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Sammanfattning 
Pålagt skratt är något som har använts i hela tevens historia och används än idag. Från 

början fick man inspirationen från radions tidiga dagar då man ofta spelade in sina 

program eller shower framför en publik. Det pålagda skrattet har funnits i din teveapparat 

i nästan 70 år, men i din radio hörs det aldrig.  

 

Detta examensarbete syftar till att göra ett humorprogram i radio med pålagt skratt och 

undersöka vad folk tycker om detta grepp i radio. Fungerar det och skrattar människor 

mer eller mindre till pålagt skratt i radio? 

Samma version produceras även utan skratt för att göra komparativa analyser de två 

versionerna emellan. Metoderna som används är observationer och fokusgruppintervjuer. 

 

Undersökningen visar att människor skrattar betydligt mer om det är pålagt skratt i radio. 

Trots att majoriteten av de medverkande i studien säger att de inte gillar pålagt skratt, 

varken i radio eller teve. 

 

Uppsatsen behandlar även det pålagda skrattets historia samt redogör för den kreativa och 

produktiva processen i att skapa ett humorprogram i P3-format som är unikt. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
När jag för ett år sedan tillsammans med en vän producerade en humorserie i sitcom-

format för radio provade vi att i ett avsnitt lägga till pålagt skratt. Det väckte en fråga i 

mig: Fungerar det med pålagt skratt i radio? Frågan var om det var något som var kul 

bara en gång, eller ett koncept som skulle kunna fungera återkommande.   

 

Jag hade för avsikt att göra ett examensarbete som hade både en gestaltande del och en 

vetenskaplig frågeställning. Eftersom jag läser radio och snart tar min examen är den 

gestaltande delen i detta C-arbete inte bara skriven och producerad för ett vetenskapligt 

syfte, utan även en produktion som i framtiden kan bli något mer än bara en pilot eller för 

den delen ett vetenskapligt testprogram.  

På grund av denna anledning valde jag att anpassa mitt program till ett P3-format. Det 

vill säga att jag riktade mig till samma målgrupp och använde samma musikpolicy som 

P3 har. 

 

Jag som har gjort det här arbetet heter Martin Edsman och studerar mitt tredje år på 

radioproduktionsutbildningen på Institutionen för musik och medier i Piteå, vid Luleå 

Tekniska Universitet. Vid sidan om mina studier har jag skrivit, producerat och 

medverkat i många humorproduktioner i studentsammanhang. Inte bara i studentradion, 

utan även i Sveriges Radio. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 
Min frågeställning är väldigt kort och enkel. Fungerar pålagt skratt i radio? Jag vill veta 

om det endast ses som ett störande moment eller om det är något som kan tillämpas för 

bättre och roligare radio, även huruvida människor skrattar mer till produktioner i radio 

med pålagt skratt än utan.   

Eftersom det har använts i teve sedan 50-talet är det märkligt att detta inte tillämpats alls i 

radio under samma tid.  
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Syftet är att göra en humorproduktion i radioformat i två olika versioner, en med och en 

utan pålagt skratt, och därefter undersöka hur detta påverkar lyssnaren.  

 

1.3 Avgränsning 
Det finns väldigt begränsat med litteratur inom området pålagt skratt. Det finns många 

artiklar, men den vetenskapliga forskningen är minst sagt begränsad. När det kommer till 

pålagt skratt i radio är det obefintligt. Den litteratur som har varit mest relevant för mig 

har varit Provine (2000) och Chapman (1996). I deras böcker tar de upp humor och 

skratt, där pålagt skratt är en liten del av deras undersökning.  

Jag har även hittat mycket information på internet och i artiklar. Dessvärre är ingen av 

den litteratur jag hittat på svenska. Den svenska undersökningen eller överhuvudtaget 

någon slags kartläggning av produktioner med pålagt skratt är helt obefintlig.  

När jag började formulera min frågeställning var jag också tydlig med att inte gå för långt 

in på de psykologiska frågeställningar och funktioner som skratt medför och innebär. Det 

finns mycket forskning om mänskligt beteende och hur skrattet fungerar samt dess 

sociala funktion (Platow m.fl, 2004). Detta är ämnen jag valt att inte gräva alltför djupt i 

då det är tillämpningen av pålagt skratt i sig som är det intressanta för min uppsats, inte 

att fördjupa mig i människans psyke och dess förmåga att skratta.  

 

1.4 Disposition 
Eftersom mitt examensarbete inte endast är vetenskapligt, utan även har en gestaltande 

del så är arbetet disponerat som följer. Först en bakgrund till pålagt skratt, sen en inblick i 

det kreativa arbete som arbetet medförde, därefter kommer metod, analys och 

slutdiskussion. 

2 Bakgrund pålagt skratt 

2.1 Pålagt skratt i teve 
Pålagt skratt är ett förinspelat skratt som man lägger till efter att man spelat in ett 

teveprogram. Det pålagda skrattet används mest inom situationskomiken, men även i 
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andra produktioner som till exempel Oscarsgalan. Det finns i princip bara en genre inom 

komiken där man inte lägger till pålagt skratt, och det är ”tonight shows” (Sacks, u.d). I 

dagens teveproduktioner händer det till och med att man lägger till pålagt skratt live, 

detta för att få det att låta lite bättre och roligare.  

 

2.2 Pålagt skratt i radio 
Det finns inget skrivet om att pålagt skratt har använts i radio i Sverige, men Ben Glenn 

II (Sacks, u.d) menar på att det användes till en liten, men viss utsträckning i radio på 

början av 50-talet i Amerika.  

Innan teven introducerades så var människor vana vid att uppleva komedi tillsammans 

med andra människor, en publik. Ofta kom publikljudet med om det var en föreställning i 

radio inför en publik. Det var denna känsla som man ville återskapa i tv-mediet 

(Wikipedia, Laugh track, 2010). Det förekom ofta i radions tidiga historia att man bjöd in 

en publik till radioprogram, inte i syfte att endast skratta, utan för att man helt enkelt 

skulle höra att en publik var närvarande (Beato, 2010). Radioprogram med livepublik där 

man hör reaktioner och liknande finns än idag. Ett svensk exempel på detta är ”På 

Minuten” som sänds i Sveriges Radio P1.  

 

2.3.1 Så startade det 
Den 9 september 1950 föddes det pålagda skrattet. Det var i ett inslag i ”The Hank 

McCune Show” som man på grund av brist på livepublik istället lade till skratt i 

efterhand (Provine, 2000, s.137). Reaktionerna några dagar senare lät som följer:  

 

There are chuckles and yocks dubbed in. Whether this induce a jovial mood in 

home viewers is still to be determined, but the practice may have unlimited 

possibilites if it’s spread to include canned peals of hilarity, thunderous ovations 

and sympathy. 

- Variety, 13 september 1950. (Provine, 2000) 

Liveskratt var någonting som följde med från radioformatet in i teveformatet. Att höra en 

publik skratta var ett grepp radioproducenterna använde för att lyssnaren skulle känna 
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som att de var utanför hemmet och mer delaktiga i vad de lyssnade på (Beato, 2010). När 

man sedan använde sig av live publiker i tevesammanhang uppstod det dock en 

problematik.  

Publiken levererade inte alltid på det sättet som producenten förväntat sig. De kunde bli 

distraherade, missa viktiga sekvenser eller inte förstå ett skämt. Ibland skrattade publiken 

alldeles för länge. Ett exempel på detta är inspelningen av ”Lucy does the tango” där 

livepubliken skrattade i 65 sekunder åt ett skämt (Sacks, u.d). Det här i sin tur ledde till 

att dåtidens ljudtekniker började söka vägar för att få en publik att låta på ett bra, lagom 

långt, och samtidigt autentiskt sätt. 

 

Svaret på detta blev vad man kallar ”Laffbox”. Det var Charles Douglas som 1953 kom 

på denna uppfinning. Den fungerade på det viset att han spelat in olika publiker, 

reaktioner, skratt och applåder. Sedan kunde man helt enkelt välja styrka, kombinationer 

och längd på de publikreaktioner man ville ha. 

Men självklart var det mer än att få rätt längd på skratten som uppmuntrade användandet 

av pålagt skratt. Syftet med pålagt skratt var att tittaren skulle känna sig mer delaktig och 

såklart även skratta mer. En annan fördel med pålagt skratt var att man slapp hitta en 

publik (Sacks, u.d). 

 

Enligt en undersökning av tidskriften Time år 1957 uppfattades en show med pålagt skratt 

25% roligare än utan pålagt skratt. Fyrtiotvå år senare, 14 juni 1999 så var pålagt skratt 

på Time’s Topp100-lista över ”Århundradets värsta idéer” (Provine, 2000).  

 

Redan när pålagda skrattet introducerades i Amerika på 50-talet under kalla kriget fanns 

det en opinion mot det. Man placerade det pålagda skrattet i samma fack som 

underliggande politiska budskap, hjärntvätt och kommunistisk infiltration inom media 

(Provine, 2000). Men trots detta så växte sig detta grepp vanligare och vanligare och 

används än idag. 
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Populärast var det pålagda skrattet på 70-talet, då det användes inom flera stora 

teveprogram som M.A.S.H, Cheers, The Cosby Show och även i barnprogram som The 

Jetsons, The Flintstones och Mupparna (Wikipedia, Laugh track, 2010). 

Exempel på svenska humorserier och produktioner som använt sig av pålagt skratt är 

Pentagon och Hipp-Hipp. 

 

2.3.2 Pålagt skratt nu 
Sedan 90-talet är pålagt skratt något som används i allt mindre utsträckning. En av de 

första komiska serierna som valde att inte använda sig av pålagt skratt var ”The Larry 

Sanders Show”. Detta program ses ofta som en pionjär i leden av komiska serierna utan 

pålagt skratt (Wikipedia, Laugh track, 2010).  

Idag uppfattar man ofta pålagt skratt som något störande. Tittaren vill själv kunna välja 

när den skrattar eller inte. Att ett svagt manus ofta uppfattas som bättre med pålagt skratt 

är också vanligt (Sacks, u.d). 

Tv-historikern Ben Glenn II säger följande om pålagt skratt:  

 

Today’s sitcoms are based mostly on witty reparté and no longer rely on 

outlandish situations or sight gags, such as you would see in an episode of Mister 

Ed or The Munsters or Bewitched—and today’s muted laughs reflect that. 

Generally, laughs are now much less aggressive and more subdued; you no 

longer hear unbridled belly laughs or guffaws. It's 'intelligent' laughter—more 

genteel, more sophisticated. But definitely not as much fun. There was an 

optimism and carefree quality in those old laugh tracks. Today, the reactions are 

largely 'droll' just the way in which they sound. 

 

In the past, if the audience was really having a good time, it shone through. 

Audience members seemed less self-conscious and they felt free to laugh as loudly 

as they wanted. Maybe that's a reflection of contemporary culture. 

In the 50s, the laughs were generally buoyant and uproarious, although 

somewhat generic, because Douglass hadn’t yet refined his structured laugh 

technique. In the 60s, however, you could hear more individual responses—
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chortles, cackles from both men and women. The reactions were much more 

orderly and organized. I can actually tell you the exact year that a show was 

produced, just by listening to its laugh track. (Sacks, u.d) 

 

Med andra ord kan vi se att även fast pålagt skratt används idag, så låter det inte på 

samma sätt som när det först började användas. 
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3 Från idé till färdig produktion 

3.1 Format 
Först hade jag en tanke på att lägga till pålagt skratt på en befintlig produktion som går i 

radio. Jag valde att inte göra det då jag tror att det i forskningssyfte är viktigt att de som 

lyssnar på en produktion inte har en tidigare uppfattning om hur ett program ska låta. Jag 

tror det skulle finnas en risk att lyssnarna mer undrar varför det är pålagt skratt i en 

produktion än att det är pålagt skratt. Därför valde jag att producera ett eget 

radioprogram.  

I början av processen när jag skulle skriva manus var jag osäker på hur jag skapa ett 

upplägg som faktiskt fungerade med pålagt skratt. Min första tanke var att göra en sitcom 

i radio, då det pålagda skrattet skulle kännas mer normalt för lyssnaren och inte kännas 

alltför konstigt. Men efter att jag börjat skriva på denna idé och varken var nöjd med 

upplägget eller hur ljudbilden skulle vara så valde jag att testa en ny vinkel. 

 

Istället för att göra en sitcom i radio valde jag att göra en slags tonightshow i radio. Det 

skulle handla om en man vars namn är Jimmy som bor hemma hos sin farsa. Fördelen 

med att använda mig av detta upplägg var att jag tyckte det skulle fungera både med och 

utan pålagt skratt. Det kändes även bättre med det upplägget istället för sitcom i radio för 

att det sistnämnda skulle kännas som en dålig kopia på något som fungerar mycket bättre 

i teveformat. 

