för en värld 

som inte är styrd av de etablerade massmedierna. Därför kan denna teori verka över fler fält än 

enbart mellan medierna och allmänheten idag. Eftersom agenda-setting avser att en dagordning 

flyttas till en annan blir liknelsen tillämpbar när det gäller hur människor har flyttat agendan till 

andra människor. När empirin ovan studeras genom teorin om agenda-setting kan frågan ställas om, 

och isåfall hur, användare av sociala medier har hjälpt till och stärkt Donald Trumps möjligheter att 

bli amerikansk president? 

5.1 De förändrade politiska spelreglerna 
Det största problemet med presidenterna i USA är att de saknar trovärdighet, menade Meyrowitz 

1985. Detta är en intressant iakttagelse med tanke på att boken skrevs för över 30 år sedan. Har 

denna avsaknad av trovärdighet varit orsaken till hur allmänheten har förhållit sig till Donald 

Trump? 

 Humorn som skapats kring Trumps utspel kan ses som kritik och hånskratt mot hans 

politiska manifest. Denna humor kan därför ses som ett mindre distanserat sätt att förhålla sig till 
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politiken. Däremot har utseendehumorn varit ett distanserat sätt att förhålla sig till politiken. 

Oavsett vad människor tycker om Donald Trumps hår går det inte att påstå att den har någonting 

med hans politik att göra. Här är ett tydligt exempel på förändrade politiska spelregler, en slags 

politisk distans. Det finns en grundinställning att man inte behöver ta den här politikern på allvar för 

hen är så långt från det man föreställer sig en politiker bör vara och också ett väldigt långt steg från 

de liberala demokraternas politiska grundhållning. Här går Hartleys (1992) tankar att tillämpa och 

resoneras kring igen. Trump och hans sympatisörer ligger under epitetet ”dom”, just för att de är 

olika ”oss” och möjligen är det så att när någon är långt från sin egna politiska grundhållning blir 

det legitimt att åsidosätta sakfrågor och istället uttrycka åsikter kring oväsentligheter såsom 

utseende. Det är följaktligen inte samma spelregler när politiska motståndare är långt från sig själv. 

Emellertid hade det varit svårare att föra en sorts hånskratts-retorik, likt den som setts i fallet 

Donald Trump, mot förslagsvis Barack Obama, Nelson Mandela eller Stefan Löfven. Detta har 

förmodligen funnits men inte i samma utsträckning vilket torde bero på att Donald Trump har varit 

ett specialfall. Allmänheten har inte kunnat bemöta vad han sagt för att han i princip inte sagt något 

värt att bemöta. De har inte behövt ta honom på allvar för han har knappt tagit sig själv på allvar 

och de har inte behövt vara seriösa för han har inte varit seriös. En sådan bagatellartad sak som 

utseendet fick betydelse just för denna distans som skapats, mycket för att han själv har gett upphov 

till det. Humorn har alltså resulterat i många goda skratt men även i en degradering av politiken. 

5.2 Det isolerade skrattet 
Humorn som förts kring Trump har gått hem hos likasinnade och skrattet har främst ägt rum inne i 

filterbubblor och ekokammare. Dock har humorn tagit sig ut från dessa. När de liberala 

demokraterna har skrattat i sina bubblor har skämten och skratten läckt ut till de ”glömda och 

missnöjda”. Det skulle kunna vara ett tecken på en ytterligare distans och kan bidra till polarisering 

av samhället. När de liberala användarna av sociala medier drog sig tillbaka till sina ekokammare 

och satt med tron att det var den allmänna opinionen de såg genom skräddarsydda flöden gömde 

dessa inte enbart människorna som var glömda, förvirrade och arga utan det gav dessutom en skev 

bild av deras motiv. De liberala användarna har förmodligen tvingats konstatera att Trumps väljare 

inte endast är korkade ”white trash” utan människor som kan vara medvetna om att han är sexistisk 

och rasistisk och isåfall bara inte bryr sig. De satt med sin sanning och verklighetsbild, en som blott 

väntade på att bli uppochnedvänd. 
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5.3 De som den etablerade politiken har förlorat 
Humorn som förts runt Donald Trump har, som sagt, sipprat ut till de potentiella väljare som den 

etablerade politiken har förlorat och förstärkt distansen ytterligare. Det är förmodligen här som 

kärnan till problemet hittas. Vem tar ansvar för och representerar dessa glömda och missnöjda? 

Stora väljargrupper blir alltmer bortkopplade från samhällets välfärdsskapande struktur via 

globalisering och representeras varken inom det politiska samtalet eller i medierna (Ohlsson 2016). 

När Lars Ohly vägrar sitta i samma sminkloge som Jimmie Åkesson, när franska komiker skämtar 

om Marine Le Pen, när Robert Di Niro vill ge Donald Trump på käften eller när användare postar 

humoristiska mem på Facebook blir det ännu tydligare för de glömda och missnöjda att det är 

Donald Trump eller någon av de andra som de måste rösta på för att irritera de liberala 

demokraterna och etablissemanget. Eftersom dessa pekar ut Donald Trump som en galning och ett 

hot mot världen ges de missnöjda en ”lösning”. 

 Hur ska man, och hur ska man inte, hantera dessa politiska demagoger och de som röstar på 

dem? Vilka konsekvenser får den egna medieanvändningen? Det blir nämligen påtagligt i denna 

studie att en plattform har formats för Donald Trump, som många användare av sociala medier har 

bidragit till att skapa. En agenda har satts bland annat genom den humor som cirkulerat. All 

bevakning och framställning av Trump gjord av allmänheten, politiska motståndare samt 

representanter för media har varit en skildring av en rik reality TV-stjärna som förvandlade tråkig 

politik till ett underhållande (och oroande) spektakel, det var aldrig en bevakning av USAs nästa 

president. Och möjligtvis ligger det något i det mem som började denna uppsatsresa, men kanske 

bör den modifieras något;  

We used to laugh at comedians and listen to politicians.  

Now we laugh at ironic memes and listen to those who are like us. 
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Donald Trump’s 
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Donald 
Trump 
+ funny
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