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Sammandrag: 

Kategorisering är något som görs av alla människor, hela tiden. Det är ett sätt att sortera 

omvärlden i olika fack och organisera strukturer för hur allting hänger ihop. Genom att 

analysera hur kategoriseringar skapas kan man ofta belysa underliggande 

normföreställningar, liksom identifiera strukturer i samhället som skulle behöva förändras. 

Jag ville undersöka om, och i så fall hur, media med hjälp av kategorisering befäster eller 

motsäger de kulturella normer som är förknippade med våra traditionella könsroller, när de 

rapporterar om standup och i synnerhet kvinnliga standupkomiker. I min studie har jag därför 

valt att analysera ett antal tidningsartiklar som handlar om kvinnliga ståuppkomiker år 2000-

2019, för att granska hur dessa kvinnor porträtteras i media och om det förändras över tid. 

Analysen baserades på metoderna Membership Categorization Devices samt multimodal 

bildanalys, där jag har undersökt dels kategoriseringar och hur de skapas, dels tillhörande 

bildmaterial för att se om det förstärker eller motsäger budskapet i texten. 

Resultatet visar att kategoriseringar är vanligt förekommande i artiklarna och främst kan 

kopplas till de övergripande samlingskategorierna underhållning, kön, religion, 

kroppsuppfattning samt könsnormer. Det är en tydlig skillnad i hur mycket utrymme 

komikerna får att själv yttra sig i de tidigare intervjuerna jämfört med de senare, och på vilket 

sätt kategoriseringarna tar plats i texten. Studien visar också att intervjupersonerna ofta 

kategoriserar sig själva utifrån de frågor de får av intervjuaren, medan intervjuarens 

kategoriseringar formuleras i referat eller påståenden om personen. 

Bildanalysen visar inget enhetligt resultat, då samspelet mellan text och bild varierar.  

Nyckelord: Standup, komiker, normer, humor, kategorisering, MCD, bildanalys, multimodal 
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1 Inledning 
 

Jag började med standup 2012, ivrigt påhejad av min man som börjat ett år tidigare. Vi älskar 

båda standup men kommer från mycket olika bakgrunder när det gäller standup comedy. Han 

är amerikan och van vid standup som ett kulturellt fenomen, ofta som en röst i den politiska 

debatten i USA, medan jag växte upp med Släng dig i Brunnen på 1990-talet där det mest 

handlade om mer vardagliga observationer och igenkänningshumor. De politiska toner som 

förekom gick oftast över mitt tonårshuvud. 

Anledningen till att jag började med standup var inte för att jag var kvinna, utan för att jag 

tyckte standup var kul och ville kolla om min personliga humor skulle tilltala andra. Men en 

väldigt vanlig reaktion från människorna runt omkring mig och inte minst från andra komiker 

var ofta ”Vad kul! Det behövs ju verkligen fler tjejer i branschen”. Det fick mig att reflektera 

över det faktum att jag var kvinna på ett sätt som jag inte föreställt mig innan jag började. 

Mitt kön satte upp en förväntan på vem jag skulle vara även på scen, och den förväntan såg 

olika ut beroende på vem man frågade. Andra kvinnor verkade se mig både som en medsyster 

och en konkurrent om scentid, medan männen var uppmuntrande när man sågs på klubben 

men sällan valde kvinnor att medverka i shower eller klubbkvällar. 

Standup har alltid varit en mansdominerad bransch, med några få kvinnor som stått ut i 

mängden. De kvinnor som utmärkte sig på humorscenen gjorde det på grund av att de på 

något sätt bröt mot normen. De var färgstarka, högljudda, oblyga och envisa, och de tog 

ingen skit. Phyllis Diller, en av USA:s första kvinnliga standupkomiker, skämtade om sin 

man och sitt liv som hemmafru på ett sätt som var revolutionerande på 1950-talet, medan 

Joan Rivers ett decennium senare banade väg för kvinnliga komiker som ville prata om mer 

vågade ämnen som sex och politik (Harris, 2012). Paradoxalt nog blev de kanske också 

mindre av ett hot mot normen just genom sin non-konformitet – deras sätt att utmana 

normerna snarare befäste dem, och bekräftade att det de gjorde var onormalt och udda för en 

kvinna. 

Till följd av det enorma uppsving som standup har fått de senaste tio åren i Sverige 

(Lindberg, 2018) har även antalet kvinnliga komiker ökat, både på standupscenen och 

generellt i humorbranschen. Jag ville därför undersöka om medias rapportering om dem har 

förändrats under denna period, med tanke på den ökade exponeringen. I studien granskar jag 
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ett material bestående av sex tidningsintervjuer med kvinnliga ståuppkomiker, hämtade från 

perioden 2000-2019, för att undersöka vilken bild av komikerna som förmedlas, genom de 

kategoriseringar som skapas i texten och vilka egenskaper som tillskrivs dem.  

 
2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med undersökningen är att analysera hur kvinnliga ståuppkomiker porträtteras i media 

under perioden 2000-2019. Undersökningen görs främst genom att analysera så kallade 

kategoriseringar, den typ av benämningar som människor använder för att beskriva sig själv 

eller andra. Exempel på kategorier kan vara kvinnlig, manlig, komiker, muslimsk, men även 

kombinationer som t. ex. ung kvinnlig komiker eller ett komiskt geni. 

Kategoriseringsanalysen kompletteras av en multimodal analys där jag tittar på vilka 

bilder som används och om de förstärker eller motsäger budskapet i artikeln.  

Min arbetshypotes var att artiklarna framför allt skulle spegla den, vad det verkar, ständigt 

aktuella debatten om manlig eller kvinnlig humor. I undersökningen utgår jag från följande 

frågeställningar:  

• Vilken typ av kategoriseringar används i artiklarna och förändras de under perioden? 

• Hur kategoriseras kvinnliga komiker genom referat, citat eller påståenden i artiklarna 

och hur kategoriserar de sig själva? 

• Hur samspelar valet av bild med texten, förstärker den budskapet eller är den neutral? 

Utifrån resultaten i undersökningen kommer jag också diskutera om det går att utläsa ett 

mönster i rapporteringen som kan kopplas till könsnormer, stereotyper och liknande 

samhällsstrukturer. 
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3 Bakgrund 
 

I det här kapitlet kommer jag först göra en kortfattad beskrivning av standupens bakgrund 

som underhållningsgenre, och därefter redogöra för tidigare forskning inom genren som jag 

har tittat på som bakgrund till denna studie.  

 
3.1 Standup 
 

Den moderna varianten av standup som underhållningsform växte fram i USA på 1950-talet, 

men kan spåra sina rötter långt bakåt i tiden genom människans historia. Adde Malmberg, 

nestor inom svensk standup, hävdar att några av standupens föregångare kan ledas tillbaka till 

den judiska rollen som badhran, en slags professionell underhållare specialiserad på svart 

humor, samt den engelska scenen för varieté och music hall, som blev populär på 1800-talet 

(Crispin & Danielsson, 1992, s 6-7). 

Den moderna formen av standup kan sägas ha uppstått i Catskills Mountains i staten New 

York i USA. Här fanns hotell och semesterhem för välbärgade judar som ville ha 

underhållning. För att spara pengar anställde hotellen judiska ungdomar som både 

serveringspersonal och underhållare. Detta visade sig bli en talangpool för många judiska 

komiker som sedan gick vidare till att bli stora stjärnor i USA, t. ex. Mel Brooks, Woody 

Allen och Rodney Dangerfield. Men det var först på 1940-talet som begreppet stand-up 

comedian började användas, och som fick sitt genomslag från 1950-talet och framåt. (Crispin 

& Danielsson, 1992, s 7-8). 

I Sverige etablerades standup (eller ståupp, som det kallades här) först i slutet av 1980-

talet. Magnus Härenstam, långt innan han blev mysfarbror i Jeopardy, var den förste svenske 

komikern som år 1987 satte upp en egen standupshow. Våren 1988 bildades SUCK, Stand Up 

Comedy Klubben, av Adde Malmberg, Jonas Hallberg och Bertil Goldberg (Crispin & 

Danielsson, 1992, s 12), vilket blev startskottet på en lång period av framgång för svensk 

standup, med TV-programmet Släng dig i Brunnen som sändes från Norra Brunn i Stockholm 

som flaggskepp.  
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De senaste 10-15 åren har genren bara ökat i popularitet, mycket tack vare satsningen 

Sthlm Live som startade 2004 men också en uppdaterad version av Släng dig i Brunnen som 

började sändas på SVT 2017 (Lindberg 2018). Idag finns det respekterade standupklubbar i 

hela landet, komiker som turnerar med stora shower för utsålda hus och inte minst den stora 

tillgången till både svenska och utländska standupkomiker på olika strömningstjänster dygnet 

runt.  

 
3.2 Tidigare forskning om svensk standup 
 

Standup i Sverige är relativt sett fortfarande ett ganska nytt fenomen jämfört med exempelvis 

USA, och forskningsområdet är därmed också ganska litet. Bland senare års studier kan 

nämnas Connor Jutterstedt (2018) som undersökt Özz Nûjens standup med syftet att granska 

hur hans skämt bygger på samhällsdiskurser med stereotypiska innehåll. Hon hävdar att 

humor är en social praktik som alla andra, vilket automatiskt också gör den till en diskursiv 

praktik. Komiker får ta olika mycket plats utifrån givna maktpositioner, men vad är det som 

styr detta? 

Hennes material består av en inspelad standupshow med Özz Nûjen, och med 

utgångspunkt i Faircloughs kritiska diskursanalys visar hon att även om Nûjen ofta framstår 

som politiskt korrekt när det gäller att uttrycka retoriska och generella värderingar som vilar 

på inkludering, undermineras samtidigt hans avsikt på grund av att språket han använder kan 

anses vara stereotypt och exkluderande, exempelvis i nedsättande uttryck. I slutänden 

bekräftar alltså innehållet i skämten de samhällsnormer som Nûjen säger sig vilja bekämpa 

(Connor Jutterstedt, 2018).  

Detta är relevant i förhållande till min egen studie då jag vill undersöka huruvida media 

går i samma ”fälla” när det gäller normer och att upprätthålla strukturer. Går det ens att 

belysa normer utan att samtidigt bekräfta dem på något sätt? 

