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Då humor spelar en stor roll i våra vardagliga liv, inte minst som förmedlare av seriösa 

samhällsfenomen (Palmer, 2004), kändes det intressant för oss att belysa en medieform som har 

såväl humor som samhällspolitiska ämnen på agendan. I anknytning till vårt syfte och våra 

frågeställningar, vilka innefattar en jämförelse mellan två utvalda avsnitt ur TV-serien 

Parlamentet, har vi använt oss av två teoretiska utgångspunkter; narrativ teori och 

samtalsanalys. 

 
Vi har arbetat med en kvalitativ och textanalytisk metod och applicerat de teoretiska 

utgångspunkterna narrativ teori och samtalsanalys till vårt empiriska material i analysen. De 

begrepp vi valde ur narrativ teori är Mishlers modell, innehåll och humor som 

berättarstrategi, och ur samtalsanalysen valde vi att fokusera på struktur, tur- och turtagning 

och multimodalitet. Vi har låtit begrepet politikens medialisering fungera som en fond till 

vår studie, och vi har följt upp våra resultat genom dessa glasögon i slutdiskussionen. 

 
Analysen visar att det finns likheter, men framför allt skillnader mellan avsnitten, ur både 

narrativ och samtalsanalytisk synvinkel. Med hjälp av teorin har vi studerat helheter och 

delar ur avsnitten för att kunna ge en övergripande bild av vår analys. Det resultat vi fick 

fram var bland annat skillnader och likheter mellan komikernas roller och avsnittens 

innehåll och form diskuterar vidare i slutdiskussionen. 
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1. Inledning 
 
 
 

För så märkvärdigt är det, att ingen kan definiera humor. Ändå vet alla vad det är. 
 

(Näslund, 1990, s 75, i Berglund och Ljuslinder, 1999 s. 20). 
 
 
Ovanstående citat ringar in humor som det ofta ogreppbara fenomen det är. 

Populärkulturistiskt nödvändigt, javisst, och tillika förlösande och använt av människor i 

alla tider. Humor har alltid funnits i människans liv, alltid varit en del av hennes vardag och 

alltid speglat hennes livsvärld ur någon synvinkel. Humorns roll har varit att framkalla 

skrattet; normer och värderingar släpper sin seriösa hållning när människan tillåts att skratta 

åt dem. Samtidigt är det ofta det seriösa som vi skapar humor utifrån. Vad människan 

skrattar åt, när hon gör det och varför hon gör det berättar något om hennes sociala kultur 

och vad i den som anses vara allvarliga och seriösa ämnen (Palmer, 1994). 

 
Vår ambition är att i denna uppsats betrakta humor ur en seriös synvinkel. Politik och 

humor, två viktiga samhällsfenomen som smälter samman och bildar ett humorprogram som 

firade sitt tioårsjubileum i januari 2009. Vi har i den här uppsatsen valt att titta närmare på 

TV4:s humorprogram Parlamentet vars innehåll bygger på svenska komikers humoristiska 

ställningstagande kring den senaste veckans politiska händelser (www.jarowskij.se, 2009-

11-13). Inspirationen till att analysera Parlamentet grundar sig i att vi båda är väl bekanta 

med programmet och trogna tittare. 

 
Efter tio år med bästa sändningstid slår Parlamentet fortfarande storslagna tittarrekord. 

Söndagen den 19 oktober 2009 fick programmet tittarsiffror som slog säsongsrekord; över 

en miljon svenskar slog på TV:n för att se en handfull av Sveriges mest efterfrågade 

komiker tävla om den politiska makten med humorn som redskap. Rekord hör inte till 

ovanligheterna när det gäller Parlamentet, tittarsiffrorna har ständigt ökat sedan premiären 

1999 (www.tv4.se, 2009-11-13). 
 
 



	   5	  

1.1 Syfte och frågeställningar 
 
 
Uppsatsens huvudsakliga syfte är att analysera två avsnitt ur Parlamentet och placera 

resultatet till teorier om politikens medialisering för att kunna se om och så fall hur det har 

skett en förändring över tid i Parlamentet. För att uppnå detta syfte använder vi oss av 

narrativ teori och samtalsanalys, och med dessa teoretiska glasögon beskriver och analyserar 

vi de utvalda avsnitten för att hitta likheter och/eller skillnader dem emellan. Våra resultat 

kopplar vi sedan samman med teorierna om den politiska medialiseringen och belyser om 

och i så fall hur det har skett en förändring genom åren för Parlamentet som politiskt 

satirprogram. 

