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Sammanfattning 
Uppsatsens syfte är att undersöka hur Jeff Dunham använder olika tilltal och omtal i sina 

inlägg på Twitter. 

 

För att ta reda på det använder jag mig av två frågeställningar: 

• Vilken effekt får Jeff Dunhams varierade tilltal och omtal på relationen med hans 

twitterföljare? 

• Vad framgår vara det huvudsakliga syftet med hans twittersida? 

 

Arbetet baseras på en kvalitativ metod där fokus ligger på den amerikanska komikern Jeff 

Dunham. Som teori användes textanalys och retorik för att analysera och dra slutsatser från 

mitt resultat. 

 

Uppsatsen visar på hur tilltal och omtal kan användas i relationsbyggandet mellan kändisar 

och fans. Med rätt tilltal och omtal kan en kändis skapa närhet till sig själv, medan fel till- 

och omtal skapar distans till twitterföljare. Den visar på hur varierande omtal skapar ett 

trovärdighetsproblem kring vem det är som kommunicerar med twitterföljarna. 

Uppsatsen kommer fram till att det huvudsakliga syftet med Jeff Dunhams Twitter 

användning av är att göra reklam för egna produkter och produktioner.  

 

Eftersom denna uppsats baseras på en kvalitativ studie så kan inga generella slutsatser dras 

kring hur det ser ut på alla komikers eller kändisars twittersidor, men det är en studie som 

visar på möjligheten över hur det kan tänkas se ut för andra offentliga personer som 

twittrar. 
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1.0 Inledning 

”All kommunikation handlar om att nå fram till någon, påverka, helst stärka och förbättra 

en relation.” (Ekström & Larsson 2010 sid 158). 

 

En kändis vare sig det är en komiker, sångare, skådespelare eller liknande har på olika sätt 

en stor påverkan på sina fans. Ett exempel på det går att hitta i Elizabeth Butler Breeses 

uppsats “Meaning, Celebrity, and the Underage Pregnancy of Jamie Lynn Spears”. Jamie 

Lynn Spears gick 2007 ut och meddelade att hon var gravid. Hennes graviditet förorsakade 

stor debatt i USA och resten av världen vad gällde tonårssex och tonårsgraviditeter. 

Författaren skriver att kändisar har en ”social närvaro” i många fans liv och att de är 

symboler som fansen beundrar, ser upp till och vill efterlikna (Butler Breese 2010). De är 

förebilder för många fans. Fans som oftast är i tonåren eller till och med yngre än så. 

Därför är det viktigt vad för slags budskap de förmedlar. Butler Breeses uppsats handlar 

förvisso inte om sociala medier, men den visar hur stort inflytande en offentlig person har 

på människorna omkring dem. Och när all kommunikation handlar om att nå fram med ett 

budskap till en publik är det viktigt vad avsändaren förmedlar. 

 

Barbara Read diskuterar i artikeln ”Britney, Beyoncé, and me - primary school girls' role 

models and constructions of the 'popular' girl” hur unga tjejer påverkas av kändisar när det 

kommer till uppförande och även hur de bör se ut. Kändisar inspirerar sina fans genom hur 

de uppträder på scenen, i filmer och i sina privatliv. Hur kändisar ser ut i kroppsstorlek och 

vad de har för kläder på sig påverkar hur unga tjejer väljer att vara och se ut (Read 2011). 

Den som kommunicerar gör alltid det i en viss situation och utifrån ett specifikt syfte 

(Berger 1999). Därför är det relevant att forska kring vad det är för syfte bakom den 

information som kändisar delar med sig av. 

 

Den här uppsatsen handlar om Jeff Dunhams sätt att använda Twitter. Jeff Dunham är en 

amerikansk stå-upp komiker som har gjort sig känd genom buktaleri. Han började med det 

redan vid åtta års ålder. När han är på scen och gör en show använder han sig av dockor för 
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att berätta sina skämt. Dockorna har olika personligheter. Bland Dunhams dockor har vi 

bland annat den sarkastiska pensionären Walter som är bitter och sur på det mesta i sitt liv. 

Från sin fru som han konstant bråkar med till självmordsbombare vars bomber sprängs för 

tidigt. Den öldrickande rallyälskaren Bubba J som Dunham själv beskriver som 

”whitetrash trailerpark”, Peanut den pälsbetäckta manikern, Sweet Daddy D som är 

Dunhams manager och bäst kan beskrivas som en ”pimp”, den kryddstarka José Jalapeño 

från söder, superhjälten Melwin som haar blygsamma superkrafter. Han kan flyga (lika 

långt som Dunham kan kasta honom) och säger att han kan se genom kläder, men inte 

silikon. Den sista dockan är det fumliga skelettet Achmed the dead terrorist som bär en vit 

turban och ofta utbrister ”Silence, I’ll kill you” och ”Infidel” till närvarande publik och till 

Jeff Dunham själv (http://www.jeffdunham.com/#/bio, Hämtad 2011-04-14). 

 

Valet av komiker landade på Jeff Dunham på grund av två anledningar. Den första är för 

att han är aktuell med en turné i Europa i skrivande stund. Under sitt besök i Sverige hade 

han både en show i Stockholm och en i Umeå (http://www.jeffdunham.com/#/tour, 

Hämtad: 2011-04-21). Den andra anledning är för att han själv har sagt att han aldrig skulle 

ha varit lika känd som han är i dag om det inte vore för internet och sociala medier 

(http://abcnews.go.com/Nightline/video/funny-jeff-dunham-12782858, Hämtad:  

2011-04-21). 

 

1.1 Syfte 
Syftet med min uppsats är att försöka få fram en bild av hur kommunikation med ”tweets” 

från en kändis skapar en relation till hans eller hennes fans. Den behandlar hur tilltal och 

omtal på olika sätt får en effekt på hur relationen till hans ”följare” ser ut. Uppsatsen 

beskriver även ett identitetsproblem som uppstår när kommunikation ges över internet 

eftersom kommunikatören kan använda olika identiteter och alias och olika 

berättarpositioner i tilltal och omtal.  
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1.2 Frågeställning 
I min uppsats utgår jag ifrån två frågeställningar: 

• Vilken effekt får Jeff Dunhams varierade tilltal och omtal på relationen med hans 

twitterföljare? 

• Vad framgår vara det huvudsakliga syftet med hans twittersida? 