Alvemark & Hansson (2017) har gjort en undersökning med syftet att förstå upplevelsen 

av standup ur komikerns perspektiv, och samtidigt undersöka standup som ett socialt 

fenomen. Genom intervjuer med standupkomiker och fältundersökningar på standupklubbar 

drar de slutsatsen att standup kan förstås som en interaktionsritual mellan komikern och 
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publiken. Det innebär ett slags kontrakt som går ut på att alla parter ska ha roligt, men där 

kontraktet är beroende av komikerns förmåga att legitimera sin närvaro och sina skämt på ett 

sätt som publiken accepterar. Här ingår till exempel vilka ämnen komikern skämtar om, hur 

komikerna identifierar sig själv, hur publiken identifierar komikern och inte minst 

samhällskontexten i form av social status och normbrytning (Alvemark & Hansson, 2017). 

Undersökningen är intressant utifrån kategoriseringsperspektivet för min studie, även om 

Alvemark & Hansson inte använder sig av samma metod. Hur kategoriserar de kvinnliga 

komikerna sig själva i media och vilka kategorier tillskrivs dem? Känner de att de behöver 

legitimera sin roll och sin humor på ett annat sätt än vad män gör? 

 
4 Teori 
 

Teoriavsnittet innehåller en genomgång av de två teorier som jag baserar studien på, 

nämligen MCD och multimodalitet.  

MCD är en förkortning av Membership Categorization Devices, vilket skulle kunna 

översättas som ”verktyg för att definiera grupptillhörighet”. Det är ett system som kan 

användas för att associera en person med en viss grupp (kategori) med hjälp av vissa givna 

regler. Multimodalitetsteorin bygger på teorin om sociosemiotik men appliceras även på 

visuella element utöver ren text. Jag har valt dem eftersom de båda innehåller verktyg för att 

analysera innehåll och budskap både på ytan och i en djupare kontext.  

Jag ger också exempel på tidigare forskning inom dessa områden som är relevant för min 

egen studie. 

 
4.1 Membership Categorization Devices (MCD) 
 
Membership Categorization Devices (MCD) är en del av Membership Categorization 

Analysis (MCA), som i sin tur är en del av Conversation Analysis (CA) som utarbetades av 

Harvey Sacks på 1960-talet (Schegloff, 2006). Både CA och MCA fick ett genombrott inom 

forskningen i samband med Sacks’ publikation Lectures on conversation (1992).  
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Utgångspunkten för MCD är att människor använder sig av två sätt att referera till sig själv 

och andra människor: antingen genom bekräftelse i form av ett egennamn eller liknande, eller 

genom en omskrivning i någon form (Clinton, 2014). Dessa omskrivningar kallas inom MCD 

för kategorier eller kategoriseringar. Teorin används ofta inom samtalsanalys som ett sätt att 

studera dialoger och beskriver hur människor löpande, både omedvetet och medvetet, 

använder sig av kategoriseringar för att placera in sig själva och andra i ett sammanhang. 

Man utgår alltså från de kategorier som språkbrukarna själv använder sig av och som skapas i 

nuet, i motsats till förbestämda forskaretiketter. Exempel på kategorier är ’student’, ’lärare’, 

’rektor’ och ’syokonsulent’. Dessa kan i sin tur sorteras in under samlingskategorin ’skola’ 

eller ’utbildning’.  

Sacks myntade begreppen ekonomiregeln, dvs en enda kategori (’man’, ’kvinna’) räcker 

för att utgöra en referens, samt konsekvensregeln, som innebär att om en person har tilldelats 

en kategori i ett sammanhang kan man utgå från att den kategorin även gäller för andra 

personer i samma sammanhang. Exempelvis om man introduceras för kategorierna far och 

dotter i samma sammanhang ska man utgå från att de ska associeras med samlingen familj, 

men också att de tillhör samma reella familj och därmed kan kategoriseras på flera andra 

olika associerade sätt. Dessa två regler kallar Schegloff för relevansregler (Schegloff, 2006), 

och de är viktiga för att kunna avgöra vilka kategorier som är relevanta för den aktuella 

kategoriseringen. 

Enligt Schegloff är det nödvändigt med kategorisering och att diskutera vilka termer man 

tillämpar, eftersom människans användning av dem säger mycket mer än om kategorin i sig. 

Han hänvisar till en aspekt som Sacks kallar ’inference-rich’, ett svåröversatt begrepp som 

närmast kan definieras som att varje kategori utgör ett slags referensbibliotek för gemene 

man: den associeras med en viss typ av egenskaper och förutsättningar, en allmän kunskap 

(min kursivering) som alla människor har om denna kategori. Betoningen på kunskap är 

viktig; Schegloff vill inte använda begrepp som ’fördomar’ eller ’stereotyper’ eftersom det i 

grunden handlar om vad som är känt om kategorin, inte föreställningen om den. Med det 

följer att det som är känt om kategorin utgör en grund även för uppfattningen om en person 

som kan anses vara en representant för kategorin. 

Det finns enligt Sacks två kategorier som kan appliceras på alla kulturer i världen: kön och 

ålder. Det medför att alla människor naturligt tillhör minst två kategorier och Sacks hävdar 
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därför att en medfödd kategorisering inte räcker för att någon ska anses tillhöra denna 

kategori. Istället är det kunskapskravet och en viss urvalsprocess som måste avgöra valet av 

kategori (Schegloff, 2006). Schegloff menar att det finns en inbyggd problematik i 

möjligheten att tillhöra flera kategorier samtidigt. En konsekvens av detta är att principen om 

relevans blir mycket viktig för att kunna redogöra för och förstå vilka kategorier som bör 

kombineras (’convergence’) eller inte. Schegloff skriver:  

these orientations and convergences – or lack of them – can be profoundly 
consequential for how someone is understood, how they are treated, how 
the scenes in which they figure are grasped and whether or how another 
intervenes in them, and so on. It is because multiple MCDs are available 
with their multiplicity of categories that relevance is the issue, and how 
categories and their MCDs become relevantly oriented to becomes a key 
topic for inquiry. (Schegloff, 2006, s. 475) 

 
Schegloff menar också att den allmänna kunskapen om en viss kategori skyddar den från 

förändring eller modifiering; om en person som tillhör en kategori beter sig på ett sätt som 

inte naturligt associeras med kategorin är betraktarens lösning att se personen ifråga som ett 

undantag, inte att uppdatera sin allmänna uppfattning om kategorin. Slutligen pekar Schegloff 

också på något han kallar ’kategoribundna aktiviteter’ (’category-bound activities’), det vill 

säga att associera människor med en viss typ av kategori baserat på vilka aktiviteter som 

förknippas med den. 

Ett exempel på forskning inom MCD är Aarts & Anderssons studie från 2018, som visar 

att stödforum på internet kan vara ett sätt för medlemmarna att legitimera sina och andras 

upplevelser och erfarenheter inom mental ohälsa. De har studerat hur normalitet konstrueras 

inom ramen för så kallade sjukhusidentiteter, genom att analysera inlägg och trådar från ett 

nätbaserat stödforum för personer med utmattningssyndrom. De konstaterar att möjligheten 

att själv kunna konstruera ”sina” kategorier tillsammans med andra på forumet ger en känsla 

av samhörighet och kan göra det lättare för deltagarna att hitta strategier att hantera sin 

situation (Aarts & Andersson, 2018). 

Liksom Alvemark och Hansson är denna studie relevant med tanke på konstruktionen av 

kategorier. Hur beskrivs och kategoriseras de kvinnliga komikerna i artiklarna och hur 

kategoriserar de sig själva? Hur skiljer det sig åt?  
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4.2 Multimodalitet 
 
Teoribasen för den multimodala analysen är omdiskuterad. Jan Svensson och Anna-Malin 

Karlsson påpekar att textforskning oftast gått ut på att beskriva texter, inte teoretisera dem 

(Svensson & Karlsson, 2012). Teorin kan därmed sägas vara relativt metodbaserad och inte 

särskilt abstrakt. Gunther Kress & Theo van Leeuwens “Reading images: the grammar of 

visual design” (1996, 2006) anses dock ofta vara en hörnsten inom teoriområdet för 

multimodal bildanalys, och är enligt forskarna själva en vidareutveckling av Michael 

Hallidays teori om sociosemiotik (1978) i sin användning av olika metafunktioner (Kress & 

van Leeuwen, 2006, s.42). 

Sociosemiotiken, som multimodalforskningen bygger på, hävdar att människan har ett 

inbyggt behov av att skapa mening av allting omkring sig, och att det behovet inte är 

begränsat till det verbala (texten) utan även kan innefatta bilder. Det viktiga är att se till hela 

kontexten och inte analysera varje element separat utan som en enhet (Björkvall, 2019, s 13). 

Kress & van Leeuwen uttrycker det så här i Reading Images:  

For instance, what is expressed in language through the choice between 

different word classes and clause structures, may, in visual communication, 

be expressed through the choice between different uses of colour or 

different compositional structures. And this will affect meaning. 

(Kress & van Leeuwen, 2006, s. 2) 

Kress & van Leeuwen menar att det visuella språket, på samma sätt som det verbala, är 

specifikt för en viss kultur och inte globalt applicerbart, och de fokuserar också uttalat på den 

västerländska kulturen i sina studier (Kress & van Leeuwen, 2006, s. 4). De anser att bilder, 

på samma sätt som språk, uppvisar regelbundenheter, som kan beskrivas relativt formellt. De 

utgår från den sociala aspekten: All mening och betydelse som uttrycks av individer (målare, 

författare, talare, fotografer osv.) har en social betydelse vars budskap reflekterar skillnader, 

kontroverserna och inkonsekvenserna i ett samhälle. Det är till exempel fullt möjligt att i en 

multimodal text använda icke-stereotypa beskrivningar i själva texten medan bilderna visar 

tydliga stereotyper (Kress & van Leeuwen, 2006, s. 20).  

 

Kress och van Leeuwens sätt att tillämpa Hallidays tre metafunktioner (ideationell, 

interpersonell och textuell) även på bilder och layout (Björkvall, 2012) vidgade textbegreppet 
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och förde in textens sammanhang i tolkningen på ett helt nytt sätt än tidigare. Enligt Björkvall 

menar de att människan har en inneboende grammatik – en visuell grammatik – inte bara för 

språk utan även för bilder, som avgör hur en bild tolkas i hjärnan (Björkvall, 2019). Björkvall 

preciserar detta påstående genom att hävda att bilder ”har potential att skapa betydelser 

genom mer komplexa kombinationer av t. ex. människor, platser och föremål.” (Björkvall, 

2019, s 18).  

Björkqvist (2019) har i en studie undersökt hur Arbetsförmedlingen och Försvarsmakten 

använt sig av normbrytande reklam, med det uttalade syftet att lyfta fram en avvikande norm. 