 
Vi vill studera programmens form och innehåll och vidare från den bakgrunden reflektera 

över eventuella likheter och skillnader mellan avsnitten med politikens medialisering som 

fond. Vår definition av form är här det ramverk av organiserade strukturer som programmet 

utgår ifrån. Med innehåll menar vi de ämnen som tas upp i programmet och ”fyller ramen”, 

samt de berättarstrategier som utgör programmets innehållsmässiga upplägg. 

 
I linje med vårt syfte har följande frågeställningar styrt vårt arbete. Grunden till dessa frågor 

är att i enhet med vårt syfte göra en jämförelse mellan de båda avsnitten och analysera 

likheter och/eller skillnader mellan dem. 

 
Narrativ teori 
 
Vilka textverktyg används för att framställa innehållet? 

Hur ser avsnittens uppbyggnad ut med utgångspunkt ur Mishlers modell?  

Hur ser avsnittens form ut med utgångspunkt ur Johanssons modell? 

 
Samtalsanalys 
 
Hur ser avsnittens samtalsanalytiska strukturer ut? 

Hur ser avsnittens tur- och turtagning ut? 

Hur använder deltagarna i de olika avsnitten multimodalitet i samtalet, med fokus på ordval 

och kroppsspråk?   
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De teoretiska begrepp som vi har valt att använda oss av för att svara på ovanstående frågor 

presenterar vi mer djupgående i teorikapitlet, samt i det bifogade kodschemat. 
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2. Bakgrund 
 
 
 
I det här kapitlet redogör vi för programmets historik, medias bild av programmet samt ger 

en övergripande beskrivning om politikens medialisering. 

 
2.1 Programmets historia 

 
 
Parlamentet är en svensk version av det brittiska programmet If I ruled the world som i 

Storbritannien började sändas 1998 men endast varade i två säsonger (www.wikipedia.org 

2009-11-13). Programmet producerades av Hat Trick Productions, och If I ruled the world 

är i sin tur en efterföljare av samma produktionsbolags humorshow Have I got news for you, 

förkortat HIGNFY, som började sändas i Storbritannien 1990 (www.hattrick.co.uk, 2009-12-

20). Det senaste avsnittet av HIGNFY sändes i brittisk television den 19 december 2009 

(www.wikipedia.org, 2009-12-20). Efter att ha tagit del av de båda brittiska programmen 

kan vi konstatera att de påminner starkt om varandra och vi upplever också att det är tydligt 

att Parlamentet influerats av dem båda, såväl i upplägg av programmet som specifika 

programpunkter och typer av skämt. 

 
Humorserien Parlamentet hade premiär i Sverige i januari 1999 och har resulterat i tio år och 

hittills 21 säsonger, där den senaste har visats under hösten 2009. Konceptet bygger på en 

parodi på de verkliga politiska paneldebatterna, med ett rött och ett blått parti som 

representerar de två politiska blocken, samt en moderator som även fungerar som 

programledare. Under programmets första säsong fyllde Staffan Ling rollen som 

programledare, därefter tog Hans Rosenfeldt över och han behöll programledarrollen till och 

med 2003. Då gästspelade Henrik Schyffert under två säsonger och från 2004 besitter 

Anders S Nilsson rollen som programledare. (www.wikipedia.org, 2009-11-13). 

 
Enligt produktionsbolaget Jarowskij kretsar panelens diskussioner kring förlöjligande av 

mer eller mindre viktiga samhällsnyheter. Vilka komiker som tar plats i Parlamentet varierar 

från vecka till vecka. Flera av komikerna återkommer oftare än andra, andra komiker har 

bara medverkat en eller ett par gånger. Till de som varit med längst hör bland andra Sissela 

Kyle, Henrik Hjelt, Helge Skoog, Babben Larsson och Johan Wahlström. Genom åren har 
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flera komiker, skådespelare och mediapersonligheter gästspelat i programmet, några har 

återkommit, andra inte. På så sätt verkar Parlamentet som en språngbräda för flera svenska 

komiker på väg ut på den svenska humorscenen. Parlamentet har vunnit flera priser; 

Kristallen för bästa humorprogram 2005, Aftonbladets TV-pris ett flertal gånger; Årets 

Program 2001, 2002, 2003 och 2004, Årets Underhållningsprogram 2002, 2003 och 2004 

och årets Humorprogram 2005 och 2007. Programmet sänds i skrivande stund en gång i 

veckan, varje söndag klockan 20.30 på TV4 (www.jarowskij.se, 2009-11-17). 