1.3 Avgränsningar 
I början inriktades den här uppsatsen på hur kändisar använde sig av Twitter. Ordet 

”kändisar” var dock en alldelens för bred definition. Den skars därför ner till att titta på hur 

sex amerikanska komiker använde sig av Twitter. Tanken var att gå djupare in på deras 

sidor för att ta reda på vilka typ av inlägg de gör: Är inläggen privata? Skriver komikerna 

ut några skämt? Är twittersidorna ett försök till att skaffa sig fler fans, eller ett försök att 

hålla kontakten med de fans de redan har? Används de för att göra reklam för kommande 

turnéer och stå-upp shower? Valet av komiker landade på sex män som alla hade 

”verifierade konton”. Verifierande konton betyder att kändisen har gjort en ansökan om att 

bli verifierade så att deras fans ska veta att sidan tillhör dem och ingen utomstående. 

 

Det blev svårt att hinna göra en kvalitativ forskning på sex komikers twittersidor. Därför 

skars forskningen ner ytterligare genom att rikta fokus på en komiker. Valet landade då på 

Jeff Dunham för att han under forskningstiden var aktuell med en europaturné och kändes 

som den mest aktuella amerikanska komikern just då. 

 

1.4 Twitter 
Sedan Internets början har ett skifte ägt rum som innebär en övergång från en 

informationsteknologi till en interaktionsteknologi. Internet har gått från att fungera som en 

informationskälla för internetanvändare till att bli ett sätt för användarna att kommunicera 

med varandra. Det är de sociala medierna som gör den kommunikationen möjlig. Men 

sociala medier medför även ett nytt sätt att kommunicera. Tidigare gränser för 

kommunikation har suddats ut. Det är inte ett sätt att interagera ansikte mot ansikte där 
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personerna i samtalet har en hel del medel till sitt förfogande eftersom att de befinner sig i 

samma tid och rum utan här måste avsändaren ta till andra medel för att mottagaren ska 

förstå, tro på och ta till sig det budskap som sänds till dem (Bergquist, Lövheim & 

Sveningsson 2007). Social medier skiljer sig även från massmedier i den bemärkelsen att 

det sistnämnda utgör en envägskommunikation där en sändare kommunicerar med en 

grupp människor. Sociala medier ger en avsändare och en mottagare möjlighet att 

kommunicera med varandra och därigenom utbyta information och tankar om olika ämnen  

(http://www.ne.se, sökord: Sociala medier, Hämtat 2011-09-23). 

 

Twitter är en social nätverkstjänst som slog igenom 2006 (http://www.ne.se/, sökord: 

Twitter, Hämtad: 2011-04-11). Det var då det allra första meddelandet skickades på 

Twitter av @jack. Han hade då sju ”följare”. Det är svårt att veta exakt hur många som 

använder Twitter och antalet ökar drastiskt varje dag. Antalet uppskattas i dag vara över 

hundra miljoner människor (http://blog.twitter.com, Hämtat 2011-09-29).  Basen ligger i 

San Francisco, men sidan har användare från länder världen över 

(http://twitter.com/#!/who_to_follow/interests, Hämtat 2011-09-23). 

 

Twitter ger användare möjlighet att ”träffas” inom samma forum för att prata och diskutera 

ämnen som är intressanta för just dem. Det ger även andra internetanvändare möjlighet att 

få information om ämnen som de finner viktiga. På Twitter finns det ett antal kategorier 

som sorterar olika typer av ämnen, exempelvis ”Konst och Design”, ”Mode”, ”Sport” och 

”Vetenskap”. Så användarna kan trycka in sig på de olika kategorierna och därefter välja 

att ”följa” företag som passar deras intresseområden. 

(http://twitter.com/#!/who_to_follow/interests, Hämtat 2011-09-23).  

En twitteranvändare kan ”följa” andra som twittrar och har även själv en egen grupp 

”följare”. Att ”följa” någon innebär att han eller hon får uppdateringar om vad den som han 

eller hon följare skriver. De användarna med flest följare är i dag offentliga personer och 

kändisar. (Marwick & Boyd 2010). 
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En twittersida utgörs av mikrobloggar där användarna kan skicka ut korta meddelanden, så 

kallade tweets. Dessa ”tweets” är textbaserade och får högst vara 140 tecken långa. Det är 

alltså viktigt för de som twittrar att hålla meddelanden korta och lära sig att bara ta med det 

absolut nödvändigaste. Meddelandena låter användarna svara på frågan ”Vad gör du?”. Det 

skapar en tidslinje med varierande ämnen på deras twittersida. Inläggen handlar om allt 

från skämt till nyheter (Marwick & Boyd 2010). Utöver de 140 långa textmeddelanden 

som användaren kan dela med sig av så finns även tekniska medel för att lägga upp bilder 

och filmer på användarens sida (http://twitter.com/about, Hämtat 2011-09-23).  

 

Twitter medför en spridning av information som i annat fall kanske inte skulle ha blivit 

välkänt. Efter eurovision song contest 2010 där Eric Saade läste upp Sverige resultat i 

finalen spreds frågan ”Who’s the hot swedish guy?”, med en bild på Saade där han läser 

upp resultatet, som en löpeld genom Twitter och andra sociala medier så som Youtube.  

Det var en fråga som snabbt fick ett svar då människor över hela världen däribland Sverige 

har användare på Twitter (http://twitter.com/about, Hämtat 2011-09-29). 
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2.0 Tidigare forskning 

Forskningen kring sociala medier har bara börjat, men utvecklas hela tiden och är i dag ett 

ämnesområde som många forskare undersöker och studerar. Studierna handlar ofta om vad 

sociala medier har för effekt på publiken medan den här uppsatsen fokuserar på 

avsändarens sätt att skapa en relation till läsaren genom tilltal. Tidigare forskning med 

inriktning på ett liknande ämnesområde har varit svårt att hitta. Däremot finns det artiklar 

och uppsatser som till viss del förstärker antaganden och resonemang i min studie. 

 

Till exempel en artikel av Marwick och Boyd i New Media & Society, 13:1 är intressant. 

Den behandlar twitteranvändare och hur de twittrar till en påhittad publik. Twittrare med få 

”följare” beskriver publiken som vänner, familj och arbetskollegor, medan de med 100 000 

följare och fler svarar att publiken är fans. Användare med många fans använder även 

Twitter om ett redskap för ”self-promotion”. Alltså som ett verktyg för att göra sig själv 

mer synlig och därigenom mer känd (Marwick & Boyd 2010). Artikeln är relevant både för 

att den ger en bra teoretisk syn på hur Twitter fungerar, men framför allt för att den ger en 

insyn i hur twitteranvändare tänker när de skriver inlägg till sina ”följare”. Den går även in 

på hur användare med många följare använder Twitter för att promota sig själv. 