Med hjälp av sociosemiotisk multimodal analys samt systemisk-funktionell grammatik (SFG) 

har hon tittat på hur deltagare i normbrytande reklam konstrueras och hur deras framställning 

i text och bild kan relateras till kampanjens syfte. Hennes slutsats är att det direkta tilltalet i 

annonserna gör att ”[b]ilderna är krävande, kontaktskapande och vill få läsaren att agera” 

(Björkqvist, 2019, s 40). Studien visar att kampanjerna har en hög grad av interpersonalitet 

och interaktivitet, med ett budskap att förändra samhället och sina egna beteendemönster.  

Studien är intressant för min egen undersökning dels utifrån att de metoder som används 

är de jag själv kommer att använda, dels för konstruktionen av kategorier och hur de används 

för att belysa och aktivt bryta normer. 

 
5 Metod och material 
 

Detta avsnitt inleds med en redogörelse för material- och urvalsprocessen, samt vilka 

avgränsningar jag har använt. Därefter går jag igenom de två metoder jag har använt mig av i 

undersökningen, med beskrivning av de viktigaste begreppen. 

 
5.1 Material och urval 
 

Materialet består av 6 tidningsartiklar hämtade från databasen Mediearkivet Retriever. Mina 

källor i databasen omfattar tryckt media på svenska under de angivna sökperioderna, totalt 

953 stycken. Artiklarna togs fram med hjälp av ett antal sökbegrepp, se Tabell 1 längre fram. 
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Sökbegreppen orsakade en viss frustration i urvalsprocessen. För begreppen bestående av 

ett ord sökte jag i fritextfältet utan citattecken, och för begreppen som bestod av flera ord 

använde jag den utökade sökningen och fältet Exakt fras, fortfarande utan citattecken. Det var 

inte givet vilket begrepp som skulle ge det mest kvalitativa resultatet, eftersom begreppet 

’kvinnlig komiker’ ofta omfattar flera genrer, såsom standup, TV-underhållare, revyartister 

med flera. Men att söka på de generella begreppen ’standup’ eller ’ståuppkomiker’ gav å 

andra sidan ett mycket stort antal träffar, utan distinktion om det gällde män eller kvinnor.  

Tabell 1 nedan visar det totala antalet sökträffar för de olika begreppen i hela databasen, 

vilket omfattar perioden 1970-01-01 – 2019-12-31. Jag utgick här från det datum (1970-01-

01) som automatiskt angavs i sökfältet som startpunkt för sökperioden, för att få det totala 

antalet. Eftersom antalet träffar skiljer sig ganska drastiskt mellan olika begrepp har jag valt 

att illustrera detta i en enkel sifferuppställning för en tydligare översikt. 

 

Tabell 1. Antal sökträffar per begrepp 1970-01-01 – 2019-12-31 

Komiker 78 945 
Ståuppkomiker 11 981 
Standup 10 231 
Komedienne   1 193 
Standupkomiker      439 
Kvinnlig komiker      351 
Manlig komiker      102 

 

Av tidsskäl var det inte möjligt att använda de vanligaste generella begreppen som fått 

tusentals träffar utan jag valde att gå vidare med ’standupkomiker’ och ’kvinnlig komiker’, 

baserat på det hanterliga antalet sökträffar, och dessutom enbart fokusera på perioden 2000-

2019 eftersom majoriteten av dessa sammanlagt 775 träffar kom från denna period (436 för 

standupkomiker och 339 för kvinnlig komiker).  

I nästa steg i urvalet satte jag upp kriterierna att artikeln skulle vara en intervju med en 

kvinnlig komiker och att den skulle innehålla minst en bild, vilket minskade omfattningen till 

45 artiklar. Dock bedömde jag att endast 32 stycken av dessa specifikt gällde ståuppkomiker, 

resten avsåg revyartister, krönikor eller intervjuer med branschpersoner. Tabell 2 visar hur 

många av träffarna som var intervjuer med kvinnliga komiker i någon form, samt hur många 

som specifikt var intervjuer med kvinnliga standupkomiker. 
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Av de 32 intervjuerna kom 20 st. från sökningen för ’kvinnlig komiker’ och 12 st. för 

’standupkomiker’. Majoriteten av dem publicerades mellan 2000 och 2019, med kraftig 

övervikt från 2012 och framåt. För ’kvinnlig komiker’ publicerades endast 3 intervjuer 

mellan 2000 och 2009, för ’standupkomiker’ publicerades 2 intervjuer under samma period. 

På grund av det magra urvalet för perioden 2000-2009 valde jag därefter ut 6 av de 32 

intervjuerna för närmare analys, tre för varje decennium, genom att helt enkelt lotta fram 

dem. En av intervjuerna är med en engelsk komiker, medan övriga fem är från Sverige. 

Intervjuerna är hämtade ur följande tidningar och presenteras närmare i resultatavsnittet:  

Komiker i första hand. Västerbottens Folkblad, 2004-09-30. 

Ann Westin. Sverigebäst på ståupp. Dagens Nyheter, 2005-08-31. 

Svart humor med hjärta. Västerbottens Folkblad, 2009-03-04. 

Ståuppare med fokus på kroppslig humor. Vestmanlands Läns Tidning, 2012-03-07. 

Ami kämpar för kvinnors komik. Södermalmsnytt, 2015-01-24. 

Pingstpastorernas brev gav bränsle till ny show. Sydsvenskan, 2017-01-27. 
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5.2 Metod 
 

I detta avsnitt beskriver jag metoderna som jag bygger min analys på, Membership 

Categorization Devices (MCD) och multimodalitet. Analysen utgår från MCD, där jag 

undersöker vilka kategoriseringar som förekommer i texten och vilka budskap som kan sägas 

förmedlas genom dem. Det kompletteras med en multimodal analys av hur bildval och i viss 

mån även de visuella elementens komposition antingen förstärker eller motsäger budskapet i 

texten. 

Jag beskriver också viktiga begrepp inom båda metoderna och redogör för grundläggande 

resonemang och avvägningar som gjorts under arbetets gång. 

 
5.2.1 Membership Categorization Devices (MCD) 

 

Membership Categorization Devices (MCD) är en del av Membership Categorization 

Analysis (MCA), som utarbetades av Harvey Sacks på 1960-talet (Schegloff, 2006). 

Begreppet MCD består i sin tur av två olika delar: dels en samling kategorier, dels en 

uppsättning tillämpningsregler (Schegloff, 2006). Några av dessa beskrivs närmare i 

teoriavsnittet 4.2. 

MCD utgår från de beskrivningar som människor löpande, både omedvetet och medvetet, 

använder sig av för att placera in sig själva och andra i ett sammanhang. Detta görs genom 

bruket av kategorier och kategoriseringar som i sin tur ofta knytas till en eller flera 

övergripande samlingar eller samlingskategorier, där ’lärarinna’ exempelvis kan tillhöra 

samlingarna skola, yrke och kön samtidigt. 

Som bas för min analys har jag utgått från Stokoes lista över nyckelkoncept för 

kategorisering (Stokoe, 2012), nedan återgiven i Tablå 1. Jag kommer så långt som möjligt 

att försöka använda svenska översättningar av de engelska termerna. 

Tablå 1. Stokoes 10 key concepts of membership categorization 

1. Membership categorization device: This refers to the apparatus through which categories 
are understood to ‘belong’ to a collective category (e.g. the categories mommy’ and ‘baby’ 
are heard to belong to the MCD ‘family’). Categories may belong to myriad MCDs (e. g. 
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‘baby’ can belong to the MCDs ‘stage of life’, or ‘terms of endearment’), via various rules of 
application. 
2. Category-bound activities: Activities that are, in situ, linked to categories, such as ‘Why are 
men (category) so reluctant to go to the doctors (activity)?’. 
3. Category-tied predicates: A category’s characteristics, such as ‘this mother (category) cares 
(predicate) tremendously for her baby’. 
4. Standardized relational pairs: Pairs of categories that carry duties and moral obligations in 
relation to the other, such as ‘parent–child’; ‘teacher–pupil’; ‘neighbour–neighbour’. 
5. Duplicative organization: Categories that work in a unit or ‘teamlike’ way, having specific 
obligations to each other, such as ‘centre-forward’, ‘goalkeeper’ and ‘defender’ in a ‘football 
team’; ‘mother’, ‘father’, ‘aunt’, ‘sister’ and ‘son’ in the same ‘family’. 
6. Positioned categories: Some collections of categories occupy a hierarchical relationship (e. 
g. ‘baby’, ‘teenager’, ‘adult’), such that an ‘adult’ can be accused of behaving like a ‘teenager’, 
and so on. 
7. Category-activity ‘puzzles’: People can do particular actions by putting together 
(un)expected combinations such as ‘Killer Nuns!’; jokes are often built this way (e.g. ‘women 
drivers’; gendering is often marked this way (e.g. ‘male nurse’); social change becomes visible 
as such associations diminish, are replaced or deleted (Sacks, 1979). 
8. The economy rule: A single category may be sufficient to describe a person, such as in 
Silverman’s (2001) example of the newspaper headline: ‘Father and Daughter in Snow 
Ordeal’. 
9. The consistency rule: If two or more categories are used next to each other, like ‘father’ and 
‘daughter’ in ‘Father and Daughter in Snow Ordeal’, and both belong to a standard collection 
or MCD (e.g. family), then hear the people referred to as members of the same family: as each 
other’s father and daughter (Silverman, 2001). 
10. Categorization ‘maxims’: As a consequence of these rules of application, Sacks (1992: 
221, 259) derived the hearer’s maxim for duplicatively organized categories (‘if two or more 
categories are used to categorize two or more members of some population, and those 
categories can be heard as categories from the same collection, then: hear them that way’) and 
the viewer’s maxim for category-bound activities (‘if a Member sees a category-bound activity 
being done, then, if one sees it being done by a member of a category to which the activity is 
bound, see it that way’). 

 

Utgångspunkten för en MCD-analys är de kategoriseringar som språkbrukarna själva 

konstruerar och använder sig av. Beroende på vad man vill studera med hjälp av MCD kan 

man i förväg bestämma om man vill undersöka förekomsten av vissa givna kategorier, 

alternativt utgå från underlaget som finns och studera de kategorier som förekommer.  

Jag har i min studie följt det senare exemplet. Under läsningen av materialet har jag 

löpande, med hjälp av Stokoes lista, sammanställt vilka kategorier som konstrueras i 
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materialet, hur de konstrueras samt vilken samlingskategori de kan sägas tillhöra utifrån 

kontexten. Listan omfattar alla slags kategorier som förekommer i texterna men i analysen 

har jag enbart utgått från de som avser intervjupersonen, med undantag för kategoriseringar 

som avser andra personer men kan ställas i direkt kontext med huvudpersonen. Jag har sedan 

försökt dra slutsatser om textens budskap baserade på mina sammanställningar och det 

mönster som framträder. 