 

Platsen där programmet spelade också en stor roll för mig, då min uppfattning är att 

platserna i radiohumor (främst P3-produktioner) ofta är fantasilösa och tråkiga. Ett 

vardagsrum hos någons hårt arbetande pappa är en plats som både eggar fantasin och 

fyller en funktion då lyssnaren kan känna sig bekväm och delaktig på en och samma 

gång. Detta tror jag därför att ett vardagsrum är något många människor vistats i och har 

en tydlig uppfattning om hur det kan se ut, även att ett vardagsrum ser väldigt olika ut 

beroende vilken slags person man är.  
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När jag kommit fram till att jag ville köra på tonightshow-formatet var nästa steg att 

komma på vilka karaktärer som skulle figurera i programmet, hur ljudbilden skulle se ut, 

hur långt programmet skulle vara och hur jag skulle strukturera det. 

 

Eftersom min målgrupp är densamma som lyssnar på P3 strävade jag efter att 

programmet skulle byggas upp på liknande sätt. Det vill säga hälften snack hälften musik 

(Sveriges radio, P3 musikpolicy, 2010). 

 

Tanken med detta program var inte bara att det skulle fungera i ett vetenskapligt syfte, 

utan även att det skulle kunna gå att sälja in till SR, produktionsbolag eller liknande i ett 

senare skede. Därför ville jag hitta ett format som var unikt, vilket jag anser att detta är 

inom radio, eftersom det har pålagt skratt. 

 

3.2 Att skriva manuset 
Nu hade jag ramverket. Det skulle handla om en misslyckad finlandssvensk man i 30-

årsåldern som sände amatörradio från sin pappas vardagsrum. Detta vardagsrum ligger i 

en förort till Stockholm och tillhör en bostadsrättsförening som heter ”Uttern”. Att det var 

i en lägenhet det utspelade sig var perfekt för mig då det var enkelt att få in nya gäster i 

studion, det var bara för dem att gå in genom dörren för att medverka.  

Tonightshow-formatet var även bra då det bidrog till att jag kunde ha med fiktiva 

reklamspottar.  

Med detta i bakhuvudet gick jag till mina personliga anteckningar där jag skrivit ner 

saker och personer jag tycker är roliga.  Utgångspunkterna för detta manus var som följer. 

 Göran Greider. 

 Folk som inte vill ha reklam, men gärna samhällsinformation. 

 Datumlotteriet. 

 Alla nazister i filmer har högt i tak. 

 Överengagerade och klagande människor i föreningslivet. 

 Fåniga artistpresentationer i Melodifestivalen. 

Utifrån detta skrev jag sedan ett manus som skulle vara till en halvtimmes radio.  
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När jag skriver manus är det oftast den första processen som tar längst tid. Det vill säga 

när man bestämmer sig för var någonting utspelar sig, vilka det handlar om och vad som 

ska hända. När man väl har det klart för sig brukar det gå relativt fort att skriva ett manus. 

Då har jag grundförutsättningar och utgår från de för att komma på exakt hur det ska låta 

och vad som ska hända. 

 

3.3 Dramaturgin 
Eftersom det var ett första program så var det många karaktärer som skulle etableras. 

Viktigast att etablera tyckte jag var Jimmy som trots allt är programledare för sin egen 

show, detta gjordes med hjälp av en presentation i liknande stil som dem man kunde se 

under melodifestivalen 2010. 

Tidigt i programmet väljer jag även att etablera att Jimmy inte får sända radio för sin 

pappa, men gör det ändå. De andra karaktärerna väljer jag att etablera/presentera med 

hjälp av jinglar, och eftersom lyssnaren än så länge har behov att lära känna dem bättre 

tycker jag att detta var en form som fungerade. 

Återkommande genom hela programmet är Göran Greider och reklamen om att nazister 

har högt i tak. Det är de två konflikterna som syr ihop programmet och ger det en helhet. 

Jag tycker även att skapar även en nyfikenhet hos lyssnaren som vill veta vad som ska 

hända. 

Att pappan kommer hem i slutet gör att vi som lyssnare får ett naturligt slut och 

förhoppningsvis blir sugna att lyssna på ännu ett avsnitt. 

 

3.4 Ett manus – två program 
Det som var speciellt med detta manus när jag skrev det var att det skulle spelas in i två 

olika versioner. En version med pålagt skratt och en utan. Detta bidrog till vissa 

komplikationer. Produktioner som använder sig av pålagda skratt är ofta punchline-

orienterade, det vill säga att x säger något, det kommer en paus med skratt, sedan svarar 

y, och så vidare. Alla som har lyssnat på vanlig radio, eller har konverserat i verkliga 

livet vet att dialoger sällan är uppbyggda på det här viset. Så hur skulle jag göra för att ett 

och samma manus skulle fungera till två olika versioner, och hur mycket punchlines 

skulle jag lägga in? Jag valde att inte skriva två olika manus då min frågeställning 
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faktiskt var huruvida pålagt skratt skulle fungera i radio, inte huruvida ’humor som passar 

till pålagt skratt i radio’ fungerar. Hur jag sedan anpassade manus rent praktiskt med 

hjälp av anvisningar till röstskådespelare och redigeringsmässigt kommer jag till senare. 

 

3.5 Inspelning 
Jag visste från början att jag skulle göra de mesta rösterna själv, men jag kunde inte göra 

alla. Jag har ett brett röstarkiv att använda mig av, men det skulle bli tråkigt för lyssnaren 

och inte en bra produktion om jag skulle göra samtliga röster själv. Istället valde jag att ta 

kontakt med tre personer på skolan som jag använt mig av i tidigare radioproduktioner. 

Det är tre personer som är bra på att bli regisserade och som passade bra till de roller jag 

skrivit. Samtliga medverkande tillhandahölls manus innan inspelningen så de kunde 

bekanta sig med texten. Efter det övade jag med de medverkande och regisserade dem 

efter bästa förmåga. Sedan spelade vi in. 

Eftersom det skulle fungera att lägga till pålagt skratt i redigeringen var det viktigt att 

dialogen kunde levereras bra, men samtidigt inte fick vara för snabb. Om dialogen lästes 

in för snabbt skulle detta leda till komplikationer i redigeringen då det inte skulle finnas 

naturliga brytpunkter i ljudfilen där jag kunde lägga in pålagt skratt. Inspelningen gjorde 

jag i de radiostudios som finns på Institutionen för Musik & Medier i Piteå.  

 

3.6 Ljudbilden 
Som jag var inne på tidigare så var det viktigt för mig att jobba upp en ljudbild som var 

unik och jag kunde vara nöjd med. För att få till en ljudbild som ger mycket av den 

känsla som jag ville ha var det några specifika saker som var viktiga för det lilla extra. 

Något slags husband ville jag ha. Men det var svårt att hitta, inte minst på grund av den 

begränsade tid jag hade. Istället redigerade jag ihop ”walkin-jinglar” det vill säga musik 

som skulle kunna vara ett husband som spelade och presenterade en gäst. Dessa ”walkin-

jinglar” är samtliga en flört med tonightshow-genren och har en tydlig glimt i ögat. Dessa 

jinglar har även i syfte att skapa en igenkänningsfaktor hos lyssnaren, samt att återfå 

uppmärksamheten om denna försvunnit. 
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3.6.1 Bra ljudeffekter 
Jag ville ha effekter som lät riktiga och som fick det att låta trovärdigt. Jag ville att det 

skulle låta som att det verkligen var en arbetslös kille som sände radio från sin pappas 

vardagsrum. Ljudeffekterna var dels från ljudarkivet som vi har tillgång till som 

radiostudenter, men många effekter spelade jag in själv. Exempel på detta var stolar som 

drogs fram, dörrar som öppnas och stängs, fotsteg, diskplockande, pappersviftande och 

knapptryckningar. En ljudbild är något man kan arbeta med mycket länge, och jag önskar 

att jag hade haft mer tid till denna. Ett exempel skulle vara att fokusera mer på 

panoreringar, det vill säga att man lägger olika ljud i olika kanaler (x hörs mer i höger 

högtalare och y mer i vänster). Tyvärr fann jag ingen tid till detta, då det var de pålagda 

skratten som låg i fokus. 

 

4 Redigering 
Det var i den här fasen som jag stötte på mest problem. Den tog även längre tid än jag 

hade väntat mig, speciellt redigeringen av versionen med pålagt skratt. Det är därför de 

problem jag kommer att fokusera på nedan. 

 

4.1 Var är skrattet och vilka skrattar? 
Ett ganska tidigt problem när jag sökte efter pålagda skratt var att utbudet var mer 

begränsat än jag till en början trodde. Eftersom programmet är tänkt att vara inspelat i ett 

vardagsrum så ville jag inte att publiken skulle vara för stor. Det skulle bara bli fånigt om 

1000 personer börjar skratta till ett skämt, jag ville ha en publik på cirka 50 personer. En 

publik på denna storlek fanns i väldigt få exemplar. 

Ett annat problem var hur skratten lät rent storleksmässigt, i hur stor lokal som skratten 

spelades in. Om det ska vara cirka 50 personer som skrattar ville jag att skrattet ska låta 

som det gör i en lokal för 50 personer eller som skratt låter i en tonightshow i stil med 

Jimmys program. Många av de skratt som fanns i ljudarkivet passade inte på grund av 

detta och det ledde till att mitt utbud blev ännu mindre. 
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I slutändan hade jag fem-sex bra skrattljud att välja mellan, och dessa redigerade jag ihop 

till olika versioner. Jag kunde även krydda vissa pålagda skratt med de ”enskilda skratt” 

som fanns i ljuddatabasen. 

 

4.2 Redigeringens hänsynslösa inställning till manus 
Det var även i redigeringsfasen som jag insåg hur mycket tempo en scen tappade, detta i 

och med de pauser som måste göras för skrattet. Det fanns även situationer där jag var 

tvungen att välja mellan att lägga till skratt, inte ha något alls eller att låta publiken 

skratta i bakgrunden. Men trots allt så handlar denna forskning om pålagt skratt, så det 

blev oftast paus för skratt som blev principen. 

 

En speciellt svårredigerad scen var när Göran Greider var med via telefon i programmet 

för första gången och pratade väldigt fort och inte tog några naturliga pauser. Då kändes 

det väldigt konstigt att lägga in skratt, för mycket av den scenen bygger på tempo och att 

han inte låter sig avbrytas av Jimmy, vilket i min värld gör det ännu mindre realistiskt att 

han pauserar för publiken. I slutändan lade jag till skratt, men väldigt begränsat. 

 

I och med alla pauser för skratt bidrog även detta till att scenerna blev något längre, detta 

var dock inte något större problem då det egentligen inte spelade någon större roll om den 

ena versionen var en minut längre än den andra. Vilket den blev. 

Det var även i redigeringsfasen, och framför allt när jag redigerat klart versionen med det 

pålagda skrattet, som jag ställde mig frågan om jag skulle skrivit ett manus som var 

punchline-baserat. Fast å andra sidan varför det, titta på serier som Seinfeld som har 

pålagt skratt, det är absolut inte punchline-baserat. 

 

4.3 Slutfasen 
När redigeringen av alla scener i de olika versionerna var klar var det bara att pussla ihop 

allting. Jag hade planerat hur allt skulle disponeras och i vilken ordning reklaminslagen 

skulle vara, så det var bara musiken som skulle läggas på plats. 
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Eftersom min målgrupp var P3-lyssnare valde den senaste musiken från musikarkivet på 

skolan. Jag tog artister och låtar som jag tyckte passade bra in. Ingen av låtarna hade text 

eller tema som anknöt till Piratradions innehåll. 

Efter inspelningen via Radioman 4 där alla bitar pusslades ihop brände jag ner 

programmet i båda versionerna på skiva så att jag kunde spela upp programmet för mina 

fokusgrupper. 
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5 Metod 

5.1 Metod och metoddiskussion 
Jag valde att använda mig av observation och fokusgruppundersökning. Observationen 

var en självklar metod, eftersom jag ville se hur mycket folk skrattade. Fokusgruppen var 

relevant då jag ville veta om programmet uppfattades som roligt eller inte. Således blev 

kombinationen av observation och fokusgrupp självklar då jag ville fråga samma 

personer som lyssnade på det program jag spelade upp för dem.  

Att jag gjorde min observation före intervjun är bra, då det är mindre risk för att de 

medverkande behöver känna sig styrda eller kontrollerade på grund av vad de skulle ha 

sagt (Widerberg, 2002, s. 129). Att kombinera två metoder med varandra är även något 

som är bra då det kan ge bättre resultat än att bara tillämpa en metod (Wibeck, 2000, s. 

38). 

 

5.1.1 Varför fokusgrupp? 
I en fokusgrupp kommer ett bredare spektra av idéer fram än om jag skulle pratat med de 

medverkande i en personlig intervju (Wibeck, 2000, s. 39). Fördelen med fokusgruppen 

är även att jag kan få en diskussion, vilket bygger på att det är en grupp jag intervjuar och 

inte bara en person. Deltagare i fokusgrupper jämför ofta sina erfarenheter och försöker 

undersöka varför de andra deltagarna gör som de gör (Wibeck, 2000, s. 40). Detta 

passade mig väldigt bra eftersom åsikten om pålagt skratt var essentiell för min 

forskning.  