 

En uppsats av Cogburn och Esponoza-Vasquez i Journal of Political Marketing, 10: 1, har 

relevans i det här arbetet. Den handlar om Barack Obamas framgång, i det amerikanska 

valet, tack vare sociala medier. I det här fallet handlar det inte bara om Twitter utan även 

andra sociala medier. Uppsatsen visar på hur Obama-lägrets hantering av sociala medier 

spelade en väsentlig roll för Obamas chans att vinna valet. Den nämner att möjligheten till 

direkt kontakt med de som röstar kan stärka den politiska medvetenheten och 

deltagarantalet i politiska val (Cogburn & Espinoza-Vasquez 2011). Den är relevant för att 

den beskriver hur Barack Obama använde sig av sociala medier för att kommunicera med 

väljare och hur sociala medier är till stor hjälp när det kommer till att skapa ett intresse för 

olika saker, i det här fallet politik.  
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En annan uppsats skriven av Crawley i Memory, 18: 8, går in på ”jag”- och ”tredje-

person”-språket. Den studien visar på hur användningen av ”tredje-person” har en 

distanserande funktion till hur bra man minns saker och ting (Crawley 2010). Resultatet 

och slutsatserna i den studien är till användning genom att den förstärker teorin i det här 

arbetet. 

 

Orita och Hada beskriver i sin artikel i ACM om identitetsproblemet som finns på internet. 

Den studien går in på att användare skapar ett ”screen-name” och via det känner 

användarna igen varandra. I dag skapas falska användarkonton där kändisnamn, men även 

andra, mer okända, användare används. Ett exempel som uppsatsen tar upp är en affärsman 

som har stämt sin gamla skolkamrat för att ha skapat en falsk profil av honom på Facebook 

(Orita & Hada 2009). Artikeln är relevant för min undersökning därför att problematiken 

med identitet i den här typen av medierad kommunikation även gäller Jeff Dunhams 

twittersida. Trots att Jeff Dunham har ett ”verifierat konto”, vilket inte är fallet i Orita och 

Hadas exempel, finns det ett grundläggande problem med identiteter vilket jag kommer 

diskutera vidare i analys- och diskussionsdelen.  
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3.0 Metod och teori 
I det här kapitlet finns det beskrivet hur jag går tillväga med arbetet och vilka teorier jag använder 

för att analysera min uppsats. 

 

Det här arbetet gjordes med hjälp av en kvalitativ metod. En kvalitativ studie används för 

att fördjupa sig inom ett ämne (http://www.ne.se, Sökord: Kvalitativ forskning, Hämtad 

2011-04-11). Med den metoden vill man klargöra ett fenomens karaktär eller egenskaper. 

Till skillnad från en kvantitativ metod som fastställer mängder (Widerberg 2009). En 

kvalitativ metod omfattar en mindre urvalsgrupp i undersökningen än den kvantitativa. I en 

kvalitativ metod befinner sig forskaren själv i den sociala verklighet han/hon studerar och 

vill analysera (http://www.ne.se, Sökord: Kvalitativ metod, Hämtad 2011-04-11).  

 

Jag har undersökt twitterinlägg som Jeff Dunham gjorde mellan 6 januari 2010 till 22 april 

2011. Inläggen publicerades alltså under drygt ett års tid vilket gav ett tillräckligt urval till 

en tematisering av inläggen. Jag delade in inläggen de fyra kategorier: skämt, reklam, 

personliga inlägg och kommentarer till fansen.  

Kategorin ”Skämt” innefattade de inlägg där Jeff Dunhams dockor uttalade sig och 

försökte vara roliga.  

Med temat ”Reklam” menas de inlägg där Jeff Dunham som tredje person gjorde reklam 

för produkter och shower. Till exempel kunde det vara att han berättade om när sitt nästa 

framträdande ägde rum eller att ”följarna” på Twitter borde ta del av en Jeff Dunham app 

eller dvd.  

Inlägg som hamnade i kategorin ”Personliga inlägg” var de tweets som Dunham skrev 

utifrån ett ”jag”-perspektiv.  

”Kommentarer till fansen”- kategorin var när Dunham skrev tweets som riktade sig som en 

kommentar till sina följare. Det kunder tillexempel vara att han tackade sina fans för att de 

kom till en av hans föreställningar.  
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De fyra kategorierna är utvecklade av mig personligen för att strukturera upp materialet på 

bästa möjliga sätt för er läsare. Gruppernas olika egenskaper och vinklar har jag valt för att 

inläggen som Jeff Dunham skriver bäst kan kategoriseras under dem. Det är alltså dessa 

olika former av inlägg som går att hitta på hans twittersida. 

 

3.1 Retorikanalys 

Efter att ha indelat inläggen i ovannämnda tematiska kategorier gjorde jag en närmare 

retorikanalytisk studie av tilltalet i inläggen. 

Retoriken kan benämnas som ”läran om kommunikation ur avsändarens synvinkel” 

(Berger 1999). Den används för att analysera förhållandet mellan avsändaren och publiken 

(Gripsrud 2002). Den har sitt ursprung från antikens Grekland där den uppfattades som 

”läran om talekonst” (Berger 1999). Då träffades fria män för att diskutera politiska frågor 

och andra gemensamma intressen. Retorikens början uppstod som ett reflekterande kring 

vad som gjorde ett tal övertygande för dess åhörare  (Gripsrud 2002). Retorik utvecklades 

för att kunna strukturera direkt kommunikation i det offentliga rummet. Den frågar efter 

vilka medel som talaren använder för att föra ett övertygande tal (Ekström 2008). 

Retoriken används för att analysera förhållandet mellan avsändaren och publiken (Gripsrud 

2002). I den här forskningen låg fokus på att se hur Dunham försökte skapa och behålla en 

relation med sina läsare. 

 

3.1.1 Ethos, logos och pathos 

Inledningsvis studerade jag inläggen utifrån ethos, patos och logos som inom retoriken 

används som redskap för hur talaren/skribenten ska övertala eller övertyga sin publik. 