En kort översikt av de begrepp som jag kommer använda mig av i resultatavsnittet: 

• Kategori, kategorisering – hur en person eller en företeelse benämns av andra 

(omskrivning) 

• Egenkategorisering – hur en person benämner sig själv 

• Samlingar, samlingskategorier – För de kategorier och kategoriseringar som är oftast 

förekommande har jag skapat samlingskategorierna kön, underhållning, religion, 

etnicitet, stereotyper, kroppsuppfattning, könsnormer, familj, egenskaper samt yrke. 

Alla samlingar tas dock inte upp i resultatredovisningen utan jag fokuserar på de 

dominerande samlingarna underhållning, kön, religion, kroppsuppfattning, 

egenskaper samt könsnormer.   

 

Exempel på av kategorier som associeras till respektive samlingskategori: 

o Kön – Manligt, kvinnligt, män, kvinnor, tjej, killar etc. 

o Underhållning – Standup, humor, utmärkelser (t. ex. ”Årets Nykomling”), 

teater, sång och dans, humorbranschen 

o Religion – Muslim, troende, Bibeln, Pingstkyrkan, islam 

o Kroppsuppfattning – kroppsstrumpa, hela sin runda kropp, smal, vikt 

o Egenskaper – Trött, rolig, förvånad, nervös, en rak kvinna, bli taggad av 

o Könsnormer – Våga vara ful, fåfäng, utseendefixerad, tjejer är inte roliga 
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5.2.2 Multimodal bildanalys 

 

Den multimodala analysen används här som komplement till MCD-analysen, eftersom även 

de visuella elementen i en text är viktiga för hur man ska tolka budskapet som helhet. I min 

studie utgår jag från de bilder på intervjupersonen som har använts för respektive artikel för 

att analysera den interpersonella metafunktionen (interaktivitet) samt kompositionen av 

visuella element, baserat på hur Björkvall presenterar dem i sin bok Den visuella texten 

(Björkvall, 2019). Björkvall bygger i sin tur på Kress och van Leeuwens forskning och 

framställningar i sin presentation. 

Den interpersonella metafunktionen handlar om interaktion, det vill säga relationerna 

mellan det avbildade och läsaren. Hallidays sociosemiotiska teori (1978) utgår från så kallade 

språkhandlingar i verbalspråket: två talarroller, givande och krävande, samt två former av 

utbyte: varor och tjänster eller information. Utbytena kan i sin tur delas in i erbjudande eller 

uppmaning som kopplas till varor och tjänster, samt påstående eller fråga som hör ihop med 

information (Björkvall, 2019, s 33).  

Björkvall menar dock att bilder inte kan uttrycka grammatiska valmöjligheter lika precist 

som i tal, vilket gör att bildanalysen endast omfattar två bildhandlingar, i motsats till 

språkhandlingar: blick samt kroppsrörelser. Talarrollerna är desamma, givande och krävande, 

men för bilder kan man endast applicera erbjudande eller krav och på ett mer generellt sätt än 

via språkhandlingar (Björkvall, s 36-37). Jag har främst utgått från dessa två bildhandlingar 

när jag analyserat bilderna som finns i mitt material. Utöver det berör jag kortfattat distans 

och attityd, som också ingår i begreppet interaktion. Distans kan indikera närhet eller avstånd 

beroende på beskärning och riktningsvinkeln i bilden, medan attityd handlar om 

perspektivvinkeln (uppifrån, nedifrån, framifrån, från sidan).  

För bilder får avståndet en symbolisk innebörd eftersom avsändaren och mottagaren inte 

befinner sig i samma rum. Det fysiska avståndet omvandlas därmed till vilken typ av 

beskärning av bilden som används för att förmedla vissa budskap (Björkvall, 2019, s. 39).  

Med tanke på att tidningsartiklar till sin form är ganska snarlikt utformade oavsett 

publikation har jag inte gjort någon specifik analys av varje uppslags layout och komposition, 

utan fokuserat på de element som uppenbart står ut och kan tolkas som en viktig del i 

kompositionen, exempelvis bildstorlek och rubrik.  
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5.2.3 Resonemang och avvägningar 

 

Under arbetets gång har jag behövt göra vissa avvägningar eller skapa egna definitioner 

utifrån det material som jag har haft som underlag. Det gäller exempelvis vilka 

samlingskategorier jag ska använda mig av, vilken kontext som en viss kategori ska tolkas 

utifrån eller hur jag ska dekonstruera en mening för att kunna plocka ut kärnkategorin. En av 

svårigheterna med MCD som metod är att mycket handlar om att tolka sådant som kan läsas 

in mellan raderna, och ett inbyggt problem blir då att det är lätt att läsa in för mycket eller för 

lite i ett yttrande eller en beskrivning. Man riskerar att antingen dra för långtgående slutsatser 

av vag eller outtalad information, eller nöja sig med att bara tolka sådant som är konkret 

formulerat vilket i sin tur lämnar väldigt lite att analysera (Stokoe, 2012, s 282).  

I mina exempel har jag haft ambitionen att lyfta ut sådant som är kännetecknande för 

artikeln i stort. Jag har försökt undvika att överanalysera sådant som är mer eller mindre 

uttalat, t. ex i yttranden om könsnormer, eller att måla upp en bild av något som inte tydligt 

kan påvisas, utan strävar efter att belysa vad jag uppfattar som ett mönster eller struktur i 

texten som helhet.  

Det är också en balansgång mellan vad som kan anses som förkunskaper om en kategori 

och vad som kan betraktas som fördomar eller stereotyper, något som Schegloff insisterar är 

en mycket viktig distinktion (Schegloff, 2006, s 469). Normer, stereotyper och fördomar 

hänger ofta ihop vilket gör det svårare att definiera ett yttrande om det inte finns en tydlig 

kontext att hänga upp det på. Ett exempel är blonda svenskor, som förekommer i intervjun 

med Elina du Rietz. Detta är dels en faktabaserad kategorisering av kvinnor av en viss 

nationalitet med en viss hårfärg, dels ett uttryck som kan associeras med nationella och 

etniska stereotyper. I intervjun är det snarare stereotypen som avses om man ser till 

kontexten, och då är det den kategoriseringen som jag har applicerat. 

Ett annat dilemma är att alla intryck och associationer som förmedlas genom att titta på en 

bild eller läsa en text inte alltid låter sig beskrivas i korta och koncisa termer. Att tolka 

kategoriseringar och hänga upp dem på outtalade strukturer kan kräva långa och komplexa 

förklaringar där man behöver synliggöra den outtalade kontexten och motivera sina 

tolkningar på ett sätt som kan kännas omständligt. Yttranden som exempelvis ’Humor är ett 

maktmedel’ (Nour El Refai) eller att flickor är ’uppfostrade att vara duktiga och fina’ (Ami 
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Hallberg Pauli) måste sättas in i ett större sammanhang som rör både traditionella 

könsnormer och en specifik bransch, vilket gör det svårare att bryta loss enstaka kategorier 

för en snävare analys. För att kunna göra en djupare analys av sådana yttranden har jag därför 

valt att lyfta ut ett fåtal exempel som jag tycker är belysande, istället för ett större antal med 

mindre analyserbart innehåll. 

 
6 Resultat 
 

I detta avsnitt redovisar jag resultaten av min analys av sex olika tidningsintervjuer med 

kvinnliga standupkomiker.  

Varje intervju redovisas var för sig, och presenteras med en beskrivning av vem som är 

huvudpersonen i intervjun, vilken tidning och vilket datum den är hämtad från samt artikelns 

och den tillhörande bildens storlek i relation till varandra. Därefter redogör jag för mina 

resultat och slutsatser i sektionerna MCD-analys samt Multimodal analys. Analysen avslutas 

med en kort sammanfattning för varje intervju. 

De specifika kategorierna och kategoriseringarna som jag dokumenterat för varje artikel, 

liksom hur jag har kopplat dem till samlingskategorierna, finns redovisat i Bilaga 7 och 8. 

 
6.1 Intervjuer 
 

6.1.1 Intervju 1: Komiker i första hand – Svenska Dagbladet, 2004-01-13 

 

Artikeln är en intervju med Shazia Mirza, ståuppkomiker från England, i samband med ett 

besök i Sverige. Intervjun sker inte enskilt utan frågorna ställs på en presskonferens innan 

hennes show, vilket kan påverka de svar som ges och intrycket skribenten får.  

Artikeln täcker ca 50 % av sidan i tre spalter, med en tillhörande recension i underkant 

som dock inte tas med i denna analys. Ovanför texten är en relativt stor närbild på Mirza som 

går över alla tre spalterna.  



18 
 

 

6.1.1.1 MCD-analys 
 

En sammanställning av de kategorier som förekommer i artikeln visar en övervikt av 

kategoriseringar som hör till samlingarna kön, etnicitet, religion och yrke, vilket tydliggörs 

redan i ingressen (exempel 1 nedan). 

(1) Shazia Mirza är kvinna och muslim vars föräldrar kommer från Pakistan. Fakta som verkar 

överskugga det faktum att hon är komiker. 

I artikeln framträder sedan två dominerande mönster: Hur Mirza kategoriseras av 

skribenten och hur hon kategoriserar sig själv. Bland de kategoriseringar som används för att 

beskriva Mirza ur journalistens perspektiv finns som redan nämnts kvinna och muslim, men 

också kategoribundna egenskaper och aktiviteter som kopplas direkt till Mirza. Detta visas i 

exempel 2-4. 

(2) När hon tar emot journalister i Sagateaterns foajé är hon avvaktande (egenskap) och 

uppenbarligen trött (egenskap) på att prata om hur det känns att vara kvinna (egenskap) och 

muslim. Hon vill inte bli etiketterad på det sättet (aktivitet).  

(3) En fråga om att vara muslim och komiker får henne att reagera (aktivitet). 

(4)  Så kommer det en fråga med ordet glamour och återigen reagerar Shazia (aktivitet). - Det är 

inget glamouröst med ståupp, det finns inget kokain eller champagne. För att komma hit åkte 

vi bil i nio timmar och efter en och en halv timme var allt likadant. Det var träd, träd, träd, 

säger hon och ser ganska trött ut (egenskap).  