 
I premiäravsnittet av Parlamentet har Staffan Ling programledarrollen, och han inleder 

programmet med att presentera Parlamentet som det helt nya programkoncept det vid denna 

tidpunkt är för Sveriges tv-tittare. Han redogör för programmets politiska profil med 

påståendet om att det råder ett utbrett politikerförakt i Sverige och att programmets politiska 

debatt ska försöka råda bot på det. Staffan Ling presenterar de deltagande ”politikerna”, som 

befinner sig på sina platser i studion, och består av Helge Skoog och Johan Wahlström för 

det blå partiet och Annika Lantz och Lasse Eriksson för det röda partiet. Programronder som 

dyker upp under avsnittet är Aktuell Rapport, Ja och Nej, Duellen, Du kan inte ha mer fel, 

Desperat röstfiske och Omröstningen. Vad dessa programpunkter innebär mer konkret 

presenteras i den bifogade transkriberingen, och de diskuteras även mer ingående i 

analysdelen där vi tar upp de programpunkter som är relevanta för vår studie. 

Programpunkter som inte ges något tydligt namn förekommer också i premiäravsnittet; 

partierna får förklara bisarra valaffischer, de får uppskatta statistiska beräkningar om 

politiska frågor och då och då under programmets gång får publiken opinionsrösta för att 

partiet ska få en uppfattning om hur de ligger till hos ”väljarna” innan den slutgiltiga 

omröstningen genomförs. 

 
Avsnitt sju från säsong 21 har Anders S Nilsson som programledare och han presenterar 

deltagarna som kommer in i studion under stort jubel från publiken. Inledningen hålls kort 

och innefattar en så kallad cliff hanger där Anders S Nilsson presenterar objektet för den 

programmets avslutande programpunkt, Affischnamnet, Göran Hägglund. Programpunkter 

som tas upp under avsnittet är Aktuell Rapport, Kunskapsronden, Tips från coachen, 

Affischnamnet, Omröstningen samt ett avslutande Bildspel. Även dessa programpunkter 

återfinns i mer utförlig form i transkriberingen, och de lyfts även fram i analysdelen där vi 
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tar upp de delar som är av relevans för vår studie. För att skapa sig en vidare uppfattning om 

de två avsnitten som ligger till grund för denna uppsats, hänvisar vi till vår bifogade 

transkribering, men framför allt till TV4:s hemsida där programmen finns att ladda ner. 

 
2.1 Medias bild av Parlamentet 

 
 
I detta avsnitt redogör vi för den mediebevakning som följt Parlamentet sedan premiären 

fram till idag, hösten 2009. Det är intressant för oss att få en uppfattning av vilka 

diskussioner som har förts i media kring programmet, vad ur programmets historia som har 

hamnat i mediernas hetluft samt bli medvetna om hur den övergripande mediabilden av 

programmet har sett ut. 

 
Vi har använt oss av Google för att hitta information kring mediebevakningen av 

Parlamentet, och utifrån det hittat sammanlagt tre artiklar respektive en krönika i 

Aftonbladet och Helsingborgs Dagblads nätupplagor. Vi har även använt oss av 

Mediearkivet där vi hittade en artikel ur Göteborgsposten, en artikel ur Svenska Dagbladet 

samt en krönika ur Aftonbladet. Vi redogör för detta innehåll nedan. Det material som vi har 

fått tag på kan omöjligt representera all publicitet som programmet fått genom åren. Tio år 

gamla krönikor, artiklar och intervjuer från framför allt lokala medier finns tyvärr inte 

tillgängliga idag, varken i arkiv, databaser eller på olika sökmotorer. Vi ger här en 

sammanfattning av det mediematerial som vi har fått tillgång till. Vår uppfattning av detta är 

att de huvudteman som har tagits upp i media berör humorns koppling till politiken samt 

programmet ur ett genusperspektiv. 

 
De artiklar som berör Parlamentets premiär berör i mångt och mycket det faktum att politik 

och humor nu hamnar på en gemensam arena. ”De lägger sig i politiken” (Göteborgsposten, 

1999-01-18) löd rubriken till den artikel från Göteborgsposten som presenterade 

premiäravsnittet med en intervju med Staffan Ling. Artikelförfattaren Tore Ljungberg ställer 

sig frågan i en tilläggande bildtext där kvällens komiker poserar; ”Föraktade? Kommer 

folket att älska eller hata låtsaspolitikerna i Parlamentet?”. Svenska Dagbladet publicerar 

samma dag en liknande artikel och författaren Fredrik Hjerling inleder med frågan: ”Humor 

och politik - hör det ihop?”. Med tidigare erfarenheter av tv-programmet ”Snacka om 

nyheter”, som 1999 sänts i fyra år, borde svaret på Hjerlings fråga vara att de faktiskt kan  
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höra ihop riktigt bra. Dock hade ”Snacka om nyheter” en mer nyhetsinriktad ingång, snarare 

än politisk (www.wikipedia.org, 2009-12-20) . 