Dessa tre strategier är ethos, logos och pathos. Ethos handlar om vilket intryck 

talaren/skribenten förmedlar till exempel utifrån tilltro och trovärdighet. Ethos är ett 

känslomässigt övertalningsmedel som liknar olika varianter av respekt och 

gemenskapskänsla (Gripsrud 2002). Det är en viktig ingrediens för att budskapet som 

avsändaren ger ska tas emot på ett avsett sätt. Är avsändaren inte trovärdig som person 

kommer mottagarna inte att lita på innehållet i budskapet heller. Logos handlar om logiken 
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i budskapet och vädjar till mottagarens eget förnuft. Om det vi hör eller läser inte känns 

logiskt för oss så tar vi inte till oss innehållet i budskapet. Avsändaren måste alltså ha 

rationellt och logiskt övertygande argument för sina påståenden. Pathos handlar om 

känslor som talaren väcker hos sin publik. Genom att vädja till känslor försöker talaren 

väcka ett intresse för vad det är som sägs (Gripsrud 2002). Ett exempel på ett sammanhang 

där pathos används flitigt är välgörenhetsgalor och liknande. Några exempel är Rädda 

barnen, Röda korset och Unicef som med livesändningar uppmuntrar tittare att skänka 

pengar eller bli faddrar. Under dessa program får tittarna se hur barn i andra länder har det. 

Bilder visar barn i fattigdom och där levnadsstandarden är mycket liten. Dessa bilder är det 

pathos som ska få oss tittare att lyfta telefonen och skänka pengar. 

 

3.1.2 Pronomen – Tilltal och omtal 

Vi kommer i kontakt med texter i princip hela tiden. När vi läser tidningar, ser på tv, 

skriver ett mejl, lyssnar på radio, fyller i blanketter eller skriver en bloggkommentar är 

några exempel på det. Genom att analysera texter lär vi oss mer om hur samhället ser ut 

och fungerar. 

Den här uppsatsen går in mycket på ”tilltal” och ”omtal”. Vad jag menar med det är vilket 

personpronomen Jeff Dunham använder på sig själv, och på de han tilltalar, när han skriver 

tweets.  

Anledningen till det är att en text som skrivs utifrån ett ”jag”-perspektiv får en större 

närvarokänsla och närhet till läsaren än om texten är skriven utifrån exempelvis tredje 

person. Varierande tilltal som du, vi och ni gör att vissa läsare känner sig delaktiga medan 

den stänger ute andra. Medveten användning av personpronomen är därför viktig i 

relationsbyggande forum såsom Twitter.  

En annan viktig detalj är att användningen av egennamn som ”Frank” skapar ett  mer 

intimt tilltal än om avsändaren använder sig av ett ”vi”-omtal. Detta för att ”Frank” är en 

person och ”vi” är flera (Ekström & Larsson 2010). Däremot har användning av ”tredje-

person” i en text eller över telefonen en distanserande effekt på mottagaren. Det innebär att 

ett ”jag”-perspektiv är mer personligt än att använda ett namn. ”Hej det är Frank igen…” är 
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mer distanserande än ”Hej det är jag igen…”. I det sistnämna alternativet finns en tydligare 

relation mellan avsändare och mottagare då avsändaren visar på att mottagaren bör känna 

igen rösten i luren eller stilen på språket utan att behöva berätta vem det är som uttalar sig 

(Crawley 2010). 

 

”I texten riktar sig ett vi till ett du. Detta är vanligt i texter där en opersonlig avsändare skriver till 

ett större okänt kollektiv och där avståndet mellan skribent och läsare är stort. Den empiriska 

(verkliga) läsaren vet för det mesta att han eller hon inte är tilltalad som individ, men däremot kan 

du-tilltalet göra texten mindre formell och ha en viss utpekande funktion.” (Ekström & Larsson 

2010 sid 168).  

Det här citatet beskriver ett exempel där SBAB skriver ett reklambrev till sina kunder. 

Citatet tar upp hur tilltalet du gör texten personlig och omtalet ”vi” används när avsändaren 

är opersonlig.  

 

3.1.3 Återskapa den verkliga kontakten 

Det är svårt att säga vad som bygger en relation mellan en skribent och en läsare. I en text 

vill man försöka återskapa den dialog som man skulle ha i en konversation ansikte mot 

ansikte (Ekström & Larsson 2010). 

 

3.2 Identitetsproblem 
”Hur ska vi, i miljöer där vi inte ser varandra, kunna veta vem vi kommunicerar med?” 

(Bergquist, Lövheim & Sveningsson 2007 sid 25) 

Under senare år har studier som handlar om tekniska komponenter till allt större del börjat 

handla om ”samspel mellan teknik och människa” eller interaktionen mellan människor 

med hjälp av teknikens hjälp. Ett problem med en internetbaserad studie är identiteten. Det 

som till störst del har fångat forskares intresse är möjligheterna att ljuga om vem vi är 

(Bergquist, Lövheim & Sveningsson 2007).  
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Twitter har sedan 2009 skapat en funktion för att undvika exempel som att Dalai Lama har 

en twitterkonto trots att han aldrig skapat ett. Skaparna av Twitter införde ”verifierat 

konto”, en funktion som finns till hands för att användare ska kunna verifiera att ett konto 

tillhör dem och ingen utomstående (Orita & Hada 2009).  Även om detta hjälper till att 

minska identitetsproblemet så försvinner det ändå inte helt. Att Jeff Dunham har ett 

verifierat konto betyder inte att Dunham själv är den som skriver alla meddelandena på sin 

Twitter. Verifieringen gör att ”följarna” vet att det är han eller någon i hans närhet som 

Twittrar, men det kan vara någon i hans manegement och inte han själv som skriver 

inläggen.  
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4.0 Resultat 
I det här avsnittet redogör jag för det resultat jag fått fram. Jag har medvetet valt att 

stapla upp Jeff Dunhams twitterinlägg rätt upp och ned, för att det ska bli lättare att följa 

med och förstå vilka textdelar som hör till vilket inlägg. I löpande text tror jag att det 

skulle ha blivit mer rörigt. Grupperna är valda av mig personligen för att jag tycker att de 

bäst speglar de olika kategorier som Dunham skriver om på sin Twitter. Grupperna ger 

dessutom en tydlig bild över vilka ämnen han tar upp.  

Jag har inte tagit med alla inlägg som skrivits från januari 2010 till april 2011 utan valt ut 

de som jag anser vara så rättvisande som möjligt utifrån alla inlägg som har skrivits. De 

fyra grupperingarna som har gjorts är grupper jag själv har konstruerat. Urvalet är 27 

inlägg utav de 135 som Jeff Dunham skrev under januari 2010-april 2011. 