Den något negativa bild som förmedlas genom denna typ av kategoriseringar kontrasteras 

mot hur Mirza beskriver sig själv genom kategoriseringar som signalerar integritet och 

målmedvetenhet, som i exempel 5-7: 

(5) […] hon är komiker och vill roa folk 

(6) En jämförelse med John Cleese utmynnar i vikten att vara sig själv, på samma sätt som John 

Cleese är sig själv.  

(7) - Jag trodde inte jag skulle kunna skämta om det men nu har jag lyckats göra något roligt av 

det. [om att bo i Amsterdams Red Light District under en turné] 

Hon avvisar ett påstående om att hon blivit hotad för sin humor: ”Jag gör komedi, varför 

skulle någon hota mig? Tro inte allt du läser.” och är noga med att skilja kultur från religion: 
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”min pakistanska kultur har inget med islam att göra”. Hon ifrågasätter varför det inte skulle 

kunna finnas roliga muslimska kvinnor (en typisk kategoribunden motsägelse som kan 

kopplas till både kön, humor och religion) och menar att det är en fördom på samma sätt som 

att alla vita män är roliga, samtidigt som hon pekar ut de flesta svenskar som en kategori som 

inte känner till muslimska kvinnor särskilt väl eller hur roliga de eventuellt är. 

Texten innehåller en tydlig krock mellan skribentens kategoriseringar av Mirza och hur 

hon kategoriserar sig själv, och i synnerhet inledningen av artikeln blir ett slags 

metakategorisering: en person som är trött på att kategoriseras på ett visst sätt blir 

kategoriserad som en person som är trött på att kategoriseras på detta sätt, och så vidare. Det 

belyser också det Moment 22 som finns inom könsstereotyper och samhällsstrukturer: Det är 

svårt att lyfta fram avvikelser utan att samtidigt påtala att det är avvikelser och ytterligare 

förstärka normen.  

 
6.1.1.2 Multimodalitet 
 

Tidningssidan domineras av närbilden på Mirza samt huvudrubriken. Storleken och 

placeringen skapar ett centralt fokus och markerar dem som de viktigaste elementen på sidan 

jämfört med de andra notiserna. Blicken dras också naturligt till slöjan som Mirza bär, en 

kulturell symbol som enligt Björkvall är en av de visuella resurser som kan användas för att 

dra till sig uppmärksamhet (Björkvall, 2019, s. 103). Det är ett tydligt brott mot 

”svensknormen” i media som kräver en reaktion hos läsaren. Men den starka symboliken 

mildras genom Mirzas leende och distanserade kroppsspråk: Huvudvinkeln, blickens riktning 

uppåt-vänster och axlarnas position skapar en riktning av rörelse ut ur bilden, och hon möter 

inte betraktarens blick. En bortvänd blick symboliserar ett erbjudande om att ostört betrakta, 

snarare än ett krav att interagera, och det som skulle kunna ses som potentiellt hotfullt 

reduceras till något mer neutralt. 
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6.1.1.3 Sammanfattning 

 

Det är oklart om bilden är ett medvetet val, troligen togs den på samma pressträff som texten 

relaterar till, men oavsett förstärker den budskapet i artikeln om något främmande för svensk 

kultur. Kombinationen av en normbrytande bild och den oväntade sammankopplingen av 

kategoriseringarna kvinna, muslim och komiker i artikeln förstärker känslan av en avvikelse 

och tydliggör hur ovanligt detta är.  

Två olika röster förmedlas genom texten: Dels skribentens, där man mellan raderna kan 

läsa in att han uppfattar Mirza som distanserad, kortfattad och på dåligt humör, vilket också 

avspeglar sig i de kategoriseringar han använder om henne i texten. Men vi får också en bild 

av en person som känner sig ifrågasatt, och som ger luft åt frustrationen över att ständigt 

behöva svara på frågor som hon finner helt ointressanta. Det finns fem direkta citat av Mirza i 

artikeln och alla utom ett handlar om att hon tar avstånd från kategoriseringar eller 

påståenden som andra gör om henne eller humor. Frågan inställer sig vilka andra frågor som 

togs upp på pressträffen och vilket urval journalisten har gjort till artikeln. Finns det en avsikt 

med att nästan enbart fokusera på frågor där Mirza reagerar irriterat eller negativt, eller var 

det helt enkelt så att hon bemötte alla frågor på det viset? 

 
6.1.2 Intervju 2: Ann Westin. Sverigebäst på ståupp – Dagens Nyheter, 2005-08-31 

 

Artikel i samband med Svenska Standup Galan 2005 som innehåller referat och kortare 

intervju med Ann Westin efter att hon utsetts till Årets kvinnliga ståuppkomiker.  

Texten är en långsmal artikel som sträcker sig över hela den vänstra tidningssidan och 

täcker ca 25 % av ytan. Bilden är en svartvit porträttbild av dålig kvalitet. Avgränsningen mot 

artikeln på högersidan är mycket marginell, även om den är tydligt markerad. 

 

6.1.2.1 MCD-analys 
 

Artikeln kan delas upp i tre delar: information om Svenska Standup Galan, ett par frågor om 

Ann Westins utveckling på scenen samt en utvikning av Westin om att vara barn förr och nu. 
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Den sista delen är inte direkt kopplad till studiens fokus (Westin jämför här sin egen uppväxt 

med förutsättningarna för dagens barn och unga) och jag har därför inte tagit med den i 

analysen. 

Texten inleds med citatet av Ann Westin i exempel 1 nedan. 

(8) ”Jag är jätteglad, känner mig som en vinnare i friidrott” 

Yttrandet fälls i samband med att Westin utsetts till Årets kvinnliga ståuppkomiker på 

Svenska Standup Galan 2005. Här består kärnan dels av substantivet vinnare vilket är en 

faktabaserad kategori, dels kategoriseringen en vinnare i friidrott, som kan sägas associeras 

med vissa förkunskaper och egenskaper. Medan vinnare är en neutral term som kan 

appliceras på många olika sammanhang är en vinnare i friidrott betydligt mer specifikt och 

ställs här outtalat mot det faktum att Westin är en vinnare inom standup, inte idrott. Det 

signalerar att en vinnare i friidrott är något att sträva efter att vara, snarare än komiker, och 

det i sin tur indikerar att idrottare som yrke anses ha högre status än det som komiker.  

Första delen av texten, som handlar om galan, innehåller inte oväntat många exempel på 

kategorier som tillhör samlingen underhållning (Svenska Standup Galan, Årets 

manlige/kvinnlige ståuppkomiker, Årets Nykomling), men ägnar också en hel del utrymme åt 

andra personer än Westin. I exempel 8 nedan citerar artikeln ur motiveringarna för Magnus 

Betnér och Hasse Brontén, som också vann pris vid galan. 

(9) Årets manlige ståuppare blev Magnus Betnér, enligt motiveringen ”Sveriges hårdaste och 

coolaste standupkomiker”. Årets nykomling är polisen Hasse Brontén, ett bevis för att ”en bra 

snut inte är en död snut”. 

För Ann Westin refererar de dock istället bara indirekt till motiveringen, som innehåller 

kategoriseringarna [hennes] komiska tajming och obetalbara kroppsspråk och att hon är ett 

komiskt geni i ständig utveckling. Fokuseringen på Westins kroppsbyggnad fortsätter sedan 

med kategoriseringar gjorda både av skribenten och Westin (exempel 10-12). 

(10) Ann Westin vågade ganska mycket redan för fem år sedan, hon kastade sig ut iklädd 

turkos minikjol, snäv topp och grodmönstrade strumpbyxor och var komisk med hela sin runda 

kropp på en scen som då helt dominerades av män och pojkar.  

(11) ”Att ställa sig på vågen är som att spela på lotto, alltid fel siffror som kommer upp.” 

(citat av Ann Westin som anges i artikeln) 
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(12) - Jag har ju alltid pratat om mig själv och min kropp men jag försöker också hitta nya 

vägar.  

Framför allt exempel 10 ovan lyfter i sin beskrivning av Westins klädstil och kroppstyp fram 

ett antal outtalade normer för kvinnor: det är avvikande i att klä sig i tajta, roligt mönstrade 

kläder om man inte uppfyller den rådande smalhetsnormen i samhället och att dessutom göra 

det offentligt, i en miljö som är dominerad av män. Underförstått bryter Westin även mot 

normen att kvinnor ska anstränga sig för att framstå som attraktiva för det motsatta könet. 

 
6.1.2.2 Multimodalitet 
 

Den valda bilden är en extrem närbild (Björkvall 2019, s. 39-40) i svartvitt som visar en 

skrattande Ann Westin med huvudet riktat snett nedåt. Distansen är alltså ganska personlig 

men eftersom blicken också riktas nedåt, ut ur bilden, och inte mot oss som mottagare ställer 

det inga krav på interaktion från oss. 

Medan rubriken berättar för oss att artikeln handlar om någon som är bäst i Sverige på 

något signalerar bilden inte alls samma tyngd eller signifikans. Bilden på Westin är placerad 

nästan högst upp på sidan vilket visserligen ger den en framskjuten position, men den 

modesta storleken gör att den ändå känns lite anonym. Den svartvita färgen skapar ingen 

påtaglig kontrast till texten och blickfånget som skapar mest fokus är rubriken i fetstil högst 

upp, i övrigt konkurreras texten ut av den stora artikeln som dominerar resten av 

tidningssidan. 

Innehållet i texten om gala, utmärkelser och status i komikervärlden fångas inte alls upp i 

bildvalet, och budskapet förminskas därmed kraftigt. 

 
6.1.2.3 Sammanfattning 
 

Rubriken annonserar att Ann Westin är bäst i Sverige på standup, vilket skapar en förväntan 

på att texten ska handla om henne och varför hon är så bra. Artikeln handlar dock inte bara 

om henne och hennes standup utan flera andra pristagare får mycket utrymme i texten, liksom 
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en orelaterad utvikning om ett helt annat ämne än standup, vilket ger ett splittrat intryck och 

ifrågasätter rubrikens relevans. 

Ser man till de kategoriseringar som görs av både skribenten och Westin är de tydligt 

kopplade till samlingen kropp, men även underliggande samhällsföreställningar om normer 

för manligt och kvinnligt. Juryn poängterar Westins kroppsspråk i sin motivering vilket 

kategoriserar henne som en komiker vars fysik har en framträdande roll på scenen. Westin 

erkänner själv att detta är en stor del av hennes scenstil men tar samtidigt avstånd från denna 

kategorisering när hon säger att hon försöker prova nya saker.  

Här förmedlas en bild av en komiker som kanske hamnat lite i ett fack och inte tillåts gå 

utanför det, på grund av den tilldelade kategoriseringen att hon är en komiker vars humor 

baseras på att hennes utseende krockar med den så kallade skönhetsnormen i samhället. 