Problem med fokusgrupp som metod är att det är svårt att hitta en tid då flera människor 

kan. Även plats kan vara ett problem. Men eftersom de personer som jag tillfrågade 

studerade vid Institutionen för Musik och Medier så var skolan en naturlig plats att göra 

undersökningen på. Fokusgruppdiskussionen spelades in och transkriberades. Alla 

medverkande var medvetna om att samtalet spelades in. 
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5.1.2 Varför observation? 
Observation används för att studera, registrera och tolka en grupps beteende (Widerberg, 

2002). Det värdefulla med observationer är att de ger direkt tillträde till sociala 

interaktioner och sociala processer människor emellan. Jag hade klart för mig vad jag 

letade efter i min observation. Min observation syftade i synnerhet till att se när och hur 

mycket gruppen skrattade under genomlyssningen av radioprogrammet.  

Grupperna jag observerade var inte medvetna om att jag observerade dem. Jag satt med i 

samma rum som gruppen när genomlyssning skedde, men jag berättade aldrig att jag 

förde anteckningar om hur de betedde sig under genomlyssningen. Eftersom min 

observation gick ut på att se när gruppen skrattade så tyckte jag inte att det var 

nödvändigt att informera om att denna ägde rum (Widerberg, 2002, s. 129). Man skulle 

kunna säga att min observation var halv-dold eller semi-dold. 

  

5.2 Hur mäter man skratt? 
I de undersökningar som jag tagit del av är det en återkommande fråga. Är det ljudet av 

”haha” som avgör om något är roligt, är det på sättet man sitter, hur man ler och hur stort 

leendet är eller var ögonen befinner sig (Chapman, 1996)? Ska man exempelvis göra 

skillnad på att le och att skratta? En del studier har kommit fram till matematiska termer 

om hur man mäter skratt. Dessa avancerade metoder och kalkyler är inget som jag valt att 

tillämpa i min forskning.  

Istället har jag inspirerats av en forskning av Anthony J. Chapman som forskade om 

pålagt skratt och dess effekter. Där använde han en skala på 1-4 för att mäta hur roligt 

någonting uppfattades. Detta i kombination med att jag strukit under i manus var mina 

fokusgrupper skrattade har varit mina metoder. Under varje observation hade jag manus 

framför mig och markerade var gruppen skrattade. På reklaminslagen och jinglarna i 

programmet använde jag mig av en skrattskala, mer om den senare. 

 

 

5.2.1 Skratt som smittar 
Alla vet att det ibland är omöjligt att hålla sig för skratt när någon annan med roligt skratt 

skrattar. Det är ju det som är lite av idén med pålagt skratt, men självklart kan exakt 
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samma sak hända i fokusgrupperna som lyssnar på mitt radioprogram. Skratt som smittar 

kan till och med klassas som epidemier. Det hände senast 1962 i Tanzania då en skola 

drabbades av så allvarliga skrattattacker att man var tvungen att stänga skolan i 16 dagar 

till dess att alla slutat skratta (Provine, 2000, s. 130). Provine menar även att skratt 

smittar lika enkelt som en gäspning gör, då det handlar om neurobiologiska mekanismer i 

den mänskliga hjärnan. 

Annan forskning visar att man skrattar mer om man inte är ensam (Provine, 2000). Detta 

var en anledning till att jag valde att spela upp mitt program för en grupp människor, 

istället för enskilt. Samtidigt visar annan forskning (Chapman, 1996, s. 211) att vem man 

sitter bredvid när man lyssnar på något roligt kan påverka huruvida man skrattar mycket, 

lite eller inte alls. Med andra ord är det väldigt snårigt att få fram en objektiv 

skrattsanning eller statistik på vad som är bra att skratta till, och huruvida något är roligt 

eller inte. 

 

5.3 Rekrytering 
Samtliga medverkande i båda grupperna rekryterade jag genom att gå fram till studenter 

på skolan. Jag frågade vilket utbildning de gick, jag ville inte att de skulle läsa media. Jag 

kollade även deras ålder och försökte få en balanserad mängd killar som tjejer i båda 

grupperna. Mitt mål var att få minst fem personer i varje grupp. 

Jag berättade för de intresserade att undersökningen skulle ta ungefär en timme och att 

den skulle göras på skolan. Jag berättade inte vad de skulle lyssna på, men jag sa att det 

var för min c-uppsats. För att öka intresset för att delta berättade jag även att jag skulle 

bjuda på kaffe och godis under genomlyssningen. 

 

5.3.1 Urval och målgrupp 
Samtliga av de medverkande i fokusgrupper och observation studerade musik på 

Institutionen för Musik och Medier i Piteå. Jag valde att vända mig till musiker då det 

inte fanns tid att leta upp personer utanför skolan, samtidigt som jag inte ville tillfråga 

studenter som läste på någon av skolans medieutbildningar. Anledningen till att jag valde 

att exkludera mediestuderande är för att de har stor vana vid att lyssna och titta på 
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studentproduktioner. Detta kunde göra att de tänkte och analyserade mitt program på ett 

sådant sätt som inte var önskvärt eller bra för forskningen i sig. 

Eftersom mitt radioprogram var anpassat till P3-format var det även denna målgrupp jag 

vände mig till (ungdomar och unga vuxna). Jag försökte också få ett jämnt antal mellan 

kvinnor och män. 

 

5.4 Förutsättning och läge 
Båda grupperna lyssnade på exakt samma program musik och innehållsmässigt med 

undantag för det pålagda skrattet. Versionen med pålagt skratt var något längre 

(31min23s kontra 30min11s utan pålagt skratt). Jag var noggrann med att de två 

versionerna skulle vara så lika varandra som möjligt så att det endast skulle vara det 

pålagda skrattet som spelade roll för reaktionerna hos lyssnarna. 

 

Grupperna informerades inte om vad det var för program de skulle lyssna på eller vem 

som producerat det. Ingen särskild uppmaning till att lyssna efter något speciellt 

uppmuntrades heller (då det var några personer som ställde just den frågan). 

 

Genomlyssningen genomfördes i sal G105 på Institutionen för Musik och Medier i Piteå. 

De medverkande fick sitta runt ett bord och erbjöds lösgodis och kaffe. Innan jag började 

spela upp programmet berättade jag återigen att genomlyssningen var en del av mitt c-

arbete. De skulle först lyssna och sedan skulle de fylla en funktion som fokusgrupp.  

 

5.5 De olika versionerna av Piratradion 

5.5.1 Versionen med pålagt skratt 
Det var inte bara pålagda skratt, utan även pålagda busvisslingar, applåder samt även 

”galna skratt”. Med galna skratt menas såna skratt som mer låter konstiga än autentiska, 

skratt som man i större utsträckning skrattar åt än med. Anledningen till att jag inte bara 

hade pålagda skratt var att jag ville få det att låta som en tonightshow, och inte bara 

sitcomskratt. Motiveringen till att lägga till ”galna skratt” att det i större utsträckning 

användes på 60-talet (som var början på det pålagda skrattets historia) och har försvunnit 
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i dagens pålagda skratt. Totalt var det 35 pålagda skratt, 17 applåder och 3 galna skratt i 

denna version. Det betyder inte att det var 55 gånger totalt, ibland kombineras skratt med 

applåder exempelvis. 

 

5.5.2 Versionen utan pålagt skratt 
Denna version hade precis samma upplägg som versionen med pålagt skratt, med 

undantag för skrattet såklart. Den här versionen var något kortare, men endast 

tidsmässigt. 

 

5.6 Observationerna 
När jag spelade upp mitt program för grupperna observerade jag dem noggrant. Jag hade 

manus framför mig och markerade på samtliga ställen där gruppen skrattade.  Jag 

använde mig även av en skrattskala, där jag markerade gruppens reaktioner på scenerna 

och inslagen. Detta efter att jag läst om liknande forskning av Chapman (Chapman, 1996, 

s. 156) där en skala tillämpades.  

 

Skalan jag använde mig av var följande, 1-4 där 4 visar på mest skratt.  

 

1. Ljud/skrattfnys. 

2. Leende. 

3. Ha-ha (skratt). 

4. Hjärtligt skratt (gapskratt). 

 

Anledningen till att jag tillämpade även detta (och understrykningen i manus) var att det 

skulle bli enklare att göra en komparativ analys på reaktionerna hos grupperna när de 

lyssnade på programmet, inte endast exakt var skratten var. Skalan tillämpades för att ge 

ett genomsnittligt betyg för varje sekvens i radioprogrammet. Eftersom de fiktiva 

reklaminslagen i programmet inte hade pålagt skratt i någon av versionerna är 

reaktionerna på dessa särskild statistik. 
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5.7 Fokusgrupperna 
Syftet med fokusgrupperna var att undersöka vad de tyckte om programmet de lyssnat på. 

Extra intressant var såklart gruppen som lyssnat på versionen med pålagt skratt. Även om 

gruppen som lyssnade på versionen utan pålagt skratt var intressant för att kunna göra en 

jämförelse mellan de två grupperna. 

 

Jag hade följande frågor formulerade till fokusgrupperna. De frågor som handlar om 

pålagt skratt i produktionen de precis lyssnat på omformulerades till den andra gruppen 

då jag istället frågade vad de tyckte om pålagt skratt över huvud taget. 

 

1. Vad tyckte ni om programmet? 

2. Vilken var er favoritsekvens? 

3. Var det något speciellt ni tänkte på när ni hörde det här? 

4. Hur tycker ni att det pålagda skrattet påverkade? 

5. Varför funkar det/funkar inte? 

6. Skulle det varit annorlunda om lyssnare informerats om att det var en livepublik 

som spelades in och att det inte var pålagt skratt? 

7. Skulle det här greppet fungera för en hel programserie i P3? 

 

Fokusgrupperna passade mig även då jag ville veta vad de tyckte om programmet och 

upplägget. Enligt mina erfarenheter så behöver man inte alltid gilla ett radioprogram bara 

för att man skrattar åt det. Därför var det viktigt att få reda vad grupperna tyckte om vad 

de hade lyssnat på. Detta var intressant därför att det kunde tänkas att det var innehållet, 

och inte det pålagda skrattet som påverkade. 

 

6 Resultat 

6.1 Grupp 1 – Piratradion med pålagt skratt 
Medverkande var Anita 21 år, Vera 25 år, Sven-Magnus 21 år och Petter 24 år. 
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Jag upplevde den här gruppen som öppen och delaktig, men ibland var det svårt att få 

igång en diskussion i fokusgruppen.  

 

6.1.1 Observationen 
Gruppen skrattade totalt 48 gånger. 16 av skratten sammanstrålade med de pålagda 

skratten, 5 av skratten med pålagda applåderna och 3 av skratten med de pålagda 

galenskratten. 

 

Reaktionerna på reklaminslagen var följande på skalan 1-4 (där 4 är högst).  

 

- Datumlotteriet med Jackie Arklöv   – 4 

- Takhöjdskontroll    – 4 

- Takhöjd med marschmusik   – 4 

- Takhöjd hemma hos Biggan   – 4 

 

 

6.1.2 Fokusgruppen 
Samtliga i gruppen tyckte att programmet var roligt. Nästan direkt frågade jag dem om 

det var något speciellt de la märke till när de lyssnade på programmet. Till en början 

började då gruppen att diskutera vissa inslag i programmet, och då de inte valde (eller 

tänkte på) att kommentera det pålagda skrattet frågade jag gruppen direkt vad de tyckte 

om det. 

 

Jag: Hur reagerade ni när det var pålagt skratt? Vad tyckte ni? 

 

SM: Jag vet inte, ja tänkte alltså det var nog inte så att jag reagerade så på det. 

Jag tänkte bara att, jaha? 

 

A: Jag känner att jag kan börja skratta bara för att det är pålagt skratt. Liksom, 

jag tycker det är roligt.  [Hahaha] skratt! 
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V: Ibland var det liksom kul för att de skratt [avbryter sig själv]… Jag kunde 

tycka de skrattade på otippade ställen. 

 

A: Ja… 

 

V: Då tyckte jag att det vart roligt men ibland så var det inte alls… kul liksom.  

 

När jag frågar gruppen om vad de tycker om pålagda skratt är de överens om att de inte 

tycker att det är särskilt bra att använda. De påpekar även (som också forskning visat på) 

att pålagt skratt ofta kan användas för att förstärka ett svagt manus, även att man ibland 

skrattar till galna skratt bara för att skrattet i sig är roligt, inte själva manuset. 

 

SM: Men även ibland kan det kännas som en forcerad effekt för att få fram ett 

skratt.  

 

Däremot när jag frågar om det skulle ha gjort någon skillnad för lyssnarna om den 

inspelade publiken fanns på riktigt, och inte var inspelad så får jag andra reaktioner.  