 
I en TV-krönika från Aftonbladet som publicerades i november 1999, med andra ord under 

Parlamentets andra säsong, diskuteras programmet och artikelförfattaren menar att med ”ett 

högt och flåsigt tonläge och allmänt babblande på en rätt låg nivå blir resultatet emellanåt 

rent plågsamt”. Han fortsätter: ”Då känns saknaden efter Stellan Sundahl och ’Snacka om 

nyheter’ extra stor: samma upplägg, men flera klasser bättre” (www.aftonbladet.se, 2009-

12-11). Stellan Sundahl var programledare för ”Snacka om nyheter” och dog hastigt i 

februari 1999 (www.wikipedia.org, 2009-12-11), och vår uppfattning är att hans 

humorprogram ur mediasynpunkt setts som något av förebild, eller åtminstone föregångare, 

till Parlamentet. 

 
I september 2008 publicerade Roger Wilson en krönika för Helsingborgs Dagblad där han 

kritiserar Parlamentets komiker för att använda sig av könsord i sina skämt. Han diskuterar 

vidare hur humorprogrammet antagit en mer och mer snedfördelad könsordning och menar 

att ”grabbigheten helt enkelt har fått florera fritt”. Han titulerar sin krönika ”När blir det 

varannan damernas i Parlamentet?” och menar att fler kvinnliga komiker borde få större 

utrymme på Svergies humorhimmel. 

 
Parlamentets grabbiga stämning bekräftas av Annika Lantz när hon i en krönika i 

feministiska tidsskriften Bang i juni 2009 berättar att hon i flera år har upplevt sexistiska 

påhopp under programmets inspelningar. Aftonbladet sammanfattar krönikan i en artikel. 

”Jag är så jävla förbannad på att det tog tolv säsonger för mig att förstå att jag gång på gång 

utnyttjas som kvinnoalibi till sexistiska skitskämt”, är ett utdrag ur hennes krönika. Vidare 

skriver hon: ”När kameran går igång är det vad det handlar om: Du-ska-ha-längst-kuuuuuk. 

Du ska vara man nog att kalla mig för ”jävla feministsubba” åtminstone en gång per säsong, 

du ska vara man nog att, när jag väl öppnar munnen, göra stryprörelser mot halsen så att jag 

ska förstå att knipa käft, du ska vara man nog att avbryta så många av mina inlägg som 

möjligt och du ska vara man nog att vara den som med facit i hand säger: ”Det blir ju aldrig 

lika bra med tjejer” (www.aftonbladet.se, 2009-12-20). 

 
När det i januari 2009 var dags för tioårsjubileum för Parlamentet publicerade Aftonbladet 
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en sammanfattande intervju om programmets succé. Här beskriver Anders S Nilsson, då och 

nuvarande programledare, och tillika producent och upphovsman till Parlamentet, 

programmets förändring från första säsongen till den nuvarande. Artikelförfattaren Erik 

Sidung skriver ”…första säsongen var lite problematisk eftersom de medverkande hade sina 

egna namn men spelade roller”, och Anders S Nilsson kommenterar: ”Det var lite rådvilt i 

början, men jag tror att vi var banbrytande i Sverige med den grejen, den tunna linjen 

mellan fiktion och privatperson”. Staffan Ling förtydligar skillnaden mellan den första 

säsongen och programmets nuvarande säsong: ”kan tänka mig att ’Parlamentet’ har en 

ungdomligare profil än när vi började och ett sätt var ju att byta ut mig som programledare, 

haha”. Ander S Nilsson tror att ”Parlamentet” kan fortsätta i minst tio år till. ”Vi har fått ett 

rykte om oss att om man ska bli en stor komiker i dag så ska man gå via ’Parlamentet’. Kan 

det bli en plantskola för stora komiker så tror jag vi kan hålla på hur länge som helst, det 

kan bli som ”Saturday night live” som hållit på i 35 år snart” (www.aftonbladet.se, 2009-12-

11). 

 
Av detta knappa mediematerial att döma, kan vi inte dra några stora slutsatser om medias 

bild av Parlamentet. Citaten ovan kan möjligtvis vittna om en viss initial skepsism inför det 

faktum att politik och humor skulle förenas i ett satirprogram med kända profiler som 

”låtsaspolitiker”, men det går inte att dra för stora växlar med enbart ovanstående källor som 

grund. 