Skribentens sätt att kommentera Westins klädval på scen som vågat, liksom att hon vågade 

vara komisk med hela sin runda kropp, stryker också under att detta är ett sådant totalt brott 

mot både en utseendenorm och en manlig norm att det måste påtalas även i en artikel om att 

hon vunnit det finaste priset i sin bransch. 

 
6.1.3 Intervju 3: Svart humor med hjärta – Västerbottens Folkblad, 2009-03-04 

 

I artikeln blir Nour El-Refai intervjuad inför turnéstarten av hennes nya show.  

Artikeln upptar ca 75 % av tidningssidan och har en tillhörande bild som i sin tur utgör 

nästan 50 % av artikelytan. Bilden är i färg och avbildar Nour El Refai i halvfigur. 

 
6.1.3.1 MCD-analys 
 

Artikeln har två teman: El Refais typ av humor samt att hon ses som en politisk aktör i 

humorbranschen.  Ingressen berättar att hennes nya show har premiär i Umeå och i exempel 

13 ser vi hur texten knyter El Refai till den kategoribundna egenskapen svart humor med 

hjälp av uttrycket som vanligt, vilket indikerar att det är något hon är känd för och som man 

kan förvänta sig av hennes shower. Exempel 14 är ett direkt citat av henne som också 
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återfinns i ingressen och som underförstått är kopplat till denna egenskap. Kategoriseringen 

svart humor är alltså något som båda parter är överens om här, och i exempel 15 utvecklar El 

Refai vad detta innebär för henne. Jag har markerat kategorier med kursiv stil, samt 

egenskaper och aktiviteter med understrykning. 

(13) ”Nour El-Refai [sic] nya show har premiär i Umeå i kväll, och som vanligt bjuds det på 

svart humor.” 

(14) ”Min humor är sådan att när jag är förbannad så drar jag en lång harang om det och så 

skrattar folk.” 

(15) Målsättningen med föreställningen är att det ska vara roligt men Nour säger att deras 

humor bygger mycket på ångest. Hon beskriver det som svart humor. 

Större delen av artikeln handlar dock inte om El Refais show utan hennes engagemang i 

humorbranschen. Här återfinns kategorier som handlar om skillnaden mellan manliga och 

kvinnliga komiker, med flera citat av El Refai. Exemplen 16-17 adresserar uttalat den 

ojämställda struktur som hon menar finns i hennes bransch, där mannen är överst i hierarkin.  

(16) Många manliga komiker kommenterar att jag sticker ut hakan och det är ett sätt för 

dem att säga ifrån när en ung kvinnlig komiker reagerar. 

(17) Problemet ligger inte i skämten i sig utan att humor är ett maktmedel. Om man sitter i 

en grupp så skrattar männen åt varandras skämt men inte åt kvinnorna. Om en tjej inte skrattar 

åt en man får hon höra att hon inte har humor, om en kille inte skrattar åt en tjej beror det på att 

hon inte är rolig. 

Bägge citaten har tonvikt på kategoribundna aktiviteter och egenskaper, baserat på den 

underförstådda föreställningen att alla män är roliga och dessutom vet vad humor är, så om en 

kvinna inte skrattar åt dem eller om de inte tycker att hon är rolig är det henne det är fel på, 

eftersom männens sätt att uppfatta humor är den självklara normen. 

Som avslutning menar El Refai att det är skillnad på hur manliga och kvinnliga komiker 

behöver engagera sig i jämställdhetsfrågan (exempel 18 och 19). Även detta är knutet till 

kategoribundna aktiviteter som har olika laddning för könen: kvinnorna får kritik och måste 

rättfärdiga sig själva, medan männen slipper ta ställning eftersom ingen kräver något av 

dem. 
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(18) - Mia och Klara får kritik för att de inte är politiska, men ingen ställer samma krav på 

Henrik Schyffert och andra män, de slipper ta ställning.  

(19) - Vi måste hela tiden rättfärdiga våra utrymmen.  

 
6.1.3.2 Multimodalitet 
 

Det finns tre stora blickfång i artikeln: Rubriken, det framhävda citatet samt bilden på Nour 

El Refai. Bilden är ganska stor och nästan helt i svart, vilket skapar en tydlig kontrast mot 

hennes bara armar och ansikte. Hon lutar sig nedåt-framåt och tittar rätt in i kameran med ett 

stort leende. Ett öga-mot-öga-perspektiv med blicken mot läsaren ställer krav på en reaktion, 

men El Refais leende och inbjudande kroppsspråk mjukar upp kravet och omvandlar det till 

ett erbjudande om att interagera. 

Med tanke på det politiska budskapet i artikeln, och även temat om svart, ångestfylld 

humor, känns bilden lite malplacerad. Det glada leendet och positiva kroppsspråket skapar en 

ganska skarp kontrast mot innehållet i artikeln och betonar snarare kategoriseringen ung 

kvinnlig komiker som nämns i texten, vilket också skapar ett intryck av att hennes uttalanden 

och insikter inte behöver tas på så stort allvar. 

 
6.1.3.3 Sammanfattning 
 

Artikeln skrivs med anledning av att El Refais nya show, men även om den inleds med en 

beskrivning av föreställningen och El Refais typ av humor ägnas större delen av texten åt 

hennes engagemang i vad som refereras till som ’en politisk kamp’. Det framskjutna citatet 

mitt på sidan sätter tonen och lyfter fram kategorin humor i centrum genom att sätta in den i 

en större samhällsstruktur.  

Citaten i texten ger Nour El Refai möjlighet att själv uttala sig på ett sätt som skiljer sig 

från tidigare artiklar i analysen, och hennes användning av kategoriseringar om män, kvinnor 

och humor blottar de normer som de hängs upp på, både uttalat och outtalat. Hon är väldigt 

tydlig vilka regler som gäller för manliga och kvinnliga komiker när det gäller normer och 
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hierarki, och motsätter sig att männen inte avkrävs samma ansvar för att föra debatten och 

kräva förändring.  

Artikeln innehåller bara en enda direkt fråga men många citat, vilket ger bilden av en 

längre diskussion eller monolog där El Refai själv tar upp dessa ämnen, men gör det också 

svårt att veta vilka andra frågor som eventuellt har ställts under intervjun. 

 
6.1.4 Intervju 4: Ståuppare med fokus på kroppslig humor – Vestmanlands Läns 

Tidning, 2012-03-07 

 

Artikel i en lokaltidning med Elina du Rietz inför en show i Västerås med andra kvinnliga 

ståuppare. 

Artikeln täcker nästan ett helt uppslag, med text i tre spalter samt flera tillhörande bilder: 

En stor bild nästan i helfigur, en mindre porträttbild från en annan show samt en teckning 

som Elina du Rietz ritat av sig själv. 

 
6.1.4.1 MCD-analys 
 

De tunga samlingskategorierna kropp, kön samt normer framträder tydligt i intervjun med du 

Rietz, både direkt och indirekt, och kan ses tillsammans i exempel 20 nedan som är hämtat 

från ingressen. 

(20) Att som tjej våga vara ful på scenen och i tv. Det är viktigt för skådespelaren och 

ståupparen Elina du Rietz. Just nu är hon aktuell i flera sammanhang där den kvinnliga 

humoreliten sätts i fokus. 

Kategoriseringen att våga vara ful när man är tjej belyser den norm som finns i samhället där 

kvinnor förväntas vara attraktiva och ta hand om sitt utseende, i synnerhet om man syns i 

offentliga sammanhang. Texten i ingressen kategoriserar du Rietz som skådespelare och 

ståuppare; neutrala termer som inte indikerar vilket kön utövaren har, vilket i kontexten 

troligen är med avsikt. Kategoriseringen den kvinnliga humoreliten förutsätter existensen av 
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en manlig sådan som norm, vilket gör det nödvändigt att påtala könet och därmed den 

automatiska avvikelsen i detta sammanhang. 

I intervjun använder sig du Rietz av flera egenkategoriseringar som kan associeras med 

samlingarna kropp och normer: en smal tjej i brun plyschbikini, jag svettades som en gris, jag 

är väldigt fåfäng. Hennes behov av att få vara ful och använda hela sin kropp i sin humor 

återkommer längre fram i intervjun, som visas i exempel 21. 

(21) - Vi har jobbat mycket med att vara fula, för tjejer får sällan vara det. Och det behövs! 

säger hon bestämt. Understryker att det är viktigt, så att vi kan känna igen oss. Få skratta åt hur 

fula och pinsamma vi alla vanliga är titt som tätt. Särskilt med tanke på hur snygga alla ser ut 

på bilder och i tv, i retuschens värld. 

Här adresserar du Rietz öppet utseendenormen och den diskrepans som råder mellan vad 

normen dikterar och hur den ”verkliga” världen faktiskt ser ut. Kategoriseringen fula och 

pinsamma ställs mot hur snygga alla är – med hjälp av fejk. 

Utöver normperspektivet finns även en politisk vinkling i texten. I slutet av artikeln 

beskrivs Elina du Rietz’ show tillsammans med en kvinnlig humorelit som en slags 

manifestation för att visa att det finns roliga tjejer. Du Rietz påtalar normstrukturen i sin egen 

bransch i yttrandet, vilket tas upp i exempel 22.  

(22) - Det är fortfarande lite så att det sägs att det inte finns så många roliga tjejer. Men det 

gör det ju och vi måste visa att de finns. 

Det som opersonligt subjekt i det sägs indikerar att en outtalad majoritet av människor delar 

denna åsikt, och därmed gör det till norm.  

I exempel 23 knyts detta till att det finns en förväntan på att man måste skämta på ett visst 

sätt bara för att man är kvinna, något du Rietz inte vill ställa upp på. 

(23) - För det är också så att det finns viss förväntan i att om man är kvinnlig komiker, då 

måste man skämta om jämställdhet och vara politiskt korrekt. Men jag vill bara stå där i min 

kroppsstrumpa och göra min dans, säger Elina. 

Kopplingen till en underförstådd norm som avser vad man får skämta om är tydlig, liksom att 

den normen enbart gäller kvinnor. du Rietz vill bryta den normen på två sätt, dels genom att 

använda sin kropp som ett instrument för humor, dels att skämta om precis vad hon vill. 
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6.1.4.2 Multimodalitet 
 

Den stora bilden på Elina du Rietz visar henne på medelavstånd, beskuren ungefär vid knäna, 

stående mot en vägg med slutna ögon och uppåtsträckta armar. Kroppsspråket är aktivt men 

samtidigt avslappnat, och tillsammans med den bortvända blicken skapas en helt kravlös 

inbjudan att betrakta henne, där ingen interaktion behövs. 