 

Jag: […] Tror ni det skulle gjort någon skillnad för er om det liksom hade vart, så 

att säga, autentiskt skratt?  

 

SM: Ja det tror jag. För att, det är ju inte lika förutsäga bara skratt heller. Om 

det är någon som liksom gapskrattar så kanske man rycks med eller någonting 

sånt.  

 

När jag frågar om ett program med pålagt skratt skulle fungera för en hel programserie i 

radio får jag följande svar.  

 

V: Svårt att säga. Om liksom programmet i övrigt alltså… Om det, lyssnarna 

tycker att det är roligt i övrigt. Alltså att det är bra och kul innehåll så kanske det 
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skulle kunna. Då kanske det blir liksom att skrattet blir någon typ av 

återkommande grej också just det här pålagda men det beror på innehållet i 

programmet. […] Det är svårt att säga.  

 

Återkommande i gruppens tankar kring pålagda skrattet i radio är bristen på det visuella.  

 

A: Jag skulle nog inte uppskatta skratt, för mycket i radioprogram. Det är som 

han säger också just det här visuella men jag tror att det skulle bli ganska tjatigt 

om det kommer massa skratt hela tiden. Jag tror man inte skulle kunna ta in det 

alls. Man skulle nog inte ens lägga märke till det till slut liksom. Eller bara 

irritera sig på det och sluta lyssna, känns det som. På nått sätt.  

 

P: Alltså jag tror det skulle kunna bli för… Alltså man har… Så kollar man på 

teve så alltså toleransnivån för flamsighet är högre på teve än på radio, tror jag. 

Alltså om man lyssnar på radio. […] På nått sätt måste man vara mer fokuserad 

och närvarande, alltså när man bara har hörselintrycket. Och så blir det massa 

sånt här pålagt, alltså, jag tror inte att man är lika… Alltså jag tror att det blir 

lätt att det slår över och blir för flamsigt om man t… […] man är mer seriös på 

något sätt när man lyssnar på radio, i alla fall jag. Men på teve då är det massa, 

så mycket visuella distraktionsmoment som man har på nått sätt. […]  

 

V: […] på ett sätt får man fokusera mer ibland. I alla fall stundtals liksom. Men 

också att det är, man tappar en grej när det visuella inte är där liksom. I det här 

med flamsigheten också. Eller det vet jag att jag själv kunnat irritera mig på när 

det är för mycket såhär ”wooooo wooo” liksom jättemycket som händer, 

jättemånga som pratar eller så vissa radiopratare som […] pratar jättefort. 

Speciellt när man går upp på morgonen tidigt och vill ha lugn och ro och så, och 

man slår på radion så är det folk som pratar jättefort och högt liksom. Då stänger 

jag av [skrattar], direkt.  
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När jag frågar gruppen om de skulle välja att lyssna på programmet de precis hört med 

eller utan pålagt skratt är de överens om att de vill höra utan pålagt skratt. Om det ska 

vara pålagt skratt ska det vara färre gånger, och gärna mer galna skratt. 

 

SM: Jag tror att radioprogrammet skulle kännas mer genuint äkta utan skratten. 

Att det faktiskt skulle kännas som att verkligen skedde. Eller att, det var just ett 

inriktat humorprogram också. Tror jag.  

 

Gruppen hade ett flertal favoritsekvenser i programmet. 

 

SM: Jag tror taken var ganska genomgående… 

 

V: Jackie Arklöv… 

 

[Alla börjar skratta][…] 

 

SM: Jag tycker det var ett roligt program!  

 

A: Ja det var roligt! 

 

V: Jag tyckte också det var bra. Göran var också rolig. 

 

[Alla skrattar] 

 

V: Jätteroligt. Kul att det vart, alltså att hans bakgrund där med finn, finska… 

 

SM: Jag tyckte det var bäst när farsan kom in och hade inget finskt i sig. 

 

[Alla skrattar] 

 

A: Jätteroligt.  
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6.2 Grupp 2 – Piratradion utan pålagt skratt 
Medverkande var Mirjam B 22 år, Johan K 24 år, Anders Ö 21 år och Adam B 23 år. 
 

Jag upplevde att den här gruppen som något trött, men bra på att diskutera. De var även 

betydligt mer intresserade av musiken i programmet eftersom de ofta klappade takt eller 

nynnade med i låtarna. 

 

6.2.1 Observationen 
Gruppen skrattade 25 gånger under programmet. Elva av skratten sammanföll på samma 

ställe som den andra gruppen skrattade, ytterligare elva av de 25 totala skratten 

sammanföll på samma ställe där det var pålagt skratt i andra versionen. 
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Reaktionerna på reklaminslagen var följande på skalan 1-4 (där 4 är högst).  

 

- Datumlotteriet med Jackie Arklöv   – 4 

- Takhöjdskontroll    – 4 

- Takhöjd med marschmusik   – 4 

- Takhöjd hemma hos Biggan   – 4 

 

6.2.2 Fokusgruppen 
Gruppen tyckte att programmet var underhållande, även om det rådde delade meningar 

om innehållet. 

 

AÖ: Jag tyckte det var underhållande. Jättebra. 

 

JK: Jag tyckte det var jobbigt för det vart aldrig tyst mer än en sekund, tyvärr. 

Eller ens det, fast det var ju väldigt roligt till och från. Det var så jävla mycket 

information.  

 

MB: Ja. Alltså jag tyckte inte att det var dåligt, men jag vet inte om jag tyckte att 

det var svinbra, eller jag tycker att det var jävligt bra låtar. Men mellansnacket 

kunde skippas.  

 

AB: Ja, alltså det. Jag tyckte det var bra och dåligt på något sätt.  

 

JK: Nazistskämten var ju jävligt kul.  

 

[Alla börjar skratta] 

 

AÖ: Ja det var dem! De var bäst! […] 

 

AB: Nä men det var väl som, det var som att det var det som var en riktig punsch 

på nått sätt, punchline som de hade att gå på. Sen resten vart som aldrig riktigt…  
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JK: Jackie Arklöv å…  

 

AB: Ja den ja! 

 

AÖ: Ja det var en höjdare!  

 

AB: Ja den var sjuk. Jag vet inte det var som… Sen var det mest skrik och gorm 

och musik.  

 

Den här gruppen upplevde även att det var väldigt mycket information i programmet.  

 

JK: […] jag klarar inte av mycket information på en gång. 

 

AB: Det var väl som att det var lite såhär… Men det är ju säkert meningen, som 

att det var liksom väldigt o… Eller såhär att det vart lite hursomhelst, att man fick 

som aldrig riktigt såhär… Vad är det som händer? 

 

MB: Ja man fick aldrig landa liksom någonstans utan det var hela tiden såhära 

[viftar med armarna] sen fylldes det bara på och man fick som aldrig [gör 

andningsljud] okej, och sen börja om liksom utan bara…  

 

JK: Jag tror att, jag tror att eftersom vi sitter och plankar låtar typ varje dag, så 

lyssnar man på som ett sätt som kan vara enerverade att lyssna på.  

 

MB: Ja.  

 

JK: Det blir för mycket information. Man lyssnar för… 

 

MB: Man är ju lite arbetsskadad också. 
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AÖ: Men jag tänkte på det alltså… 

 

AB: En vanlig människa som inte håller på med musik skulle nog uppleva det på 

ett annat sätt…  

 

MB: Ja.  

 

När jag sedan berättade för gruppen om att jag gjort två versioner av programmet passade 

jag på att fråga om pålagt skratt. Ingen i gruppen säger att de hört pålagt skratt i radio så 

jag passar på att fråga vad de skulle tycka om det. 

 

MB: Jag vet inte alltså. Att lyssna på radio och lyssna på teve är… Alltså, när 

man tittar på teve då är man ju oftast lite mer uppmärksam. Alltså tyvärr, men att 

lyssna på radio kan ju oftast bli, eller visst ibland sitter man ju verkligen och 

lyssnar, men ofta är det ju när man kör bil eller vadsomhelst. Jag tror hänger du 

inte med i då allt dom säger så kan det bara känna konstigt att folk hela tiden 

skrattar för du hinner ändå inte höra vad folk säger. Mer än när man tittar på 

teve då brukar man ju som vara med inne i det. Tror jag. Jag tror att det skulle bli 

lite konstigt, på nått sätt, om man inte verkligen verkligen sitter och lyssnar att det 

är ett program, nu måste man sitta och lyssna. […] 

 

AB: Det känns som att i radion […] måste skämten vara lite tydligare än i teve. I 

teve kan det vara liksom en… Ett konstigt citat och sen blir det en konstig min och 

så kommer ett pålagt skratt. Medans om, det kan ju som inte bli, man kan ju som 

inte återskapa det i radio för det är svårt att få en konstig min i radio. Det spelar 

liksom ingen större roll. Vad heter det nu, att det blir såhär konstig stämning 

mellan två personer, det hör man ju inte utan det måste som ändå vara tydligt på 

något sätt att ’oj nu hände det nått konstigt’. Jag vet inte det känns som att det, 

vad är det för mening med att lägga på ett pålagt skratt om det är såhär 

jättekonstigt liksom. Rakt upp i ansiktet då fattar man ju det själv, men det känns 
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som att i teve så kanske de trycker på lite för att man ska fatta att ’jaha nu vart 

det någonting konstigt här’. […] 

 

JK: Jag tänkte säga att, jag är nog tvärtom. Jag slötittar bara på teve och 

koncentrerar mig inte. Sen på radio då lyssnar jag, fast jag lyssnar ju bara på P1 

och där har ju aldrig någon dragit ett skämt. 

 

6.3 Skrattstatistik 

6.3.1 Resultat observation 
Grupp 1 som lyssnade på versionen med pålagt skratt skrattade nästan dubbelt så mycket 

som grupp 2.  Grupp 1 skrattade 49 gånger under programmets gång (exklusive 

reklaminslagen som jag återkommer till senare), grupp 2 skrattade 28 gånger. 

 

Speciell påtaglig var skillnaden i skratt i scen 1, där grupp 1 skrattade fem gånger, och 

grupp två inte skrattade en enda gång. Liknande ser vi i scen 3 där grupp 1 skrattar 15 

gånger och grupp 2 bara skrattar 7 gånger.  

 

 
Figur 1 – Antal skratt. 
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I ovanstående figur ser man tydligt att gruppen som lyssnade på versionen med pålagt 

skratt skrattade mer i varje scen i programmet. För information av vad varje scen 

innehåller, se bilagor (manus plus cd-skiva).  

 

Intressant med figur 1 är att den även visar på att antalen skratt följer den dramaturgi som 

jag försökt eftersträva när jag skrev manus till programmet.  

 

 
Figur 2 – Reaktioner (skrattskalan) på samtliga reklaminslag. 

De ställen som båda grupperna skrattar lika mycket till är samtliga fyra reklaminslag. 

Alla dessa inslag får 4 på skrattskalan. Inte i någon av de två programversionerna har 

dessa inslag pålagt skratt. 

 

Reaktionerna på de jinglar som jag producerat skilde sig åt andra hållet. Grupp 2 tyckte i 

större utsträckning att de var roligare än grupp 1 (se figur 3). 
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Figur 3 – Skrattskalan på de ’walkin-jinglar’ som var med i programmet. 

 

6.3.2 Resultat fokusgrupper 
Båda grupperna säger att de tycker att programmet var roligt, men grupp 2 är mer kritisk. 

Några i grupp 2 tycker att det är svårt att hänga med och att det händer för mycket. De 

har även synpunkter på musiken i programmet. Grupp 2 upplever att det är för högt 

tempo i programmet och för mycket information. Grupp 1 påpekar inte detta utan menar 

istället att även om programledaren Jimmy är en amatör, så hör man att det är ett 

genomtänkt program.  

 

Det är reklaminslagen som är det första båda grupperna tar upp när jag frågar dem om 

favoritsekvens i programmet. Detta trots det faktum att ”nazister har högt i tak” nämns 

både av brevbäraren i programmet, Greiders kompis Nils som ringer in till piratradion, 

och av Rut ordförande i bostadsföreningen Uttern. Även reklamen med Datumlotteriet 

och Jackie Arklöv som inte har någon som helst sammankoppling senare i programmet 

omnämns också som favorit av flera personer i grupperna. 

 

Förutom reklaminslagen nämner Grupp 1 Göran Greider som en favoritsekvens, Jimmys 

finska kulturnoja och att Jimmys pappa inte alls har finlandssvensk brytning.  
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Båda grupperna säger att de inte tycker om pålagt skratt. De beskriver pålagt skratt som 

tjatigt, hemskt och förnedrande. Som en forcerad effekt som man använder på tråkiga 

skämt för att få dem att bli roliga eller låta bra. Båda grupperna tycker även att 

radioprogrammet skulle kännas mer genuint utan pålagt skratt. Trots detta var jag under 

fokusgruppsundersökningen med grupp 1 tvungen att fråga specifikt vad de tyckte om 

pålagt skratt, då de inte tänkte på det när frågan om det var något specifikt i programmet 

de hörde som de tänkt på.  