 

Under den första tiden av 2010 var inläggen på Jeff Dunhams Twitter i princip bara ”reklam”-

inlägg. De var skrivna ur tredje person och tilltalade följarna ur ett du eller ni perspektiv. Inläggen 

var reklam för turnédatum, dvd:er, ”Late night”-framträdanden och appar. 

 
Jeff and the gang are going to New Mexico this Wednesday! Let us know if you are going to be in the 

crowd! http://bit.ly/d810vO den 27 juli 2010 03:27:14 via web  

The Jeff Dunham app for the iPhone, iPod, and iPad is now available on iTunes! Click below to get 

yours! http://bit.ly/jdiphoneapp den 20 juli 2010 18:36:29 via web  

New trailer for “Dinner for Schmucks,” starring Steve Carell, Paul Rudd and featuring Jeff Dunham 

http://bit.ly/dlrQCd den 13 juli 2010 21:17:37 via web  

Who's received the Jeff Dunham Show on DVD in mail? Tweet back & let us know what you thought & 

you could win a copy of Spark of Insanity! den 24 maj 2010 20:29:49 via web  

Check out the new Jeff Dunham Fan Store! http://bit.ly/aPise9 den 17 juni 2010 19:15:57 via web  

JEFF DUNHAM'S COMEDY PHENOMENON CONTINUES TO SPREAD WORLDWIDE! 

http://tinyurl.com/y9rhh7j den 27 januari 2010 00:58:11 via web  

http://twitter.com/jeffdunham/status/19617925121
http://twitter.com/jeffdunham/status/19006693889
http://bit.ly/dlrQCd
http://twitter.com/jeffdunham/status/16403874169
http://twitter.com/jeffdunham/status/8256494549
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Happy New Year! Check Jeff's tour dates http://tiny.cc/ErQ3A to see if Jeff and the guys in the trunk are 

performing near you in 2010! 8:21 PM Jan 6th, 2010 via web  

I juli 2010 började det komma inlägg som kategoriserades som ”Personligt inlägg”. Även här 

kunde tendenser kring ”reklam”-kategorin synas när det skrevs om bland annat ett medverkande på 

”Today Show”, men jag valde att placera det inlägget i ”Personliga inlägg” för att den ändå var ur 

det personliga ”Jag”-perspektivet. 

 

Thanks for the responses, you guys. I'm in LA now, but still stuck on Europe time... Can't sleep, so I 
decided to help Walter tweet. den 21 april 2011 
 

New Mexico tonight with the gang! den 28 juli 2010 20:21:37 via web  

Hey. People always tell me that my schedule looks nuts. Well, gonna try to tweet regularly w updates and 

see if u think so... Here goes!.. den 15 augusti 2010 22:34:48 via Echofon  

Walter and I appeared on the Today Show this morning with Kathie Lee and Hoda! Check out the video 

here. http://on.today.com/9LgtLF den 3 november 2010 19:28:16 via web  

Yo! On tour in Europe now. Had a great show in Zurich; sitting in a café n Paris w Audrey & daughters, 

@ashlyndunham & Kenna. Jokes to come! den 1 april 2011 16:48:35 via Echofon  

I'm fairly certain Jesus appeared to someone and gave them this idea. http://tweetphoto.com/39989333 

den 19 augusti 2010 16:15:46 via Echofon  

Nedanstående inlägg hör till kategorin ”Kommentarer till fansen”. De var inlägg som riktades till 

”följarna”. Här lades även ”retweets”, alltså inlägg där Jeff Dunham har skrivit en kommentar till, 

”@namn”, någon. 

 
Thanks for the responses, you guys. I'm in LA now, but still stuck on Europe time... Can't sleep, so I 

decided to help Walter tweet. 21 April 

Looking forward to seeing everyone in Portland, Philly, and Waterbury this week! 2 new guys in the act! 

den 8 mars 2011 15:47:32 via Echofon  

http://tiny.cc/ErQ3A
http://twitter.com/jeffdunham/status/7448977018
http://www.echofon.com/
http://twitter.com/ashlyndunham
http://www.echofon.com/
http://tweetphoto.com/39989333
http://www.echofon.com/
http://twitter.com/jeffdunham/status/45133555940065281
http://www.echofon.com/
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Heading to Caesar's in Vegas on May 7th. Hope to see you there. Oh... And I think Walter has another 

joke. Hang on... about 3 hours ago via Echofon  

Just landed in Des Moines, Iowa... Doing the State Fair of Iowa tonight. See you there..? Will tweet 

anything wacky that happens! den 16 augusti 2010 00:01:08 via Echofon 

Congrats @NicoleIsStoked and @MadMothWhat! You both win T-Shirts! DM me your mailing info. 

Every1 else stay tuned tomorrow for more prizes! den 17 mars 2010 00:23:27 via web  

@Jessica6661_ @1kimh2 @latinoheat84 @meandsam2 @super_guy Congrats! You all win a copy of 

SPARK OF INSANITY on DVD. DM me your mailing info! den 28 april 2010 01:48:40 via web  

I nedanstående texter skrev Jeff Dunham twitterinlägg där det framgick att det var hans 

dockor som fick uttala sig. Dunham använde sig av dockorna för att ta upp ämnen som på 

ett eller annat sätt var relevanta i den tid där de nämns. Dockorna används precis som i 

hans framträdanden som ett medel för att roa och underhålla. 

 
Walter: Airlines are now raising ticket prices so they can make more Starbucks runs for our nations’ air 

traffic controllers. about 2 hours ago via Echofon  

Walter: A drunk Nic Cage was arrested in in N Orleans 4 disturbing the peace. How loud do u have to be 

to disturb the peace in New Orleans?! about 3 hours ago via Echofon  

ACHMED SAYS: I was very disappointed that Chris Brown performed on Dancing with the Stars 

without incident. Better luck next time, Infidel!! den 1 april 2011 16:57:15 via Echofon  