Infällt i den stor bilden finns en mindre porträttbild, i en helt annan stil och miljö. Här är 

hon beskuren ungefär vid axlarna, en mer personlig distans, men även här har hon blicken 

bortvänd. Medvetet eller genom en slump är bilden placerad så att blicken riktas uppåt och åt 

sidan i samma riktning som de uppåtsträckta armarna, vilket skapar en samhörighet mellan 

bilderna. 

Den tredje bilden är en teckning som Elina du Rietz ritat av sig själv; en enkel streckgubbe 

utan former men med en tydlig riktning framåt, där de böjda armarna och benen samt de 

bakåtflygande håret skapar vektorer åt olika håll som signalerar hastighet. 

Posen på den stora bilden och teckningen förstärks i det här fallet av rubriken – kroppen är 

ett tydligt fokus, och det framhävs ytterligare genom textens innehåll. Bilderna samspelar här 

väl med texten, och förstärker budskapet om att den kroppsliga aspekten är viktig för du 

Rietz, till skillnad från om de exempelvis hade använt en vanlig porträttbild. 

 
6.1.4.3 Sammanfattning 
 

Den politiska aspekten som vi såg starkt uttalad i artikeln om Nour El Refai finns med även i 

denna artikel, men mer i förbigående. Fokus i intervjun ligger stället på att vara kvinna och 

komiker, därtill en komiker som vågar bryta uttalade och outtalade normer. Det är en ganska 

lång intervju som förmedlar bilden av du Rietz som en mångsidig artist och komiker. Genom 

skribentens eller du Rietz’ egna kategoriseringar får vi glimtar av hur hon kom in på 

underhållning som yrke, hur det var att börja med standup och vilka andra produktioner hon 

medverkat i. 

Liksom i intervjun med Ann Westin lyfts kategorier om kropp och kroppsuppfattning 

fram, men här är det på du Rietz’ egna villkor. I artikeln om Westin används hennes fysiska 
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egenskaper som utgångspunkt för både juryns prismotivering och skribentens 

kategoriseringar om henne, vilket understryker Westins passiva roll i sammanhanget. Här tar 

du Rietz istället själv initiativet till att bli kategoriserad som en ”fysisk” komiker, genom 

karaktärs- och aktivitetskategoriseringar som ståuppare med fokus på kroppslig humor, 

älskar att använda sin kropp, våga vara ful, stå där i min kroppsstrumpa. Det blir här väldigt 

tydligt att normen för kvinnor i humorbranschen helt uppenbart INTE är att referera till sin 

kropp på det sätt som hon gör. 

 
6.1.5 Intervju 5: Ami kämpar för kvinnors komik – Södermalmsnytt, 2015-01-24 

 

Ami Hallberg Pauli intervjuas i samband med sin turné ”Ladies Fight” tillsammans med 

bland andra Gudrun Schyman och Annika Lantz. 

Artikeln är en helsida indelad i tre delar: överst en stor bild på Ami Hallberg Pauli, i 

mitten är själva artikeln och längst ner finns en faktaruta och en minienkät. Faktarutan 

innehåller även en mindre porträttbild. 

 
6.1.5.1 MCD-analys 

 

Textens uttalade fokus är att belysa normproblematiken inom humorbranschen, och inte 

oväntat dominerar också kategoriseringar i artikeln som associeras till samlingarna kön, 

normer och underhållning. Redan i rubriken betonas att huvudpersonen kämpar för kvinnors 

komik, vilket i sig förutsätter att manlig komik är det som uppfattas som norm. Ett flertal 

indirekta kategoriseringar kan också kopplas till kategorin manliga komiker, till exempel 

Efterbliven ölklubbsgemenskap, ölklubb, de har sin gemenskap, de är många gånger 

omedvetna om sin egen makt, som vi bland annat ser här i exempel 24. 

(24) (…)  ibland kan det kännas lite som den ölklubb som Maria Sveland beskriver. De har 

sin gemenskap och tycker att "vad då, det är ju bara att gå upp och ta micken". 

I intervjun talas om attityden att ”tjejer inte är roliga” och att man riskerar att bli stämplad 

som kvinnlig komiker om man tar ställning inom branschen. Detta med anledning av ”Ladies 
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Fight”, som i texten kategoriseras som en humorfestival med roliga kvinnor som är en 

reaktion på ”Ladies Night”, ett event med bara manliga underhållare och som marknadsförs 

som ”årets roligaste tjejkväll”. Problematiken med att kämpa emot normen tas också upp; 

genom att beskriva standup som männens arena finns risken att osynliggöra de kvinnor som 

faktiskt finns där, samtidigt som kritiken om sexism även kan drabba kvinnor. 

Det finns också kategoriseringar kopplade till föreställningar om kvinnors uppfostran och 

standup som genre: Standup är en fulkultur som kräver att man vågar släppa loss, vilket är 

svårt för tjejer som är uppfostrade till att vara duktiga och fina.  

Exempel 25 är en del av ett citat av Hallberg Pauli som svar på frågan om det 

[jämställdheten] blir bättre i branschen. Det är ett bra exempel på hur ett till synes enkelt svar 

belyser underliggande strukturer som ”alla” känner till men ändå är svåra att förändra. 

(25) - Jag tror att humorn kommer vara sista utposten som spränger taket. Den dagen en 

kvinnlig komiker som gör en halvdan halkapåbananskalsketch också får åka ut på turné tror 

jag vi lever i ett jämställt samhälle. 

Här adresserar Hallberg Pauli flera olika intressanta ämnen samtidigt. Dels att 

jämställdhetsrörelsen inom humorbranschen går trögt (sista utposten) och att det är möjligt att 

humor är ett av de sista områdena för män och kvinnor att ses som jämlika. Dessutom gör 

hon en tydlig markering mot de, underförstått, manliga komiker som får möjligheten att bli 

kända för en större allmänhet trots att de kanske inte är särskilt bra, genom att använda en 

kombination av kategoriseringarna kvinnlig komiker och en halvdan halkapåbananskalsketch.  

Uttrycket halkapåbananskalsketch signalerar i sig själv en existerande hierarki inom 

humorvärlden, där slapstick, dvs. fysisk humor som ofta involverar att t. ex. halka på 

bananskal för komisk effekt, i vissa kretsar har lägre status än andra typer av humor. Genom 

att använda uttrycket kategoriserar sig Hallberg Pauli själv som en del av gruppen som ser 

ner på slapstick, och hon associerar också denna humor med en viss typ av manliga komiker 

som trots detta kan ses som mer framgångsrika än kvinnliga komiker. Den underförstådda 

måttstocken här är att kvinnor bedöms hårdare än män när det gäller humor; en man kan 

använda sig av en ”enklare” humor för att få skratt och ändå nå kändisstatus, medan en 

kvinna som har samma upplägg inte ses som särskilt rolig. I Hallberg Paulis värld uppnås 

jämlikhet först när kvinnor som framför samma typ av humor ges samma möjlighet att nå 

framgång. 
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6.1.5.2 Multimodalitet 
 

Den stora bilden visar Ami Hallberg Pauli sittande utomhus. Hon har underarmarna på knäna 

som pekar ut från hennes kropp, samtidigt som hon lutar sig lite framåt och tittar rätt in i 

kameran. Det ger en känsla av rörelse framåt i bilden, mot läsaren, som tillsammans med den 

uppfordrande blicken rätt in i kameran ställer krav på en reaktion. Den sittande positionen 

skulle kunna tolkas som ett underläge, men attityden i form av öga-mot-öga-perspektivet ger 

den betraktade lika mycket makt som betraktaren. Distansen medelavstånd signalerar en 

symbolisk interaktion som ger möjlighet för både den betraktade och betraktaren att antingen 

ta ett initiativ eller låta bli. 

Blicken och kroppsspråket indikerar engagemang och rörelse, vilket tillsammans med 

rubriken och det utlyfta citatet förstärker intryck av stridslust. Rubriken signalerar en 

pågående strid, och innehållet i texten förstärker budskapet på ett tydligt sätt.     

 
6.1.5.3 Sammanfattning 
 

Artikeln med Ami Hallberg Pauli berör många aktuella frågor om hur könsroller och 

samhällsstrukturer påverkar humorbranschen. Kategorierna handlar i princip enbart om 

normer, jämställdhet och uppdelningen mellan kvinnligt och manligt.  

Frågorna från intervjuaren är bitvis tuffa och berör exempelvis svårigheten i att lyfta upp 

kvinnor utan att bekräfta mansnormen, liksom det faktum att även kvinnor kan ses som 

sexistiska. Men intervjuaren har också själv en väldigt aktiv del i diskussionen, med frågor 

som ibland är något ledande. Det gör att artikeln känns tungt vinklad och inte särskilt 

objektiv. 

Även här handlar intervjun om en aktuell show, men med det uttalade målet att belysa 

könsstrukturen i komikervärlden. Det känns därför naturligt att artikeln fokuserar på detta 

ämne i första hand, till skillnad från flera av de andra artiklarna där showen och komikerns 

yrke blir underordnat frågorna om normer och kön. 
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6.1.6 Intervju 6: Pingstpastorernas brev gav bränsle till ny show – Sydsvenskan, 2017-

04-28 

 

Marika Carlsson intervjuas med anledning av hennes nya show ”Jag är Gud”. 

Artikeln är en helsida där halva ytan upptas av en bild på Marika Carlsson. Även en 

mindre porträttbild är inlagd i anslutning till en faktaruta om Carlsson. Texten sträcker sig 

över sex spalter varav faktarutan utgör en av dem. 

 
6.1.6.1 MCD-analys 
 

Intervjun görs inför standupkomikern Marika Carlssons föreställning ”Jag är Gud”, och som 

man kan vänta sig kan de kategoriseringar som förekommer i artikeln både direkt och indirekt 

kopplas till samlingskategorierna underhållning och religion, men även sexualitet och rasism.  

I exempel 26 kategoriserar Carlsson sig själv utifrån ett öppet brev i en tidning från 22 

pingstpastorer som fördömde homosexualitet, vilket också gav hennes inspiration till 

föreställningen.  

(26)   - De skrev att de inte viger homosexuella och att homosexualitet är en synd, säger 

Marika Carlsson. För många människor var den artikeln en parentes, men för mig något 

jättestort. Jag är ju uppvuxen inom Pingstkyrkan i Lund och homosexuell. 