 

7 Analys 

7.1 Inledning 
Det är väldigt svårt att dra några definitiva slutsatser eller generalisera när det endast är 

två grupper jag utgår ifrån. Resultaten hade varit mer trovärdiga om jag riktat mig till 

flera grupper och personer. Däremot så visar resultaten från de grupper som har varit 

delaktiga i forskningen att pålagt skratt fyller en funktion i radio, men inte att den 

nödvändigtvis fungerar. Ett program med exakt samma innehåll från början till start 

skiljer sig till 42% i antal skratt. Båda programmen får bra respons, men det är versionen 

med pålagt skratt som det skrattas absolut mest till.  

 

7.2 De två grupperna 
Grupperna var väldigt lika. Båda bestod av fyra personer. Skillnaden är att grupp 2 endast 

har en tjej till skillnad från grupp 1 som har två tjejer. Åldern på deltagarna i gruppen är 

väldigt liknande, alla är unga vuxna i ålder 21-25. 

Något som märktes tydligare på grupp 2 var att de kände varandra bättre än grupp 1, de 

visade även ett större intresse för musiken i programmet. Detta tror jag beror på det 

faktum att grupp 2 bestod av studiomusiker. De säger även att de inte räknar sig själva 

som vanliga radiolyssnare utan har blivit arbetsskadade. Trots detta så passade de in i 

mitt urval för fokusgrupper, och jag anser att deras insats, både i fokusgrupp och 

observation var givande och bra. 

Grupp 1 hade en större blandning av studenter än grupp 2. Alla gick inte samma linje på 

skolan, även om de flesta verkade känna varandra. Eftersom de inte kände varandra 
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måste man även ha i åtanke att gruppen kan ha skrattat mer på grund av detta. Skratt är ju 

ett sätt för människan att bilda gemenskap (Provine, 2000, s. 2). 

 

7.2.1 Gruppernas skrattistik 
Grupp 1 skrattade nästintill dubbelt så mycket som grupp 2. Betyder det att det pålagda 

skrattet fungerade, eller att de två grupperna helt enkelt skrattar olika mycket? Eftersom 

hur mycket de två grupperna skrattade matchar ganska bra överrens med vad de sa efter 

att de lyssnat igenom programmet är det svårt att ge ett absolut svar. 

 

Om man ser till det faktum att det var precis samma reaktioner och skratt på de sekvenser 

utan pålagt skratt som fanns i båda versionerna (se figur 2) så talar det för att de två 

grupperna som lyssnade hade någorlunda samma tycke om vad som var roligt. Grupp 2 

poängterar dock att anledningen att de skrattar så mycket till reklaminslagen är för att de 

inom gruppen brukar skämta mycket om nazism.  

 

Kanske skulle grupp 2 skrattat mer till de andra delarna av programmet om de lyssnat till 

den andra versionen med tanke på att de tyckte att tempot var för snabbt i versionen utan 

skratt. En fördel med pålagt skratt är att det blir en tydligare pausering och på det viset 

enklare att hänga med. Även om man för den sakens skull inte gillar pålagt skratt. 

Provine skriver om hur viktigt det är med pausering för bra komik (Provine, 2000, s. 

139), och de extra pauseringarna som fanns i versionen med pålagt skratt kan ha varit den 

bidragande faktorn till att det var mer skratt, inte skrattet i sig.  Versionen med pålagt 

skratt är 1 minut och 12 sekunder längre än versionen utan, så om versionen utan skratt 

har mindre pauseringar och ett högre tempo eller om versionen med pålagt skratt har ett 

lägre tempo är väldigt subjektivt.  

 

7.2.2 Gruppernas tankar om skratt i radio 
Grupp 1 tyckte inte att pålagt skratt var roligt, de tyckte inte att man kan ha en hel 

programserie i P3 med pålagt skratt. De tyckte att det var okej med lite pålagt skratt, eller 

bara ’galna skratt’, men trots att de tyckte så, så skrattade de väldigt mycket mer jämfört 
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med grupp 2. När grupp 2 tillfrågades om vad de tyckte om pålagt skratt var de väldigt 

skeptiska, de enda pålagda skratten de kan tänka sig är ’roliga skratt’. Grupp 1 skrattade 

samtidigt på alla de ställen i programmet där det fanns ’galna skratt’.  Med andra ord kan 

vi se att de galna skratten som har filtrerats bort genom åren (Sacks, u.d) för att ge plats åt 

de mer intelligenta skratten inte nödvändigtvis har varit gynnsamt för det pålagda 

skrattets förmåga att smitta av sig. 

 

Anledningen båda grupperna uppger till varför pålagt skratt inte skulle fungera i radio är 

för att man saknar det visuella. Då blir det väldigt intressant att grupp 1 skrattar 42% mer 

än grupp 2. Detta trots att de säger att de inte gillar pålagt skratt varken i radio eller teve. 

Något som skulle varit intressant här vore om jag låtit lyssnarna i gruppen individuellt 

betygsätta programmet de lyssnat på. Det hade givit en bättre insikt i hur roligt gruppen 

(och individerna) tyckte programmet var. Chapmans forskning visade att en grupp som 

skrattar mer till pålagt skratt inte nödvändigtvis gav högre betyg på hur roligt någonting 

var (Chapman, 2000, s. 156). Med de betygen hade det varit möjligt med ytterligare 

analys som varit intressant för min forskning. 

 

7.4 I Piratradions studio 
Det var fem scener som utspelade sig med programledaren Jimmy. Den första scenen 

som syftar till att introducera lyssnaren till vad det är för slags program var en scen som 

mottogs väldigt olika av grupperna. 

Grupp 1 log och skrattade flera gånger. Grupp 2 log en gång och skrattade inte en enda 

gång. En av de medverkande i grupp 2 gick så långt att han sa att musiken och 

reklaminslagen var bra, men att man kunde skippa resten. Det visar enligt mig att det inte 

bara är de pålagda skratten som påverkat antalet skratt på de olika lyssningarna, det fanns 

även olika tankar kring vad som var roligt i grupperna.  

En anledning till att jag tror att innehållet bemöttes olika tror jag var att inte alla vet vem 

Göran Greider är. Dessvärre glömde jag fråga grupperna i efterhand om detta. Om det är 

så att man inte vet vem Göran Greider är så tror jag att mycket av det roliga med 

Piratradion försvinner, med eller utan pålagt skratt. I grupp 1 är det en av deltagarna som 
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specifikt nämner Göran Greider som ett roligt inslag, vilket ingen i grupp 2 gör, vilket 

kan tyda på att de inte alls visste vem han var. 

 

7.4.1 Reklamen i Piratradion 
Det var reklaminslagen som båda grupperna tyckte var roligast i programmet. Alla 

skrattade till 4 på skrattskalan till alla reklaminslag (se figur 2). Grupp 1 tyckte att 

”nazister har högt i tak” var roligt för att den var återkommande och bisarr, medans grupp 

2 tyckte att den var rolig för att de hade många internskämt om nazism.  

Jag tror att båda grupperna reagerade så bra på reklamen i programmet för att den var 

enkel att förstå. Dessutom så var takreklamen väldigt återkommande, vilket ofta är 

tacksamt för att få något roligt.  

 

7.4.2 Jinglarna i Piratradion 
Det var här som grupperna skilde sig åt andra hållet. Grupp 2 visade nämligen högre 

resultat på nästan alla jinglar (se figur 3). Anledningen till detta tror jag är att de hade ett 

betydligt större musikintresse än grupp 1. Grupp 2 visade från början stort intresse för 

den vanliga musiken i programmet, något som grupp 1 inte ens reflekterade över. Det var 

ett flertal gånger som grupp 2 trampade takten och nynnade med i melodier. 

 

7.5 Påverkan tidsmässigt 
Grupp 1 hade sin lyssning klockan 13, grupp 2 hade sin lyssning strax efter klockan 16. 

Visserligen kan klockslaget ha påverkat, men eftersom jag bjöd båda grupperna på kaffe 

och godis tycker jag att deras blodsocker borde varit på topp under lyssningen, förutsatt 

att det inte redan var det alltså. 

 

7.6 Skratt som smittar 
Det var ingen av grupperna som hade en specifik person som skrattade extra mycket eller 

på ett speciellt sätt. Under mina observationer lade jag inte märke till att det var någon 

som initierade gruppens skratt.  
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Det var även bra att båda grupperna bestod av lika många personer. Desto fler människor 

som lyssnar eller tar del av något humoristiskt samtidigt, desto mer skratt kommer det att 

bli (Provine, 2000, s. 212).  

 

7.7 Fungerar pålagt skratt? 
Som jag skrev tidigare så är det väldigt svårt att generalisera huruvida pålagt skratt i radio 

fungerar eller inte genom att göra två observationer och två fokusgruppundersökningar. 

Om jag ska lyssna till vad mina grupper sagt till mig i fokusgrupperna så fungerar det inte 

med pålagt skratt. Men om jag istället tittar på mina observationer och lyssnar på de 

skratt som var återkommande och nästan dubbelt så många i versionen med pålagt skratt 

skulle jag säga att det fungerar (se figur 2). Pålagt skratt syftar till att få människor att 

skratta mer, och det fungerar uppenbarligen om man ser till vad jag kommit fram till i 

min forskning.  

 

Det som gör det här så intressant i mina ögon är att det är så många som är skeptiska till 

pålagt skratt, trots detta så påverkas de på ett sätt som de själva inte inser. Det är 

intressant att man rent intellektuellt motsätter sig pålagt skratt, men att hjärnan tar emot 

signalerna på ett sätt som intellektet inte kan styra över. 

 

Resultatet visar även på att det var bra metoder jag tillämpade i min forskning. 

Kombinationen av de två var speciellt bra, och ordningen jag gjorde dem på. Om jag 

skulle pratat med grupperna om pålagt skratt i radio först tror jag att det skulle påverkat 

hur de lyssnade på ett negativt sätt. 

 

Den här forskningen bidrar också med nya frågor. Är pålagt skratt något man i större 

utsträckning borde använda sig av i humorproduktioner i radio? Är 60-talets galna skratt 

bättre än det nya ’intelligenta’ pålagda skrattet som vuxit fram (Sacks, u.d)? Spelar det 

ingen roll vad folk tycker om pålagt skratt, eftersom de ändå skrattar mer om man 

använder det? 
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7.8 Förslag på vidare forskning 
Samma forskning skulle vara intressant att göra med fler fokusgrupper och 

analysmetoder. Exempelvis ett betygsättningssystem även för dem som lyssnar, där de 

kan uppge hur roligt de tycker någonting är.  
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8 Diskussion 
Jag är väldigt förvånad över de resultat jag kommit fram till i min forskning. När jag 

började skriva och arbeta på mitt examensarbete trodde jag absolut inte att versionen med 

pålagt skratt skulle få nästan dubbelt så många skratt än den utan.  

 

Något som har varit viktigt för den här studien är att programmet med pålagt skratt ska 

vara roligt. Om jag hade producerat ett program som inte uppfattades som roligt skulle 

min forskning inte säga någonting. Men eftersom alla i grupperna tyckte programmet var 

roligt i helhet, även om inte alla gillade alla inslag, så tycker jag att min forskning säger 

något, trots att forskningen är väldigt småskalig.  

 

Vad som är roligt är väldigt subjektivt. Hur, var eller när man skrattar är också något som 

är olika oss individer emellan. Att skratt även fyller en social funktion och i många fall är 

en självklarhet när flera individer träffas tillsammans, för första gången eller vanligtvis är 

faktorer som jag försökt ha i åtanke när jag analyserat mitt material. Skrattet i sig har en 

så stor funktion för människan, att man inte kan bortse från denna när man pratar om 

pålagt skratt. 

Kanske är det därför som nästan alla i mina fokusgrupper är negativt inställda till pålagt 

skratt. Att det blir något fult för att det är en fejkad effekt av något som människor vill 

ska vara någonting äkta.  

 

Min forskning är unik. Ingen liknande forskning har gjorts i Sverige tidigare. Varken om 

pålagt skratt och dess effekter, eller om dess tillämpning i radio. Forskningen inom detta 

ämne i resten av världen är också mycket begränsad. Det har varit både en motivation, 

men även ett problem då det varit svårt att hitta referenser och litteratur som är relevant. 

 

När det kommer till produktionen av själva programmet (Piratradion) finns det några 

saker jag kunde gjort bättre. Jag kunde ha bearbetat manus längre och i större 

utsträckning planerat var de pålagda skratten skulle placeras. Det var något jag bestämde 
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mig för först i redigeringsfasen istället. Detta var något som märktes väldigt tydligt i scen 

3 (se bilaga) när Göran Greider är med för första gången och ska inviga programmet.  