 
Vad gäller könsdebatten kan vi bara konstatera att det har rått viss kritik mot Parlamentet ur 

två synpunkter; avsaknad av kvinnliga komiker och de kvinnliga komikernas utrymme i 

programmet. Vi kan, i enhet med medierna, inte se att det har skett någon förändring på den 

punkten, men eftersom vårt syfte inte är att belysa programmet ur ett genusperspektiv går vi 

inte djupare in på detta ämne.  
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3. Teori  
 
 
 

I det här kapitlet kommer vi att redogöra för de teorier som vi har valt för vår uppsats; 

politikens medialisering, narrativ teori och samtalsanalys. Teoriernas hörnstenar 

introduceras och därefter går vi mer detaljerat in på de delar av dessa skolor som är 

relevanta för vår studie. Vårt sätt att använda teorierna och hur vi har gått tillväga beskrivs 

mer ingående i metodkapitlet. 

 
Politikens medialisering fungerar i den här uppsatsen som en fond bakom de teoretiska 

metoder som vi har valt att närma oss vårt empiriska material med; narrativ teori och 

samtalsanalys. Vi har valt att sammanlänka dessa två och använda dem båda som underlag 

i denna uppsats, eftersom vi anser att de i anknytning till Parlamentets textmässiga innehåll 

kompletterar varandra. Vi har använt den narrativa teorin för att fokusera på berättelsens 

funktioner och strategier inom vårt empiriska material, och samtalsanalysen för att å andra 

sidan titta närmare på det muntliga talet och konversationen på en mer detaljerad nivå. 

Dessa båda delar återfinns i Parlamentet och vårt intresse är att studera vad som är 

specifikt för respektive avsnitt och om och i så fall hur de skiljer sig åt utifrån dessa 

perspektiv. 

 
3.1 Politikens medialisering 

 
 
Även om vi i bakgrundskapitlet har återgett den medierespons som programmet har fått 

genom åren, men inte har kunnat dra några direkta slutsatser, är det sedan länge känt att 

media har stor makt (Strömbäck, 2004). Denna bevakning som media har möjlighet till har 

förändrats med åren då svenska medier har gjort en otroligt stor utveckling. Den svenska 

satellitkanalen TV3 som startade sina sändningar 1987 kan ses som en start på denna 

utveckling. Detta innebar att under 1990-talet försvagades statens och politikens inflytande 

över mediesektorn. Konsekvensen blev att regeringens mediepolitik förändrades. Tidigare 

var statsmakternas politik styrd av kulturpolitisk hänsyn, men med denna utveckling 

förändrades förutsättningarna för politiken (Amnå, 1999). I dagens samhälle är synen på 

politisk kommunikation ett samspel mellan politiska aktörer, medieaktörer och medborgare, 
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där det inte går att dra några skarpa gränser mellan den politiska sfären, mediesfären och 

medborgarsfären. Så beskriver författaren Jesper Strömbäck den samhälleliga arenan i sin 

bok Medialiserat politiskt medieskap från 2002.  

 

Genom den politiska medialisering som skett under åren kan man idag se politiker ställa upp 

i flera folkliga mediesammanhang, inte minst för att samhället idag vill se politikerna som 

”vanliga” och folkkära samhällsmedborgare. Den makt som har uppstått är inte tvingande 

utan snarare ett resultat av den mediala utveckling som har skett, menar Strömbäck (2002). 

Denna makt kan även parallellt jämföras med makten över dagordningen, det vill säga 

makten över vilka frågor som bli föremål för politiskt beslutsfattande. Även om det i 

slutändan är de politiska aktörerna som beslutar vilka frågor de ska föras fram för 

beslutsfattande, är det långt ifrån oberoende av andra aktörer, bland andra journalister, 

mediepersonligheter och komiker i Parlamentet. Inom dessa ramar går det även att diskutera 

huruvida de politiska aktörerna känner sig tvingade att ta upp frågor till beslutsfattande, 

även om det strider mot deras egna viljor (Strömbäck, 2002). De mediesammanhang som 

politiker ställer upp i idag kan även ses utifrån dessa perspektiv. Varför behöver politikerna 

ställa upp i ett humorprogram som Parlamentet? Detta kan besvaras med Strömbäcks (2002) 

resonemang om att politiska makthavare, medier och medborgare alla utgör delar av ett 

system, och att de därför är beroende av varandra. Därför behöver politiker ställa sig i det 

strålkastarljus som medborgarna riktar sina blickar mot, och inte sällan är det i den manege 

där mediecirkusen är i full gång. Även om Parlamentet är ett humorprogram tar det upp 