WALTER NOTES: The Oxford dictionary has added popular text abbreviations such as LOL and OMG 

to it’s online edition… WTF!!! den 1 april 2011 16:52:44 via Echofon 

WALTER:Idol finalists were moved into a Beverly Hills mansion where they’ll live until they're off the 

show... Same deal as Charlie Sheen. den 10 mars 2011 17:47:18 via Echofon  

WALTER: I can't believe Justin Bieber's hair clippings went for $40k on eBay. I'm having them made 

into my first toupé. den 10 mars 2011 16:51:34 via Echofon  

http://twitter.com/jeffdunham/status/60009844844933120
http://www.echofon.com/
http://twitter.com/jeffdunham/status/21262622463
http://www.echofon.com/
http://twitter.com/NicoleIsStoked
http://twitter.com/MadMothWhat
http://twitter.com/Jessica6661_
http://twitter.com/1kimh2
http://twitter.com/latinoheat84
http://twitter.com/meandsam2
http://twitter.com/super_guy
http://twitter.com/jeffdunham/status/12973025631
http://twitter.com/jeffdunham/status/60010500183965698
http://www.echofon.com/
http://twitter.com/jeffdunham/status/60000007964737536
http://www.echofon.com/
http://twitter.com/jeffdunham/status/53833306420166656
http://www.echofon.com/
http://twitter.com/jeffdunham/status/53832169738608641
http://www.echofon.com/
http://twitter.com/jeffdunham/status/45888468399816704
http://www.echofon.com/
http://twitter.com/jeffdunham/status/45874445721669633
http://www.echofon.com/
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WALTER: What the hell’s wrong with Charlie? Was he raised by the Lohans? den 8 mars 2011 15:37:37 

via Echofon  

WALTER: I got President Bush's autobiography... I'm curious to see if it's as funny as ours. den 11 

november 2010 19:59:34 via web  

 

http://twitter.com/jeffdunham/status/45131058693406720
http://www.echofon.com/
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5.0 Analys och diskussion 

Det här kapitlet är avsatt för att analyser och diskutera det resultat jag har fått fram i min 

forskning. 

 

5.1 Återkoppling till forskningsfrågorna 
 

5.1.1 Första frågeställningen 

Vilken effekt får Jeff Dunhams varierade tilltal och omtal på relationen med hans 

twitterföljare? 

 

Jeff Dunham sätt att kommunicera med sina läsare varierar. Med det menar jag att han 

byter omtals-formen på vem det är som faktiskt skriver hans twitterinlägg. Ibland skrivs 

inläggen utifrån ett ”jag”-perspektiv och ibland är det utifrån ett ”han”-perspektiv, alltså ett 

”Jeff Dunham”-perspektiv. Det gör att relationen till hans twitterföljare också varierar då 

närhetskänslan till de inlägg han skriver förändras beroende på vilket omtal han använder 

sig av. 

 

I inlägg där det tydliga syftet är att göra reklam för produkter eller kommande shower, 

används Jeff Dunhams namn istället för ett ”jag”-perspektiv. Här skrivs inte inläggen som 

att det är han själv som gör reklam för sina produkter utan man distanserar språket genom 

att låta Dunham som tredje person uttala sig om sina produkter och shower.  

Who's received the Jeff Dunham Show on DVD in mail? Tweet back & let us know what you thought & 

you could win a copy of Spark of Insanity! den 24 maj 2010 20:29:49 via web  

 

Här skulle det kunna stå något i stil med ”Who has received my DVD in mail? Tweet back 

& let me know what you thought…” Detta skulle göra inlägget mer personligt för läsarna.  

Här får en känsla av att inlägget inte är skrivet av Dunham själv utan av hans management. 
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Därför kan de inte i andra meningen (Tweet back & let us know…) använda sig av ”jag”-

perspektivet utan det blir ”låt oss veta vad du tycker”. 

Här dyker det upp ett identitetsproblem. Jag berättade under teorikapitlet hur viktigt det är 

att talarens eller skribentens ethos känns trovärdigt för att åhöraren eller läsaren ska kunna 

ta till sig och lite på det meddelande som framförs. Jeff Dunham har ett verifierat konto. 

Trots det så får vi känslan av att det inte är han själv som skrivit det här inlägget. Som 

person skriver vi sällan om oss själva i tredje person. Hans ”ethos” försvagas när 

skribenten känns som någon annan än Dunham själv. I det här fallet känns det till och med 

som att avsändaren är fler än en person, ”låt oss veta…”. Istället för en närhetskänsla till 

komikern Jeff Dunham får läsaren här en distanserande känsla till ett flertal okända 

personer. 

 

Gruppen med personliga inlägg skrivs ur ett ”jag”-perspektivet. Jeff Dunhams namn står 

inte med utan här är det ”jag”- och ”mig”-perspektiv på inläggen. 

Hey. People always tell me that my schedule looks nuts. Well, gonna try to tweet regularly w updates and 

see if u think so... Here goes!.. den 15 augusti 2010 22:34:48 via Echofon  

 

Den här formen av omtal skapar en närhet till läsarna och det blir ett ”jag till dig”-

meddelande. Här stärks Dunhams ethos då följarna får känslan av att det är komikerna 

själv som skriver meddelanden till sina följare. Inlägget blir därigenom mer personliga och 

läsarna har lättare att ta till sig meddelandet. 

 

Dockorna får tala 

I min studie framkommer det att Jeff Dunham använder sig av sina populära 

karaktärsdockor för att både kommunicera och bygga en relation till sina följare. När han 

drar skämt på sin Twitter gör han det med hjälp av dem. 

 
ACHMED SAYS: I was very disappointed that Chris Brown performed on Dancing with the Stars 

without incident. Better luck next time, Infidel!! den 1 april 2011 16:57:15 via Echofon  

http://www.echofon.com/
http://twitter.com/jeffdunham/status/53833306420166656
http://www.echofon.com/
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WALTER NOTES: The Oxford dictionary has added popular text abbreviations such as LOL and OMG 

to it’s online edition… WTF!!! den 1 april 2011 16:52:44 via Echofon 

Eftersom att det är dockorna som står för skämten i hans liveshower använder han sig av 

skämt för att bygga relationer även på internet. Här behöver dock följaren ha den 

bakgrundskunskapen om Dunham att Walter och Achmed är två av hans dockor och en 

väsentlig del av hans stå-upp akt. Vår förförståelse och kunskap om vem Jeff Dunham är 

och vad han gör är alltså en viktig del i det här sammanhanget. Då vet man att Achmed 

ofta använder sig av ord och fraser som ”Infidel” och ”I’ll kill you”. Läsarna vet då även 

vilken bitter personlighet Walter har. Med tanke på att många twittrare med ett stort antal 

följare tänker sig sin publik som ”fans” så kanske även Jeff Dunham gör det. Det kan vara 

anledningen till att han skriver utifrån att följarna vet vilka Achmed och Walter är. Det ger 

mig känslan av att twittersidan inte är till för att fånga upp nya fans. Det gör han via sidor 

som Youtube och via sina liveframträdande. Hans Twitter är istället ett sätt att behålla de 

fans han redan har. 