Överhuvudtaget Göran som karaktär var lite knepig, eftersom han talade så mycket att 

pålagt skratt blev svårt att placera, samt att jag inte tror att alla lyssnare vet vem Göran 

Greider är i verkligheten. Jag var även rädd för att lyssnarna skulle höra att jag gör många 

av rösterna, men detta var inte något problem. I båda grupperna (och faktiskt hela grupp 

2) var det personer som inte ens förstått att det var jag som producerat och medverkat i 

programmet. Då kan det tilläggas att jag spelade rollerna som Jimmy, Göran Greider, 

Jackie Arklöv, presentatören i jinglarna, takhöjdskontrollanten, mäklaren Svensson, 

Biggan samt reportern som intervjuade Biggan. 

 

8.1 Slutord 
När det kommer till pålagt skratt i radio och vad jag själv tycker om det så är jag ganska 

kluven. Jag tycker att det fungerar bra i ett program som Piratradion eftersom det har en 

tydlig tonightshow-känsla och en charm som i mina öron gör det helt okej. Sen om man 

skrattar mer eller mindre spelar inte lika stor roll. Pålagt skratt i radio för mig är ett sätt 

att bilda en atmosfär eller ljudbild som passar det program det används i. Att döma ett 

humorprogram utifrån hur många skratt det får är egentligen ganska konstigt, eftersom 

humor enligt mig är väldigt subjektivt. Men om man ska döma ett radioprogram utifrån 

hur många skratt det får så är pålagt skratt i radio någonting vi borde höra mer av i 

framtiden. 
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Bilaga 1  
Manus Piratradion, första avsnittet 
/tjafs med sladdar, Jimmy mumlandes i bakgrunden, dämpat ljud från gatan utanför. 

 

Jimmy. Ja då ska vi se här… Hallå? Hallå? Ja det verkar funka där ja, så! Hej och 

välkomna ska ni vara till den allra första sändningen av Jimmys Finlandssvenska 

Piratradio i Bostadsrättsföreningen Uttern. Jag heter Jimmy och är programledare, för det 

är mitt alldeles egna program, som faktiskt är fristående från just bostadsföreningen.  Just 

det, jingel nu. 

 

/jingel Jimmys Piratradio (JFSPRBU) 

 

Jimmy: Men vem är då jag, denna Jimmy? För att förklara det bättre så bad jag 

producenten för årets Melodifestival göra en sån där vacker artistpresentation anpassat 

för radioformat. 

 

/start inslag presentation Jimmy i mello-anda 

 

Ber: Jimmy föddes Jim på södersjukhuset i Sthlm en vacker vårdag i mars 1981. Det var 

under de första dagarna i kuvösen som man tror att Jimmy smittades av finsk kulturnoja, 

som var väldigt vanligt på den här tiden. Det i sin tur ledde till hans dialektala och 

lingvistiska vattenmärke. Jimmys största intresse är radio. För det är just intressen som är 

Jimmys grej, eftersom han aldrig haft ett riktigt jobb i hela sitt liv. Och sitt intresse för 

radio, ja det bejakar man bäst i farsans vardagsrum, det är ju ändå här Jimmy bor. 

 

/slut inslag 

 

Jimmy: Aldrig jobbat? Jag har gjort operation dagsverke i åttan… Jaja idag är det alltså 

invigning och då tänkte jag att jag skulle få tag i lite bra gäster. Dels tänkte jag försöka 

ringa min favoritpoet Göran sen hoppas jag såklart att det är ngn som sett lapparna jag 

satt upp i trapphuset att man får komma och vara gäst i programmet. Men först, det här. 
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-------------- 

MUSIK 

-------------- 

JINGEL – JFSPRBU (Jimmys finlandssvenska radio i bostadsföreningen uttern) 

-------------- 

/ljud i hallen 

 

Jimmy: Vafan det är väl inte farsan som kommer? Om han kommer blir han tokig, han 

vill inte att jag sänder radio i hans vardagsrum… Hallå? 

 

Brevbäraren: Nej det är bara jag! 

 

/Jingel – breeeeeevbäraren! (gärna sjukt körig/soulig med orgel och grejer) 

 

Jimmy: Jahaja, ser du inte att jag sänder radio här? 

 

Brevbäraren: Nej det är skitsamma! Det står här på din dörr att du inte vill ha reklam, 

men gärna samhällsinformation? 

 

Jimmy: Ja? 

 

Brevbäraren: Och hur fan tror du att jag ska ha tid att göra det valet åt dig? Hur ska jag ha 

tid att stå och böka med det tänkte du? 

 

Jimmy: Ja alltså…  

 

Brevbäraren: Tror du att jag delar upp posten efter stadsdel, kvarter, distrikt, trapphus, 

våning, brev, tidningar, reklam och samhällsinformation? Det tycker du skulle vara 

jääävligt smidigt va? 
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Jimmy: Ja du… Det låter väl ändå som ett ganska bra system? 

 

Brevbäraren: Ja det gör det iof! … Men det är själva grejen! Vad skulle vi leva i för 

samhälle du och jag om det inte fanns någon reklam och allt var sorterat och organiserat 

på ett sätt som alla förstod? 

 

Jimmy: Fast jag har iof reklam, här i radion? 

 

Brevbäraren: Det har du ja? (paus) Men smäll på lite reklam då så får du din 

samhällsinformation här sen. Det är bara information om någon demonstration på tisdag 

nere på stortorget mot folk som har högt i tak. 

 

/pappersprassel och öppnande av kuvert 

 

Jimmy: Mot högt i tak, konstigt… Jaja, här kommer lite reklam! 

 

Brevbäraren: Härliga tider! 

-------------- 

REKLAM DATUMLOTTERIET 

REKLAM TAKHÖJD 

MUSIK 

-------------- 

/reklaminslag (datumlotteriet osv) 

 

Jimmy: Välkomna tillbaka till Piratradion med mig Jimmy… Innan vi verkligen kan kalla 

det för piratradion ska vi inviga allt genom att prata med Göran Greider som gärna ville 

säga några väl valda ord. 

 

/fixar med telefonen, slår nummer och Göran svarar. 
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Göran: Ja det är Göran. 

 

Jimmy: Hej Göran det är Jimmy från Piratradion? 

 

Göran: Ursäkta vem då sa du? 

 

Jimmy: Jimmy från Piratradion… Vi ska ju inviga här idag och sådär. 

 

Göran: Inviga… Ja och då tänkte du förstås att jag kunde säga ngt filosofiskt och sådär… 

Och visst, det är klart att jag kan det. Jag menar radio är ju lite grann som kanderade 

äpplen, pomeransblad och en mustig cider. Jag menar det finns en socialistisk solidaritet 

och ett kamratskap som är så svårt att förstå förräns man faktiskt har satt på den där 

radion och spetsat sina öron. Jag menar att göra radio är ju lite grann som att plantera en 

blomma och se den spira i sin fulla kommunistiska glans likt Stalins blomlåda på sin 

betongbalkong vänd mot röda torget i en, en såndär soluppgång som lyser med sina röda 

strålar och träffar alla berörda, vare sig de vill det eller inte. Och det är det som är det fina 

med det här va, att den röda värmen, strålarna och skenet inte kan frångå på nått vis va, 

att träffa alla i världen, vare sig man vill det eller inte va. 

 

Jimmy: Så du menar att min Piratradio är lite grann som solen då, eller? 

 

Göran: Piratradio?  

 

Jimmy: Ja det är ju den vi tänkte inviga här nu, och om du kanske kunde säga några väl 

valda ord… 

 

Göran: Jahaja Piratradion. Det är väldigt intressant att du säger just Piratradion, för just 

pirater är ju väldigt intressanta, för att inte tala om aktuella i tider som dessa. Jag menar 

jag språkade med en kamrat häromdagen, en underbar kamrat, som fullkomligen brann 

för pirater och deras rättigheter. Och det är ju minst sagt intressant hur man kan belysa 

just piraternas resa genom medierna, från havet till internet och nu dessutom i radio. Det 
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blir så mycket mer än skattjakt och vidare, även om det för den delen fanns ett bra 

solidariskt tänk och kamratskap mellan pirater och framför allt deras sätt att se på livet. 

Den plankan de har, ja du kanske hört talats om den, som man kunde gå på, den väcker ju 

minst sagt stora frågeställningar och tankar om vilken slags värld vi lever i så att säga.  

 

Jimmy: Okej… Men då tackar vi där, kul att du kunde medverka i Piratradion Göran… 

 

Göran: Du säger tack där ja, det är ju väldigt intressant. För att tacka är ju ngt överklassen 

har tvingat underklassen att göra i generationer. Den kamratskap som därför har växt upp 

bland oss arbetare är ju otrolig och (blir avbruten). 

 

Jimmy: Tack! Tack säger vi till Göran… 

 

Göran: … det är därför som vi måste fortsätta kampen va och visa på vad vi kan och var 

vi sätter gränserna i vardagen. Tänk dig som en apelsin, eller nej, som en kiwi som man 

rakar va, inte medhårs, men mothårs och då händer det ngt som (tonar ut). 

 

/bryt 

----------------- 

JINGEL JFSPRBU 

REKLAM TAKHÖJD  

----------------- 

/marschmusik och kängor som dånar i backen, Ber: Har du högt i tak? Då kan du vara 

nazist.  

 

/ngn stormar in i hallen, plingar på dörren och går ljudligt in 

 

/jingel – Rut Bängbäck – ding dong! 

 

Rut: Ursäkta mig, vad är det du gör här egentligen?! Hela trapphuset hör vad du håller på 

med, och vi tycker inte att det är särskilt charmerande med tysk marschmusik! Om du 
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hade varit på senaste föreningsmötet skulle du vetat att vi uttryckligen sagt nej till 

marschmusik på onödigt hög volym! Dämpa det där! 

Jimmy: Ja förlåt alltså det var bara ett ord från våra sponsorer… 

 

Rut: Du har en väldig tur att jag inte ringer Janne på grannsamverkan, om han fick reda 

på att du höll på med marschmusik skulle han bli rosenrasande. Och sen det här med att 

folk med högt i tak skulle vara nazister, ja det är är bara makabert. Du vet ju själv hur 

högt i tak vi har här. Flera meter! 

 

Jimmy: Ja alltså det var reklam baserad på ny forskning… 

 

/jingel – gästtelefonen! – ring ring! 

 

Jimmy: Ursäkta Rut… Hallå, har vi med oss ngn på tråden här?  

 

Gäst: Ja tjena, det är Nils här. Alltså det stämmer faktiskt det här med nazister och högt i 

tak. Tänk på saken! Hitler var ju jäkligt mycket nazist och bodde bara i hus med väldigt 

högt i tak. Sen en vacker vårdag 1945 går han ner i en bunker med skitlågt i tak va… 

PANG! Sen skjuter han både sig själv och frugan, så var det slut på det nazistlivet. 

 

Rut: Vem är det som ringer in Jimmy? Vad är det här för desillusionerad människa? 

 

Jimmy: Ja du… Hur fick du piratradions nummer? 

 

Gäst: Göran Greider gav det till mig…. 

 

/man hör göran i bakgrunden ”ge mig telefonen”, sprak när göran tar den 

 

Göran: Ja hallå igen… Det är lite lustigt men det verkar som att det bröt senast. Jag var 

inte riktigt klar med mitt resonemang när vi pratade om rakade frukter. Och då menar jag 

inte vilka frukter som helst va, inte för att jag gör skillnad på frukt, jag har ändå ett 
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solidariskt frukttänk, jag menar hur skulle det se ut om inte alla frukter hade samma värde 

va…  

/man hör Rut bli arg 

 

Rut: Ge mig telefonen Jimmy! 

 

Jimmy: Jag vet inte… Det är mitt program det här. 

 

/Rut mumlar argt, tar telefonen och lägger på, göran pratar på under hela tiden. 

 

Rut: Så! Jag kommer givetvis ta upp det här med din far. Både marschmusiken och att du 

pratar med Göran Greider istället för att söka ett ordentligt jobb. 

 

/Rut smäller igen dörren efter sig, Jimmy lufter på telefonen som ”telefontutar” 

 

Jimmy: Är du kvar Göran? 

 

/tut fortsätter 

 

Jimmy: Jaha, då blir det väl lite musik då istället. 

 

/bryt 

Här kan eventuellt en mäklare ringa in till programmet och berätta om hur han/hon 

tänker när den säljer hus/lgh med högt i tak. ”Vi brukar fokusera på stammarna alltså”. 

Alternativt att Jimmy ringer mäklaren som inte fattar något, ”Det är klart att vi 

understryker om det är högt i tak, det höjer ju värdet direkt. Jättefint är det!” Varpå 

jimmy okejar, hejdåar och mäklarn smäller ihop klackarna & hajlar. 

----------------- 

REKLAM BIGGAN TAKHÖJD 

----------------- 
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Jimmy: Ja du lyssnar alltså på Piratradion, direktsänt, jag heter Jimmy och idag inviger vi 

programmet där allt kan hända och alla gäster är välkomna. Lite senare idag tänkte jag 

att… 

/det dundrar till i dörren, pappan kommer hem och hallåar 

 

/jingel – Faaaaarsan! 