ämnen som är aktuella i samhället vi lever i. I Paketerad politik (2007) skriver Helen 

Andersson att det är genom medierna politiken blir synlig för medborgarna. Även 

Strömbäck skriver i boken Den medialiserade demokratin från 2004 att människor knappast 

kan ha en självständig uppfattning om vad som på en övergripande nivå är viktiga 

samhällsfrågor. Människors åsikter i den typen av frågor kan inte frikopplas från medierna, 

utan vi behöver medierna för att vi själva inte har tid eller kapacitet till att utforska det. 

 
Inom politiskt kommunikativa forskningar kan man hitta tre gemensamma nämnare för vad 

politisk kommunikation handlar om. De tre huvudaktörerna är de politiska makthavarna, 

medierna och medborgarna. Dessa aktörsgrupper är sammankopplade och där medierna blir 

länken mellan medborgare, övriga medier och de politiska makthavarna (Nord & 
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Strömbäck, 2003). Vi kan se en koppling till Parlamentet, som på ett tydligt sätt innefattar 

samtliga av dessa gemensamma nämnare. Som medieform med en politiskt humorbaserad 

fond vänd till medborgarna symboliserar programmet den politiska kommunikation som 

Nord och Strömbäck beskriver. I anknytning till Strömbäcks (2002) diskussioner kring den 

politiska sfären, mediesfären och medborgarsfären, går det att se hur de håller på att suddas 

ut och förvandlas till en gemensam sfär där ett tydligt maktskifte sker. Medborgarna sätter 

numera agendan; de medier som de stödjer blir också de platser där politikerna tar plats 

(Strömbäck, 2004). Han menar att politikerna har idag en ny plikt. Det räcker inte att 

leverera hållbara löften eller starka valkampanjer. För att få medborgarna med sig krävs att 

de finns där medborgarna lägger sin uppmärksamhet. Inte sällan är det i TV-program som 

Parlamentet. 

 

3.1.2 Tidigare forskning 
 

Kombinationen media, satir och politik har Martin Åberg, universitetslektor och docent i 

historia, kartlagt i boken Politikern i svensk satir 1950-2000 – från folkhemspamp till 

välfärdsmanager från 2005. Hans studie sträcker sig från att belysa efterkrigstidens satiriska 

format och innehåll fram till 2003 års dito. Att häckla och skämta om makthavare är 

ingenting nytt, däremot har det under 1900-talets senare hälft skett en hel del förändringar 

angående hur, var och när man gör det. Åberg (2005) ställer samhällets politiska och 

ekonomiska bakgrund i kontrast till medias och satirens utveckling och förklarar att hans 

uppgift är att ”studera kopplingen mellan politisk-kulturella normsystem och satirens 

historiskt specifika konstruktioner av folkhemspampen respektive välfärdsmanagern” 

(Åberg, 2005:19). Begreppen folkhemspamp och välfärdsmanager syftar på de olika roller 

som den svenska politikern har haft under perioden för Åbergs studie, och begreppen 

fungerar som kontraster i de jämförelser som Åberg (2005) gör mellan då och nu. 1950-

talets folkhemspolitiker framställdes i media tillsammans med samhällsplanerare och 

ingenjörer. Som politiker porträtterades han som ansvarstagande och respektfull 

folkföreträdande och även om man enligt Widstedt i Åberg (2005) kunde driva med honom i 

dagspress och i skämtteckningar gjordes det alltid med respekt och inom gränserna för 

folkhemmets konventioner. Välfärdsmanagern däremot, går det bra att skämta både med och 

om, och inte sällan osar satiren om honom av ett uttalat politikerförakt (Åberg, 2005). 

Välfärdsmanagern symboliserar enligt Åberg (2005) en i allmänhet cynisk och omoralisk 
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gestalt.  

 

Åberg (2005) talar om ett politisk-kulturellt systemskifte som han menar har ägt rum sedan 

mitten av 1900-talet, med sin tyngdpunkt under sekelskiftes sista decennium. Under 1990-

talet fick ironin och satiren en större roll i mediasverige, och bortsett från andra 

humorformer strävade inte dessa efter att roa, snarare att oroa. Genom verbal och litterär 

symbolik kunde satiren förmedla att någonting i samhällsordningen inte stod rätt till. Genom 

att betrakta politikerrollens gestaltning i satiren kan man enligt Åberg (2005) säga något om 

de samhällsförändringar som sker i svensk nutidshistoria. Vad satirikerna lyfter fram är inte 

sällan det som sker på samhällspolitisk nivå. På så sätt fungerar satiren som en viktig 

samhällsspegel. Satiren blir ett hjälpmedel och en kulturell kanal som fångar ”mer 

informella och outtalade aspekter av politikens sociala och kulturella sammanhang” (Åberg, 

2005:10).   