 

Dockorna – kopplingen till ansikte-mot-ansikte dialog 

Med hjälp av dockorna försöker Dunham även återskapa delar av den dialog han har på 

scen när han gör sina liveshower. Detta är vanligt på internet där en skribent inte har 

samma medel till sitt förfogande som man har vid ett ”ansikte mot ansikte”- samtal. 

Det är här Dunhams medel för pathos ligger. Han använder humor och skämt för att roa 

sina följare. Han försöker väcka glädje hos dem som ett sätt att behålla relationen med 

dem. Om han lyckas med det är svårt att säga eftersom att humor är et otroligt subjektiv 

fenomen. Vad som är roligt för vissa behöver inte nödvändigtvis vara roligt för andra. Men 

humoristiska inslag är ett bra pathos att använda sig av och speciellt för en komikers vars 

jobb det är att skämta och underhålla. 

 

5.1.2 Andra frågeställningen 

Vad framgår vara det huvudsakliga syftet med hans twittersida? 

 

http://twitter.com/jeffdunham/status/53832169738608641
http://www.echofon.com/
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Något som framgår vid analys av Jeff Dunhams twitterinlägg är att majoriteten av inläggen 

på ett eller annat sätt gör reklam för shower, dvd:er eller Jeff Dunham-produkter.  

En twitteranvändare med många följare använder ofta sin Twitter i ett reklamsyfte. Alltså 

för att promota sig själv och sina produkter (Marwick & Boyd 2010). Därför var det inte en 

överraskning att Dunham använder sin Twitter till just detta. Däremot var jag lite förvånad 

över att fler inlägg inte var av personlig karaktär. Alltså inlägg som inte var knutna till 

reklam utan mer ett sätt att interagera med följarna på ett personligt plan. Det ger mig 

känslan av att Dunhams huvudsakliga syftet med sidan är att promota sig själv och 

produkter som tillhör honom. 

Walter and I appeared on the Today Show this morning with Kathie Lee and Hoda! Check out the video 

here. http://on.today.com/9LgtLF den 3 november 2010 19:28:16 via web 

Heading to Caesar's in Vegas on May 7th. Hope to see you there. Oh... And I think Walter has another 

joke. Hang on... about 3 hours ago via Echofon  

Jeff and the gang are going to New Mexico this Wednesday! Let us know if you are going to be in the 

crowd! http://bit.ly/d810vO den 27 juli 2010 03:27:14 via web  

The Jeff Dunham app for the iPhone, iPod, and iPad is now available on iTunes! Click below to get 

yours! http://bit.ly/jdiphoneapp den 20 juli 2010 18:36:29 via web  

 

Omtalet ovan är varierande mellan olika inlägg. En del är ur ett jag-perspektiv och andra är 

utifrån en tredje person. Oavsätt omtal och kategori så finns det något reklamsyfte med 

majoriteten av alla inlägg som Dunham skriver. I ett av inläggen berättar Dunham att han 

kommer göra ett framträdande på Caesar´s 7 maj. Ett annat inlägg berättar om en app till 

mobilen. Så här ser många av inläggen ut. 

En artikel som nämns i tidigare forskningskapitlet handlar om Barack Obamas användning 

av sociala medier under det amerikanska valet. Där skriver författarna om möjlighet att få 

en direkt kontakt med väljarna och hur den kontakten kan få människor att delta på ett 

aktivt sätt i politiska sammanhang (Cogburn & Espinoza-Vasquez 2011). Även om 

sammanhanget inte är detsamma så kan här dras en parallell till den här uppsatsen och Jeff 

http://twitter.com/jeffdunham/status/60009844844933120
http://www.echofon.com/
http://twitter.com/jeffdunham/status/19617925121
http://twitter.com/jeffdunham/status/19006693889
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Dunhams reklaminlägg. Möjligheten för Dunham att nå ut till så många genom personliga 

inlägg, reklam och skämt stärker chansen att få fansen mer engagerade i hans produkter, 

produktioner och han själv som komiker. 

 

Jag skrev ovan att reklamsyftet framgår i de flesta inlägg som Dunham skriver. Även 

dockorna används till att göra reklam till sådant som tillhör Jeff Dunhams märke. 

WALTER: I got President Bush's autobiography... I'm curious to see if it's as funny as ours. den 11 

november 2010 19:59:34 via web  

I inlägget ovan nämns presidenten Bushs självbiografi för att sedan övergå till att nämna 

Dunhams. Detta inlägg blir lite dubbelreklam. Dels för Bush och dels för Dunham själv. 

Däremot är kategorin där dockorna uttalar sig den grupp där reklam förekommer minst 

ofta. Som jag har varit inne på tidigare så används dockorna för att berätta skämt, precis 

som de gör i Dunhams shower. 

WALTER: What the hell’s wrong with Charlie? Was he raised by the Lohans? den 8 mars 2011 15:37:37 

via Echofon  

Följer man med i amerikanska skvaller medier vet man att föräldrarna till Lindsay Lohan 

har fått mycket kritik på det sätt de har låtit sina barn växt upp framför kameror. Lindsay 

har även haft många problem med att hålla sig på rätt sida av lagen. Hon fick bland annat 

en fängelsedom på 90 dagar 2010. Ovanstående citat är en pik mot både Charlie Sheen och 

familjen Lohan samtidigt som tanken bakom inlägget är att skämta. Vet man vem Walter 

är och vilken bitter och sarkastisk personlighet han har så framgår detta skämt till läsarna 

även fast de inte kan se eller höra karaktären uttala orden. 

Jag ser denna underhållning som ett annat syfte med twittersidan. Underhållningen i sin tur 

är ett hjälpmedel för att hålla kvar läsarna. 

 

http://twitter.com/jeffdunham/status/45131058693406720
http://www.echofon.com/
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5.2 Identitetsproblemet 
Den här uppsatsen har varit inne på ”Identitetsproblemet” vid ett antal tillfällen, framför 

allt när tilltalet och omtalet på Dunhams Twitter analyserades. Att utge sig för att vara en 

person som twittrar och därefter skriva ett inlägg där användaren nämner sig själv vid 

namn gör att det dyker upp frågetecken. Människor talar och skriver inte om sig själva i 

tredje person:  

”Jeff and the gang are going to New Mexico this Wednesday!” 