 

Farsan: Tjena Jimmy, vad pysslar du med? Vad är allt det här? 

 

Jimmy: Radiogrejer Farsan, radiogrejer! Kan du vänta med det här, jag är mitt i sändning. 

 

Farsan: Du är 35 bast och kvartar hos farsan, men ändå har du sikiner till att tjacka massa 

radioprylar? En annan är 60 bast och har knegat hela mitt liv… Hörrö! 

 

/telefonen ringer, farsan reagerar 

 

Jimmy: Nej svara inte, det är bara göran! 

 

Farsan: Vilken Göran? 

 

Jimmy: Greider… 

 

Farsan: Fan va härligt! 

 

/farsan lyfter på telefonen och svarar 

 

Farsan: Göran! Nu tar vi borgarpacket! En rak jävla vänsternäve så dom får åka ambulans 

till sina privatsjukhus! 

 

/man hör Göran i bakgrunden 
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Farsan: Plocka undan det här nu Jimmy ska jag snacka med Göran lite… Vi ska ju käka 

här sen och kolla postkodsmiljonären Jimmy. 

 

Jimmy: Ja, jag grejar det… 

 

/farsan rör sig in i köket, snackar med göran och fipplar med kastruller och liknande 

 

Jimmy: Ja hörrni, jag ska plocka undan här som ni kanske hörde… Men vi hörs om en 

vecka igen! 

-------------- 

SIGNATUR 

TELESVAR GREIDER 

 

/telefon som ringer, telefonsvararpip 

 

Jimmy: Hej du har kommit till Jimmys finlandssvenska piratradio i bostadsföringen 

uttern, jag sänder inte just nu men lämna gärna ett meddelande efter pipet så kanske du 

får vara med i nästa program.  

 

/Göran början snacka igen, nämner gröna jägarn, rabarber mm. 
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Bilaga 4  
Transkribering fokusgrupp 1 – lyssnar med pålagt skratt 
 

Medverkande: Anita 21 år, Vera 25 år, Sven-Magnus 21 år och Petter 24 år. 

 

Jag: Jag kan ju börja med att fråga om det var något speciellt ni tänkte på när ni hörde det 

här? 

 

[tystnad] 

 

P: Menar du associationer eller anmärkningar? 

 

Jag: Något speciellt som fick er att tänka till… Höll jag på att säga.  

 

V: Jag kände igen… 

 

P: Jag tycker bara att det är kul med takhöjden, alltså såna där absurditeter. Jag vet inte 

om du känner till Varanteatern? Jag fick massa såna vibbar.  

 

V: Det var en av rösterna som lät bekant. Det var väl det jag reagerade på. Men också 

såna här saker som återkom, asså vissa karaktärer,  när man liksom lärde känna de lite 

mer att man haja till liksom… När de kom tillbaka och sådär. 

 

Jag: Tänkte ni på att det var pålagt skratt? 

 

SM: Ja jag tänkte på det för det var de stunderna som inte alls var speciellt roliga. 

 

V: Nej, det tyckte jag också.   

 

Jag: Hur reagerade ni när det var pålagt skratt? Vad tyckte ni? 
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SM: Jag vet inte, ja tänkte asså det var nog inte så att jag reagerade så på det. Jag tänkte 

bara att, jaha? 

 

A: Jag känner att jag kan börja skratta bara för att det är pålagt skratt. Liksom, jag tycker 

det är roligt.  Hahaha, skratt. 

 

V: Ibland var det liksom kul för att de skratt [avbryter sig själv]… Jag kunde tycka de 

skrattade på otippade ställen. 

 

A: Ja… 

 

V: Då tyckte jag att det vart roligt men ibland så var det inte alls… kul liksom.  

 

Jag: Vad tycker ni om liksom… Pålagt skratt används ju även i teve till vissa saker, vad 

har ni för uppfattning, vad tycker ni om det liksom?  

 

V: Det beror ju på vilket sätt man använder sig. Ibland kan det vara en effekt att det låter 

liksom pålagt, men ibland så vill man ju verkligen att det ska låta som att det är på nått 

sätt i sammanhanget. Tycker jag alltså… Vissa, det kan ju vara såhär olika, ibland när de 

gör pålagt skratt kan det låta som att det är så verkligt, och då, då kanske man rycks med 

liksom. Därför också. 

 

P och SM mm’ar. 

 

V: Eller om det är någon som sitter och skrattar jättehysteriskt. Ibland kan man höra 

någon enstaka liksom. 

 

SM: Men även ibland kan det kännas som en forcerad effekt för att få fram ett skratt.  

 

V: Mm. 
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Jag: Tror ni att det är mer, alltså, att man skrattar att det är skojiga, du sa att du skratta lite 

att det är skojiga skratt. 

 

A: Mm. 

 

Jag: Tror ni att det spelar stor roll så liksom? För att det var på vissa ställen som lagt till 

såhär fåniga skratt, mer än annat. Tänkte ni på det eller? 

 

V: Ja, på nått ställe iaf. 

 

A: Mm.  

 

Jag: Hur tror ni det skulle påverkat om jag sa, säg att den här grejen skulle varit inspelad 

framför en publik till exempel… Tror ni det skulle gjort någon skillnad för er om det 

liksom hade vart, så att säga, autentiskt skratt?  

 

SM: Ja det tror jag. För att, det är ju inte lika förutsäga bara skratt heller. Om det är någon 

som liksom gapskrattar så kanske man rycks med eller någonting sånt.  

 

Jag: Vad tycker du? 

 

A: Ja, jag kommer inte på något bra att säga.  

 

Jag: Det måste inte vara något bra att säga.  

 

A, V och SM skrattar. 

 

A: Nej jag vet inte alls vad jag ska säga. Jag är ganska tom just nu, i huvudet.  
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Jag. Ja… Tror ni att… Tror ni att det här greppet skulle funka att köra för liksom en hel 

programserie, om ni tänker er en serie på P3, tror ni det skulle fungerat att ha pålagt skratt 

på den?  På en serie, i radio.  

 

V: Svårt att säga. Om liksom programmet i övrigt alltså… Om det, lyssnarna tycker att 

det är roligt i övrigt. Alltså att det är bra och kul innehåll så kanske det skulle kunna. Då 

kanske det blir liksom att skrattet blir någon typ av återkommande grej också just det här 

pålagda men det beror på innehållet i programmet. Tycker jag iaf liksom, om det funkar 

eller inte. Men ja… Det är svårt att säga.  

 

Jag: Varför tror ni det är så sällan som, jag vet inte hur mycket ni lyssnar på radio men, 

varför tror ni det är så sällan man använder sig av pålagt skratt i radio? Blir det för 

jobbigt liksom, eller? 

 

SM: Jag tror det kan bero på att man saknar det visuella också. Tror jag, att man inte kan 

reflektera över det för att du har en… Du har en visuell karaktär eller så. Tror jag.  

 

Jag: Vad tror du? 

 

P: Jag vet inte… Jag har inte heller något bra att säga. 

 

Alla skrattar.  

 

Jag: Det handlar inte om att ha något bra att säga. Det handlar om vad man tycker och 

tror liksom.  

 

A: Jag skulle nog inte uppskatta skratt, för mycket i radioprogram. Det är som han säger 

också just det här visuella men jag tror att det skulle bli ganska tjatigt om det kommer 

massa skratt hela tiden. Jag tror man inte skulle kunna ta in det alls. Man skulle nog inte 

ens lägga märke till det till slut liksom. Eller bara irritera sig på det och sluta lyssna, 

känns det som. På nått sätt.  



 54 

 

P: Alltså jag tror det skulle kunna bli för… Alltså man har… Så kollar man på teve så 

alltså toleransnivån för flamsighet är högre på teve än på radio, tror jag. Alltså om man 

lyssnar på radio, alltså på nått sätt. Alltså man måste… På nått sätt måste man vara mer 

fokuserad och närvarande, alltså när man bara har hörselintrycket. Och så blir det massa 

sånhär pålagt, alltså, jag tror inte att man är lika… Alltså jag tror att det blir lätt att det 

slår över och blir för flamsigt om man t… Alltså på nått sätt, man är mer seriös på något 

sätt när man lyssnar på radio, i alla fall jag. Men på teve då är det massa, så mycket 

visuella distraktionsmoment som man har på nått sätt. Och nu håller jag på att prata in 

mig själv i ett hörn här, men… Alltså det jag vill åt… Vänta.  

 

SM skrattar lite.  

 

P: Nej jag tappa tråden, ursäkta.  

 

SM: Jo jag tror jag förstår vad du menar. 

 

V: Jo ja. 

 

A: Ja precis.  

 

V: Jag kopplade också. Just att man måste, på ett sätt får man fokusera mer ibland. I alla 

fall stundtals liksom. Men också att det är, man tappar en grej när det visuella inte är där 

liksom. I det här med flamsigheten också. Eller det vet jag att jag själv kunnat irritera mig 

på när det är för mycket såhär ”wooooo wooo” liksom jättemycket som händer, 

jättemånga som pratar eller så vissa radiopratare som pra (avbryter sig själv) lixom pratar 

jättefort. Speciellt när man går upp på morgonen tidigt och vill ha lugn och ro och så, och 

man slår på radion så är det folk som pratar jättefort och högt liksom. Då stänger jag av 

(skrattar), direkt.  

 

Jag: Att det har en tendens att bli lite såhär att man får ta vara på det ljudet som finns?  
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V: Jo. Det kan… Att man, det kan vara bra liksom… Man kanske kan varva 

skratteffekten, och sen ibland att man får på nått sätt lämna åt lyssnaren också att avgöra 

vad som är kul, och inte liksom. Man kan ju använda andra effekter också än skratt.  

 

SM: Ja, absolut.  

 

Jag: Vilka då? 

 

V: Ja, alltså… Roliga ljudeffekter, och så… Jag vet inte det finns ju massa typ, jag vet 

inte hur man ska beskriva men det finns ju såhär ljudeffekter som man använder när 

någon gör något tokigt eller någonting sånt där. Som de använder mycket i tecknade 

filmer och sånt också. 

 

P och SM instämmer.  

 

Jag: Men om ni skulle få välja till exempel att lyssna på det här programmet, med eller 

utan pålagt skratt. Nu var ju vissa sekvenser, till exempel de här reklamfilmerna var det 

ju inte pålagt skratt på, jag vet inte om ni tänkte på det…  

 

SM: Mm. 

 

Jag: Men om ni skulle få välja liksom få höra med eller utan skratt, vad skulle ni välja 

då? 

 

A: Utan. Tror jag. 

 

SM: Jag tror det jag också.   

 

V: Det var svårt, men jag tror också jag skulle välja utan. Men jag skulle också kunna 

tänka mig någon mellanväg liksom, att… 
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P: Ja, hä bort 70% liksom. 

 

V: Mm. 

 

P: Ha kvar de där 30 goa. 

 

Alla skrattar.  

 

A: Ja alltså nån gång blir det ju ganska kul ju, i och för sig. 

 

SM: Jag tror att radioprogrammet skulle kännas mer genuint äkta utan skratten. Att det 

faktiskt skulle kännas som att verkligen skedde. Eller att, det var just ett inriktat 

humorprogram också. Tror jag.  

 

Jag: Vart fick ni känslan av att det här programmet utspelade sig? 

 

V: Det kändes ändå som att det var liksom hemma hos någon. Alltså precis som det var, 

tyckte jag. Jag fick känslan lixom att det var. Det kändes lite såhär amatör, fast ändå 

lixom… Ja, svårt att säga, men det kändes som att det var hemma hos nån tycker jag.  

 

De andra mm’ar instämmande.  

 

Jag: Kan det också ha påverkat hur man känner för den här, de här skratten liksom? 

 

V: Hmm…. Vet inte. 

 

Jag: Om man tänker första gången ni hörde det lixom, när jag satte på skivan. Hur tänkte 

ni då? 
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V: Jag tror… Iof första gången jag hörde skratten lixom att det var folk där som 

applåderade så tänkte jag nu har den här killen dragit ihop sina polare… 

 

SM: Jag tänkte också så. 

 

A: Det tänkte jag också. Det kändes så.  Så det kändes mer som att det var en 

liveinspelning med massa folk runtikring så. 

 

SM: Sen allt eftersom det gick så tyckte jag det kändes mer som ett, ett humorprogram. 

Som spelades in i… Alltså man hade ju kvar den där känslan av att, det var fortfarande i, 

i det här vardagsrummet. Men jag hade nog med tanke på vad som, alltså det som skedde 

i under, medans tidens gång men man fick ändå en känsla av att någon har tänkt igenom 

det här.  