 

Den historiska resa som Åberg (2005) bjuder på berör inte minst det faktum att tv-mediet 

har haft en stor inverkan på hur relationen till politikerna har förändrats sedan 1950-talet. 

Han menar att tv:n som sådan bidrog till nya tekniska förutsättning för såväl 

opinionsbildning som satirkonst. Dessutom skedde en förändring av begreppen sändare och 

mottagare. Från att tidigare ha varit främst via textbaserade nyheter i tidningar som det 

svenska folket fick sin politiska föda, förvandlades nu vardagsrummet till ett offentligt rum 

där väljare och valda möttes på ett helt nytt sätt. Känslan av att nästintill befinna sig i samma 

rum som landets mest framstående politiker menar Åberg (2005) möjligtvis ledde till en 

känsla av mer indirekt kontakt med politikerna, och i förlängningen en större deltaktighet i 

politiken. Med tiden har detta även inneburit en slags avauktorisering av den politiska 

makten, och det har genom den ”nära” kontakten via televisionen bidragit till att det har 

blivit mer legitimt att skämta om politik och politiker, eftersom relationen mellan väljare 

och valda har tätnat, om än på en ren teknisk nivå (Åberg, 2005).  

 

Med televisionens intåg på Sveriges mediaarena kom också vikten av att kunna möta media, 

inte minst för landets politiker. Ur ett långsiktigt perspektiv har det inneburit att vi fått en 

mer  

Personlig bild av våra politiker, de har tvingats utstå mediebevakning även som 

privatpersoner (Åberg, 2005). I takt med denna utveckling skedde en viktig förändring i det 

politiska maktspelet; en mer marknadsanpassad politiker började växa fram under början av 

1990-talet. Det blev viktigt att inte bara som politiker, utan också som privatperson, få gehör 
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bland medborgarna och där spelade media, och framför allt televisionen, en stor roll (Åberg, 

2005).  

 

För att belysa det faktum att satiren har förändrat det politiska klimatet i mediasverige 

använder Åberg (2005) sig av tre exempel; Grönköpings Veckoblad, Snacka om nyheter och 

Parlamentet. I sina djupare analyser av det sistnämnda fokuserar han på de medverkande 

komikernas sätt att efterlikna, häckla eller driva med de politiska blocken och den stereotypa 

extremhögern eller vänstervridna partipolitiken. Han belyser och analyserar i vilken grad 

Parlamentet som satirprogram reflekterar det rådande politiska systemet i form av bland 

annat metaforer, metonymier, karikatyrer och ironi.  

 

Om Åberg (2005) har lagt sitt krut på att beskriva utvecklingen av den svenska satirens 

utveckling i kontrast till den politiska rollsättningens förändring, har den här uppsatsen 

fokuserat på att titta djupare på just ett medium där det exemplifieras. Åberg (2005) 

konstaterar att Parlamentet är ett av de viktigaste mediesammanhangen där utvecklingen av 

den politiska medialiseringen har ägt rum, trots att programmet bara sänts under ett fåtal 

säsonger då Åbergs (2005) analys slutar år 2003. Vår studie tar i likhet med Åbergs, 

avstamp ur fenomenet politikens medialisering, och med narrativa och samtalsanalytiska 

metoder tittar vi sedan närmare på vilka egentliga skillnader som har skett under en 

tioårsperiod. Som komplement till Åbergs (2005) studie belyser vi således programmet på 

en mer detaljerad nivå samt gör en tidsmässig jämförelse mellan nu och då.   

 

3.2 Narrativ teori 
 
 
 

Man kan beskriva den narrativa teorin som en berättelse av något som sker eller en 

redogörelse av något som hänt i verklighet eller fantasi. Bergström och Boréus (2005) 

skriver i Textens mening och makt att det är genom de historier vi berättar och hör berättas 

som vi förstår samhället vi lever i. (Bergström & Boréus 2005). Att frambringa insikter om 

samhället och politiken är ett av skälen till att man talar om narrativanalys enligt 

Bergström & Boréus (2005). Därför är denna typ av teori passande för att applicera på en 

analys av ett satirprogram som Parlamentet. 