I artikeln ifrågasätter hon vem som egentligen ska ha tolkningsföreträde för vad som i Bibeln 

i princip är en icke-fråga [homosexualitet], och menar att det är väldigt känsligt att tala om 

sin egen religion i Sverige medan det är okej att hacka på muslimer.  

Till samlingskategorin underhållning hör exempelvis kategorierna standup och teater, 

som ställs mot varandra i karaktärskategoriseringarna standup är snabba skämt och högt 

tempo medan teater handlar om ljussättning och scenografi.  

Utanför kyrkan fick Carlsson en viktig grund till sin standup genom att jobba i vården. I 

exempel 27 knyter hon an till den underförstådda egenkategoriseringen svart humor, dvs. att 

skämta om känsliga ämnen som döden som ett sätt att hantera sin egen ångest.  
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(27) - Att sitta vak hos en döende människa i åtta timmar är tufft mentalt, man vet inte 

vilket andetag som är det sista. Då behöver man få skämta med kollegorna, ofta grovt. Att få 

gapflabba var så skönt när det inte fanns ju inte [sic] plats för att bryta ihop och gråta. 

6.1.6.2 Multimodalitet 
 

Den stora bilden visar Marika Carlsson som sitter på en trälåda framför en neutral bakgrund 

och bildar ett självklart fokus. Färgerna är dova och murriga och hennes kläder och hårfärg 

smälter till viss del in i bakgrunden. Det finns inte så många uttalade bildhandlingar i bilden; 

Carlssons blick riktas uppåt och förbi läsaren, vilket signalerar ett erbjudande att betrakta 

henne utan krav på interaktion. Hennes leende, liksom distansen långt medelavstånd i 

beskärningen, förstärker signalen om en inkludering men på mottagarens villkor. Öga-mot-

öga-perspektivet ger varken betraktaren eller den betraktade ett maktövertag utan är en 

neutral mark att stå på. 

Kroppsspråket är en aning motsägande - den sittande positionen och armarna längs sidorna 

i en nedåtgående rörelse indikerar avslappning, men högerbenets position över en kant och 

högerarmens vinkling skapar en spänning som antyder att positionen upplevs som obekväm. 

Porträttbilden har distansen extrem närbild som visar ansiktet och övre delen av axlarna. 

Här tittar Carlsson rätt in i kameran men ler samtidigt vilket mjukar upp kravet på en reaktion 

från betraktaren. Det nära avståndet symboliserar en mer personlig interaktion och inbjuder 

till dialog.  

Sammantaget är det två neutrala bilder som används i anslutning till artikeln, som varken 

förstärker eller motsäger budskapet i texten.  

 
6.1.6.3 Sammanfattning 
 

Texten i artikeln innehåller många kategoriseringar som kan kopplas till stora frågor i 

samhället, och Marika Carlsson belyser varför det är viktigt att ifrågasätta normer och vem 

som ska få tolkningsföreträde i debatten. Textens allvarsamma innehåll, med symboliskt 

tunga kategorier som religion och sexualitet, fångas dock inte upp i bildvalet till artikeln. 

Carlsson förefaller ha ett något spänt kroppsspråk, med ett leende som inte når ögonen, och 

hon tittar inte heller in i kameran. Det finns inga krav på mottagaren att interagera vilket är 
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lite motsägande med tanke på att de ämnen hon vill skapa diskussion kring i sin show i 

högsta grad är kontroversiella och väcker reaktioner. 

Carlssons intervju är den enda av alla artiklar i materialet som inte nämner 

könsperspektivet överhuvudtaget. Det är svårt att säga något om varför det är så; möjligen är 

de andra ämnena så pass tunga att intervjuaren undvek att ta upp det i detta sammanhang. 

Alternativet kan förstås vara att antingen Carlsson eller intervjuaren framförde önskemålet att 

inte diskutera just detta ämne denna gång, eller att det helt enkelt inte var aktuellt att ta upp. 

 
7 Diskussion och avslutning 
 
7.1 Diskussion  
 

I diskussionsavsnittet reflekterar jag över de resultat jag har kommit fram till och återknyter 

till mina uppställda frågeställningar. Jag presenterar också de slutsatser jag kan dra efter 

sammanställningen av resultaten. 

 
7.1.1 Kategoriseringar 

 

Mina frågeställningar för undersökningen hade ambitionen att svara på vilken typ av 

kategoriseringar som förekom i artiklarna, hur kvinnliga komiker kategoriserades i texten 

samt hur de kategoriserade sig själva. Om möjligt ville jag också se om det gick att knyta 

kategorierna till en aktuell normstruktur i samhället.  

Min arbetshypotes var att artiklarna framför allt skulle spegla den, vad det verkar, ständigt 

aktuella debatten om manlig eller kvinnlig humor, och till viss del fick jag rätt. Fem av sex 

artiklar tar upp ämnet genom kategoriseringar om kön, underhållning och normer, men de 

gör det på lite olika sätt. Framförallt finns det olika perspektiv på hur de intervjuade förhåller 

sig till dessa ämnen, om det är frivilligt eller något de helst vill slippa diskutera. Vissa av 

komikerna brinner för ämnet medan andra vill undvika att vara politiska. För uppenbarligen 
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ÄR det ett politiskt ställningstagande att ha åsikter om mansnormen i humorbranschen, ibland 

enbart i kraft av att du är kvinna och ägnar dig åt standup. 

I studien framkommer det tydligt att kategorisering är något som används flitigt för att 

beskriva maktförhållanden och könsstrukturen inom humorbranschen, men också för att 

placera in sig själv och andra i olika sammanhang. En återkommande kategorisering är 

uppdelningen i manligt och kvinnligt: manlig dominans, kvinnlig humorelit, manlig/kvinnlig 

komiker, Årets kvinnliga/manlige ståuppkomiker. Ofta förekommer de i samband med 

normkategoriseringar, som till exempel humor är ett maktmedel, [män] slipper ta ställning, 

[tjejer] måste våga vara fula, [tjejer måste] få skämta om vad de vill, tjejer är inte roliga, 

stämplad som ’kvinnlig komiker’. I ett par artiklar lyfts det fram att det finns en förväntan på 

att kvinnor på scen måste skämta om jämställdhet och patriarkatet, medan män inte har dessa 

krav på sig. 

Det finns inte många nyanser i kategoriseringarna, snarare förmedlas en bild av en 

kompakt kollektiv uppfattning om att ”så här är det”. Män och kvinnor förknippas med olika 

egenskaper, både positiva och negativa, som hängs upp på normer om manlighet och 

kvinnlighet kopplade till respektive köns typ av humor.  

Ett annat tydligt resultat var, kanske inte oväntat, att längre artiklar gav en mer komplex 

bild av intervjupersonen. I de två första artiklarna om Mirza och Westin är citaten korta och 

inte särskilt djupgående, vilket påverkar bilden som förmedlas av komikern. I de andra fyra 

artiklarna får komikern själv komma till tals på ett annat sätt, i längre intervjuer och fler citat, 

och det ger i sin tur mer mångfacetterade bilder av personen. Det kan också noteras att de tre 

tidigast daterade intervjuerna görs med anledning av en show eller en utmärkelse, men 

handlar främst om kategoriseringar om kön eller etnicitet. Två av de senare intervjuerna görs 

också i samband med en show, men här är showens syfte att belysa just kön och normer och 

detta har därför en naturlig plats i texten.   

Med tanke på det begränsade urvalet går det naturligtvis inte att säga om detta är en 

allmän trend, men den intensifierade samhällsdebatten om kön och jämställdhet de tio åren 

borde rimligtvis haft en viss påverkan på en genre som i hög grad grundar sig på 

samhällsobservation, och kan förhoppningsvis ses som en förflyttning i en positiv riktning. 

Genomgången av hur komikerna kategoriseras av andra respektive sig själva visar det 

rimliga resultatet att de längre intervjuerna också innehåller fler exempel på båda delarna. 
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Mer oväntat är kanske att de ofta samspelar med varandra, men även det är kanske rimligt – 

om någon ställer en fråga om ett visst ämne bör väl svaret också ha en koppling till frågan.  

Intervjun med Mirza sticker ut då kategoriseringarna om henne är betydligt fler än antalet 

egenkategoriseringar. I övrigt visar undersökningen att omskrivningarna som skribenterna 

använder ofta består av påståenden om komikernas personlighet och inneboende egenskaper, 

medan komikerna i sin tur ofta använder egenkategoriseringen som ett svar på en fråga eller 

som en del av ett längre resonemang.  

 
7.1.2 Multimodalitet 

 

Här var min frågeställning hur samspelet mellan text och bild såg ut. Förstärker eller 

underminerar valet av bilder till dessa intervjuer textens budskap, eller är det helt neutralt? 

Granskningen ska ses som ett komplement till MCD-analysen, för att tillföra ytterligare en 

aspekt i tolkningen. 

Utifrån mina resultat går det dock inte att se en röd tråd i hur bildvalet har gjorts till 

artiklarna. De flesta bilderna är neutrala till sin natur men kan i vissa fall (du Rietz, Hallberg 

Pauli) kopplas mer till text och rubrik än de andra och därmed ge intryck av någon form av 

samspel.  

Ami Hallberg Paulis kroppsspråk är aktivt, framåtlutande och signalerar stridslystnad 

vilket stämmer väl överens med hennes budskap i artikeln. Elina du Rietz avbildas också med 

ett aktivt kroppsspråk som betonar kategoriseringen om kroppslig humor både i rubrik och 

brödtext.  

 
7.1.3 Avslutning 

 

Sammanfattningsvis skulle jag vilja säga att arbetet har varit intressant och lite frustrerande. 

Metoden MCD är ett spännande sätt att dekonstruera yttranden och blottlägga sammanhang 

som ligger under ytan, men det är också lätt att fastna i detaljer som gör att det kan vara svårt 

att se helheten. Diskussionen om könsnormer i komikerbranschen lär fortsätta ett tag till och 
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för vidare forskning är den givna utgångspunkten att göra samma studie med samma typ av 

material för manliga standupkomiker och analysera eventuella skillnader. 

Jag är dock tveksam till om det går att belysa normer utan att i någon form bekräfta dem 

samtidigt. Det behövs en bakgrund, en kontext eller en motsats för att någon ska kunna lyftas 

fram som ett exempel på vad det är eller inte är. Däremot bör det inte vara omöjligt att kunna 

göra det utan att hemfalla åt alltför grova stereotyper eller klichéer. 

Det skulle också vara intressant att analysera ett större urval av artiklar för att få mer 

statistiskt säkerställd data. En annan riktning skulle kunna vara att fokusera på en eller ett par 

kategorier för en mer intersektionell analys. 
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