 

V: Jag tyckte när, jag sa det tidigare också det där med liksom, om amatörkänsla… Så 

programmet i helhet med alla inslag kändes det inte amatörmässigt, det var mer den här 

killen, som hans roll i det hela, han känns lite. Men just när han kom in där i början det 

kändes lite såhär - oj vad är det som händer? Men… Så just hans roll kändes som att han 

var lite ny på … 

 

SM: Ja jo. 

 

V: … På radio. 

 

A: Mm. 

 

Jag: Var det någon speciell favoritsekvens som ni tänkte på?  

 

SM: Jag tror taken var ganska genomgående… 

 

V: Jackie Arklöv… 
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Alla börjar att skratta.  

 

Jag: Ja… Men tack för eran hjälp. Min C-uppsats handlar ju om just pålagt skratt i radio. 

Så jag har gjort två versioner, en med och en utan.  

 

V: Mm.. 

 

SM: Okej! 

 

Jag: Så det är det liksom, som är min undersökning att kolla lite grann hur det fungerar.  

 

A: Spännande… 

 

Jag: Så jag är jätteglad att ni kunde ställa upp!  

 

V: Men det var kul! 

 

A: Ja. 

 

M: Och jag hoppas att ni inte kommer ångra er för resten utav era liv.  

 

Alla skrattar.  

 

A: Absolut inte! 

 

SM: Jag tycker det var ett roligt program!  

 

A: Ja det var roligt! 

 

V: Jag tyckte också det var bra. Göran var också rolig. 
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Alla skrattar.  

 

V: Jätteroligt. Kul att det vart, alltså att hans bakgrund där med finn, finska… 

 

SM: Jag tyckte det var bäst när farsan kom in och hade inget finskt i sig. 

 

Alla skrattar.  

 

A: Jätteroligt.  

 

 

[Transkribering slut] 
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Bilaga 5 
Transkribering fokusgrupp 2 – lyssnar utan pålagt skratt 
 

Medverkande: Mirjam B 22 år, Johan K 24 år, Anders Ö 21 år och Adam B 23 år. 

 

Jag: Vad tyckte ni om det ni hörde?  

 

AÖ: Jag tyckte det var underhållande. Jättebra. 

 

JK: Jag tyckte det var jobbigt för det vart aldrig tyst mer än en sekund, tyvärr. Eller ens 

det, fast det var ju väldigt roligt till och från. Det var så jävla mycket information.  

 

MB: Ja. Alltså jag tyckte inte att det var dåligt, men jag vet inte om jag tyckte att det var 

svinbra, eller jag tycker att det var jävligt bra låtar. Men mellansnacket kunde skippas.  

 

AB: Ja, alltså det. Jag tyckte det var bra och dåligt på något sätt.  

 

JK: Nazistskämten var ju jävligt kul.  

 

Alla börjar skratta.  

 

AÖ: Ja det var dem! De var bäst!  

 

MB: Men det är ju för att vi har så mycket internskämt om det där.  

 

JK: Ja…  

 

MB: Det är ju därför som det blir så jävla kul. 

 

JK: Också för att Anton är nazist… Nu finns det inspelat. 
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Alla skrattar förutom AÖ. 

 

AÖ: Nej det är inte det! [svårt att höra, pratar i varandras röster] 

 

Alla börjar skratta igen.  

 

JK: Du har så kort hår. [menar på Antons hår] 

 

AB: Nä men det var väl som, det var som att det var det som var en riktig punsch på nått 

sätt, punchline som de hade att gå på. Sen resten vart som aldrig riktigt…  

 

JK: Jackie Arklöv å…  

 

AB: Ja den ja! 

 

AÖ: Ja det var en höjdare!  

 

AB: Ja den var sjuk. Jag vet inte det var som… Sen var det mest skrik och gorm och 

musik.  

 

Jag: Mm. 

 

AB: På nått sätt.  

 

AÖ: Men det var jättebra musik.  

 

MB: Jag tycker det var skitbra musik.  

 

JK: Ja några coola låtar. Jag tycker det är såna saker i musiken… [blir avbruten] 

 

MB: Sånt får man ju aldrig höra på radio.  
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JK: …som går. Har du aldrig lyssnat på p3?  

 

MB: Jag lyssnar bara på P3. 

 

JK: Det låter ju sådär hela tiden.  

 

MB: Nej… Inte såna låtar…  

 

JK: Jag lyssnar ju bara på P1 så jag ska inte säga…  

 

MB: Nej det var ju kaos även i låtarna. Det var som mycket mycket mycket hela hela 

tiden. Man blir som trött efter en stund. Om man lyssnar på det länge liksom.  

 

AÖ: Den där sista låten var ju kaos. Jättekaos. 

 

MB: Ja..  Fast jag tycker den var bra.  

 

JK: Det är bättre att icke vara kunnig musiker  

 

MB: Ja jag tror det också.  

 

JK: Då sållar man bort allt.. 

 

De andra skrattar.  

 

Jag: Om jag säger såhär att den här programmet som ni lyssnar på har gjorts i två 

versioner. En med pålagt skratt på och en utan pålagt skratt och ni lyssnar på den utan 

pålagt skratt . Märks det på nått sätt att den är anpassad för att det ska vara pålagt skratt. 

Eller hur kände ni?  
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JK: Nej det tänkte jag inte på.  

 

Jag: Jag tänke på det du sa att det var så fullt, högt tempo?  

 

JK: Mm. Ja det hade ju varit ännu värre om det hade varit pålagt skratt. 

 

MB: Mm. 

 

AÖ: Mm.  

 

MB: Då hade det blivit ännu värre.  

 

Jag: Känns det som att det var för mycket information i… 

 

JK: På en gång… Eller jag vet inte, jag klarar inte av mycket information på en gång. 

 

AB: Det var väl som att det var lite såhär… Men det är ju säkert meningen, som att det 

var liksom väldigt o… Eller såhär att det vart lite hursomhelst, att man fick som aldrig 

riktigt såhär… Vad är det som händer? 

 

MB: Ja man fick aldrig landa liksom någonstans utan det var hela tiden såhära [viftar 

med armarna] sen fylldes det bara på och man fick som aldrig [gör andningsljud] okej, 

och sen börja om liksom utan bara…  

 

JK: Jag tror att, jag tror att eftersom vi sitter och plankar låtar typ varje dag, så lyssnar 

man på som ett sätt som kan vara enerverade att lyssna på.  

 

MB: Ja.  

 

JK: Det blir för mycket information. Man lyssnar för… 
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MB: Man är ju lite arbetsskadad också. 

 

AÖ: Men jag tänkte på det alltså… 

 

AB: En vanlig människa som inte håller på med musik skulle nog uppleva det på ett 

annat sätt…  

 

MB: Ja.  

 

AÖ: Men jag tänkte på det så… 

 

AB: …än vanliga människor…  

 

AÖ: Enda gången jag lyssnar på radio är typ när man kör bil och sånt där, och då tänkte 

jag att man kanske inte skulle hänga riktigt med, överallt då men… Men nu när man sitter 

såhär och lyssnar… [blir avbruten] 

 

MB: Ja nu koncentrerar man ju sig hela tiden. 

 

AÖ: Ja, jättebra.  

 

Jag: Jag kan passa på att fråga också vad ni tycker om pålagt skratt i övrigt? Det används 

ju bara i teve annars. Så vad har ni för åsikter och tankar kring pålagt skratt?  

 

MB: Jag hatar pålagt skratt! Kan jag, men det är ju bara min personliga åsikt. Alltså det 

funkar väl ibland, typ i vänner men ibland så när jag börjar tänka på det tänker jag bara 

men Gud vad mycket bättre det skulle vara utan det där skrattet. Jag tål det inte riktigt. 

Men det är ju bara jag.  

 

AÖ: Det skulle vara kul om man har sånt där fulskratt…  
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MB: Ja! Alltså någon gång om det kommer nått sånt där riktigt jävla fulskratt så man 

börjar skratta med, men just det här pålagda skrattet känns bara… Jag vet inte. Då ska 

man ju ha ett roligt skratt som kommer någon gång, så att det blir en effekt.  

 

JK: Vänner är ju live, så det är livepublik som skrattar.  

 

AÖ: Är det?  

 

MB: Nej det kan det ju inte va.  

 

AB: Jag tror att det är det. Det är skitsamma…  

 

JK: Alla fall några avsitt är live. Jag tycker det är hemskt med pålagt skratt, jag tycker att 

det är förnedrande att de ska berätta vars man ska skratta. Och det är alltid på tråkiga 

skämt också. 

 

AÖ: Mm! 

 

JK: Såhär skämten som inte var tillräckligt bra, för att de inte kom på nått bättre så då 

lägger vi dit skratt så tror folk att det var kul ändå…  

 

AB: Jag har två serier som jag gillar som har pålagt skratt. Men utöver det så… Ja… Sen 

tycker att många serier som är med pålagt skratt är lite likadana på nått sätt. Det är som 

samma, samma typ av humor på nått sätt. Typ såhär vänner och… och mer 2 ½ Men och 

alla de där liksom det är som samma typer av shower som har pålagda skratt, på nått sätt.  

 

AÖ: Inte vänner och 2 ½ men…  

AB: Nämen alltså det är som ändå samma program… 

 

MB skrattar, svårt att höra AB.  
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AB: Men samma typ av komedishower liksom, det är ju inte såhär att det skiljer sig 

liksom. 

 

AÖ: I allvarliga polska filmer brukar det inte vara lika mycket.  

 

Skratt. 

 

AB: Nej men till exempel Scrubs är ju en liten annan typ av program. 

 

MB: Och det blir direkt mycket bättre.  

 

AB: Ja. 

 

AÖ: Det är ganska skönt sådär när man är bakis då slipp… Då behöver man inte 

skratta… 

 

MB börjar skratta. 

 

AÖ: Då orkar man inte…  

 

AB: Det är sant!  

 

MB: Ja det är väl då det är bra.  

 

Jag: Men har ni hört… Har ni hört något med pålagt skratt i radio?  

 

AB + AÖ + MB + JK: Nej… 

 

Jag: Varför tror ni att det är så? Om ni får spekulera hur vilt ni vill, varför det inte funkar 

eller om det skulle funka?  
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MB: Jag vet inte alltså. Att lyssna på radio och lyssna på teve är… Alltså, när man tittar 

på teve då är man ju oftast lite mer uppmärksam. Alltså tyvärr, men att lyssna på radio 

kan ju oftast bli, eller visst ibland sitter man ju verkligen och lyssnar, men ofta är det ju 

när man kör bil eller vadsomhelst. Jag tror hänger du inte med i då allt dom säger så kan 

det bara känna konstigt att folk hela tiden skrattar för du hinner ändå inte höra vad folk 

säger. Mer än när man tittar på teve då brukar man ju som vara med inne i det. Tror jag. 

Jag tror att det skulle bli lite konstigt, på nått sätt, om man inte verkligen verkligen sitter 

och lyssnar att det är ett program, nu måste man sitta och lyssna. 

 

AÖ: Jag… [blir avbruten] 

 

AB: Det känns som att i radion, eller förlåt? 

 

AÖ: Nej fortsätt.  

 

AB: Att i radion måste skämten vara lite tydligare än i teve. I teve kan det vara liksom 

en… Ett konstigt citat och sen blir det en konstig min och så kommer ett pålagt skratt. 

Medans om, det kan ju som inte bli, man kan ju som inte återskapa det i radio för det är 

svårt att få en konstig min i radio. Det spelar liksom ingen större roll. Vad heter det nu, 

att det blir såhär konstig stämning mellan två personer, det hör man ju inte utan det måste 

som ändå vara tydligt på något sätt att ’oj nu hände det nått konstigt’. Jag vet inte det 

känns som att det, vad är det för mening med att lägga på ett pålagt skratt om det är såhär 

jättekonstigt liksom. Rakt upp i ansiktet då fattar man ju det själv, men det känns som att 

i teve så kanske de trycker på lite för att man ska fatta att ’jaha nu vart det någonting 

konstigt här’. Delvis kanske, ja, jag vet inte. Vad tror du Johannes?  

 

JK: Jag vet inte…  

 

AB: Säg något onödigt.  
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JK: Jag tänkte säga att, jag är nog tvärtom. Jag slötittar bara på teve och koncentrerar mig 

inte. Sen på radio då lyssnar jag, fast jag lyssnar ju bara på P1 och där har ju aldrig någon 

dragit ett skämt. 

 

Alla skrattar.  

 

JK: Det skulle bara bli konstigt om det var… Eller jo ibland, fast de drar så dåliga skämt. 

Ring P1, där skulle de kunna ha pålagda skratt. 

 

AB: Det är som SVT:s humor.  

 

JK: Va?  

 

[AB säger något ohörbart om SVT] 

 

Jag: På minuten har du ju i P1 också, fast då är det ju livepublik.  

 

JK: Ja…  

 

Jag: Fast du kanske inte lyssnar på det? 

 

JK: Njae, jag lyssnar mest på ’Ring P1’ och ’Trädgården’ och vad heter det ’Plånbok’. 

 

De andra skrattar. 

 

[Transkribering slut] 

 