Frågan vem det är som skriver det inlägget dyker upp. Intrycket att det är någon annan än 

Jeff Dunham själv som skriver inlägget känns tydlig. Om Dunham själv hade gjort det 

borde det stå skrivet något i stil med:  

”The gang and I are going to New Mexico this Wednesday!” 

Det citatet är ur ett jag-perpektiv och ger betydligt mer trovärdighet åt Dunhams identitet 

på twittersidan. Han har trots allt skrivit inlägg tidigare där jag-perpektivet finns med. Ett 

exempel på det är:  

”Walter and I appeared on the Today Show this morning with Kathie Lee and Hoda!”  

I det sistnämnda citatet finns en tydligare känsla av att det är Dunham själv som skriver det 

eftersom att han använder jag-perspektivet. Men det faktum att det delvis används ett jag-

perspektiv på Dunhams Twitter och dels ett tredje-person perspektiv gör att identiteten 

kring vem det är som faktiskt skriver förblir ett frågetecken. 

 

Det visar tydligt på det identitetsproblem som framkommer trots att Jeff Dunham har ett 

verifierat konto på Twitter. Han har ansökt och blivit godkänd som den buktalande 

komiker han är känd för att vara. Trots detta verifierade konto finns det alltså ett 

frågetecken kring Dunhams identitet. Risken att det är något Dunham fan som styr sidan 

och skriver i sin idols namn minskar tack vare verifieringen, men det stoppar inte någon i 

Dunhams närhet, någon som jobbar för honom, att skriva i hans namn. Alltså att det är 
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någon i hans management som uppdatera sidan så att fans kan följa hans varje steg och bli 

uppdaterade om var han ska uppträda och så vidare.  

 

5.3 Övrig analys och diskussion 
I min studie har jag lagt märke till att Dunham sällan retweetar sina följare som är en av de 

stora egenskaper som twitter har. Vad Dunham istället gör är att han skriver kommentarer 

till alla sina följare. Vilket kan tyckas vara lite konstigt. Sådana kommentarer blir mer 

opersonliga än vad en ”retweet” blir. Detta för att den riktas till stora delar av följarna och 

inte till enskilda individer. De gånger retweets har dykt upp på hans Twitter är när de 

personerna har vunnit något.  

Congrats @NicoleIsStoked and @MadMothWhat! You both win T-Shirts! DM me your mailing info. 

Every1 else stay tuned tomorrow for more prizes! den 17 mars 2010 00:23:27 via web  

@Jessica6661_ @1kimh2 @latinoheat84 @meandsam2 @super_guy Congrats! You all win a copy of 

SPARK OF INSANITY on DVD. DM me your mailing info! den 28 april 2010 01:48:40 via web  

Dunham svarar oftast inte med en ”retweet” till följare som skickar ”tweets” till honom 

utan tilltalar sina följare som en bredare publik. Nedanstående citat är ett exempel på det. 

Looking forward to seeing everyone in Portland, Philly, and Waterbury this week! 2 new guys in the act! 

den 8 mars 2011 15:47:32 via Echofon  

Just det här citatet kan vara ett mindre bra exempel då man inte bör kräva att Dunham ska 

retweeta sina drygt 70 000 följare, men att Dunham näst intill aldrig tar hjälp av retweet-

systemet är förvånande. Retweets är en av Twitters stora funktioner och hjälper användare 

att kunna kommunicera, argumentera och diskutera olika ämnen. För ”kändisar” i 

allmänhet innebär denna funktion en chans att komma närmare sina fans eller i alla fall ge 

fansen en känsla av att komma närmare sina idoler. Därför är det konstigt att Dunham har 

valt att inte använda sig av det. 

http://twitter.com/NicoleIsStoked
http://twitter.com/MadMothWhat
http://twitter.com/Jessica6661_
http://twitter.com/1kimh2
http://twitter.com/latinoheat84
http://twitter.com/meandsam2
http://twitter.com/super_guy
http://twitter.com/jeffdunham/status/12973025631
http://twitter.com/jeffdunham/status/45133555940065281
http://www.echofon.com/
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6.0 Slutsatser 
Här nedan drar jag några generella slutsatser om uppsatsen som helhet. Här nämner jag 

delar av vad det är jag kommit fram till i analys och diskussionsdelen. 

 

Den här uppsatsen behandlade till stora delar omtalet på Dunhams twittersidan. Ibland 

användes” jag”-perspektivet för att sedan bytas ut mot ett ”tredje-person”-perspektiv i 

nästa inlägg. Uppsatsen beskrev hur närheten, och därigenom relationen, till följarna 

förändras på grund av detta omtal. Användningen av tredjeperson i inläggen skapar även 

ett identitetsproblem då följarna får klart för sig att det inte bara är Dunham själv som 

skriver. Exemplet ”Tweet back & let us know…” visade på det. Här skulle följarna inte 

svara Dunham utan ett par eller en grupp personer. Andra inlägg skapade en bättre relation 

till Dunham då ”jag”-omtalet skapade en närhet till honom. 

 

För att återskapa den personliga dialogen som Jeff Dunham har med sina fans på scenen 

när han gör stå-upp framträdanden använder han av sina dockor även när han övergår till 

att kommunicera med sina fans på internetsidan Twitter. De får synas och komma till tals 

genom att skämta om aktuella ämnen. Detta stärker hans identitet och relationsband med 

läsarna då dockorna är en del av hans märke och kopplas ihop med honom. Skämten som 

Dunham berättar genom sina dockor har syftet att roa och underhålla. Det väcker känslor 

hos hans följare och används för att hålla kvar och stärka banden mellan honom och 

läsarna i ett forum där de inte ser varandra på något annat sätt än genom text. 

 

Huvudsakliga syftet med Jeff Dunhams Twitter framgår vara att göra reklam för sig själv 

och hans produkter. Detta för att många av hans inlägg på ett eller annat sätt refererade till 

något som knyts an till hans märke. Det andra syftet som uppsatsen visade att Dunham har 

med sin Twitter var att underhålla. Dunham berättar skämt via sina dockor. Det kan vara 

en risk då följarna kan behöva ha en förkunskap om dockornas namn och personlighet för 

att kunna förstå skämten. 
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Uppsatsen fokus låg på en komikers Twitter, nämligen buktalaren Jeff Dunham. Därför 

kunde inga generella slutsatser, om hur komiker i stort använde sig av Twitter, dras. Det 

var en studie, en liten tegelsten, som visade på möjligheten över hur det kan tänkas se ut 

för andra kändisar som twittrar. 
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