 
”Människor använder narrativer för att underhålla och för att lära ut och lära sig” (svensk 

översättning av Czarniawska (2000:2) i Bergström & Boréus 2005:224). ”En anledning till 
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att man vill använda sig av narrativ analys är för att man vill förstå hur individer förstår 

händelser och handling, dvs. mening” (Riessman 1993:19 i Bergström & Boréus 2005). 

 
Narrativ teori kan också beskrivas som berättelsen om berättandet. Dessa metoder kan 

användas för att samla in och analysera muntliga och skriftliga betydelser, menar Anna 

Johansson i sin bok Narrativ teori och metod från 2005. Narrativ har av historiker länge 

används för att skapa ordning i förflutna händelser. Det narrativa sättet att återge kunskap 

innebär oftast att omforma källmaterial till berättelser. 

 
Under 1900-talet började teoretiker framhäva olika historiers påhittade karaktärer. Under 

1960- och 1970-talet började historiker problematisera den berättande formen genom att 

ifrågasätta var gränsen mellan vetenskap och fiktion gick. Vidare poängterade man att 

människor förstår historiska texter på samma sätt som en påhittad berättelse. Detta 

perspektiv är något som historikern Hayden White var förgrundare till. White menar att det 

värde som historiker associerar med narrativitet i representation av verkliga händelser 

kommer från en önskan att verkliga händelser skall ge samma sammanhängande form och 

avslutning som berättelser har (Johansson, 2005). Johansson (2005) skriver vidare att det 

inte finns en narrativ teori och analys utan flera. Därför bör man studera en berättelse från 

flera perspektiv och utgångspunkter (Mishler 1997 i Johansson, 2005). Här nedanför 

kommer vi att redogöra för de metoder vi valt att lägga fokus på inom den narrativa teorin. 

De metoder som vi har valt ut att använda oss av är Mishlers typologimodell för 

berättelseanalys, innehåll inom narrativ analys och humor som berättarstrategi. Dessa 

modeller har vi valt ut då vi tycker att de går väl ihop med en analys om innehåll och form 

i programmet Parlamentet. 

 
3.2.1 Mishlers modell 

 
 
 
För att skapa ordning i en berättelseanalys har psykologen Elliot G. Mishler gjort en 

typologi för olika modeller inom berättelseanalys. Efter att ha analyserat den nuvarande 

forskningen och fått inspiration från Michael Hallidays systemgrammatik har han 

frambringat tre nya metoder (Johansson 2005). 
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Referensramar och kronologisk ordnande: ”Berättandet” och ”Det berättade”. 
 
 
Här fokuserar Mishler på ordningen mellan verkliga händelser och den ordning som 

berättelsen ges i. I analysen av Parlamentet innebär detta att vi ser på hur aktuella ämnena är 

som tas upp. 

 
Textens sammanhang och struktur: Berättandestrategier. 
 
 
I punkt nummer två fokuseras det på vilka strukturer och sammanhang som skapas i olika 

framställningstyper och genrer. Med genrer menas en typbestämning av en text, och inom 

den kulturella sfären innefattar det den ur sändarperspektiv typ eller sort som förmedlas 

(Lindgren, 2005). Man fokuserar på programmets innehåll och form och hur det presenteras 

för tittarna. 

 

Berättelsens funktioner, sammanhang och konsekvenser. 
 
 
Här fokuserar man på bland annat berättelsens funktion. Det kan handla om berättelsen och 

politiska betydelser, berättelser och kultur och återskapande av erfarenheter. (Johansson 

2005:21) 
 
 

3.2.2 Innehåll 
 
 
I Narrativ teori och metod tas det upp en modell som Johansson kallar ”en tredelad modell – 

innehåll, uttrycksmedel och berättande som handling”(Johansson 2005). Denna modell har 

Johansson tagit fram genom inspiration från narratologen Gerard Genette som är en central 

person inom litteraturvetenskapen. Vi har valt att utgå från en del, innehållsdelen i denna 

modell, då vi tycker att den är lämpligast för att analysera ett programs innehåll. 

 
Innehåll i Johanssons modell handlar om vad som behöver finnas med i en berättelse för att 

det ska kallas för berättelse. Denna modell har Johansson tagit fram genom inspiration från 

narratologen Gerard Genette som är en central person inom litteraturvetenskap. 

 
”En berättelse svarar på frågan ”Vad hände sen?”. Denna fråga besvaras genom dess plan, 
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logik, mönster – intrigen” (Johansson, 2005) 

 

”Varje intrig börjar med någon slags initial situation som leder till en händelse. Varje 

händelse leder till en ny situation som leder till en händelse. Varje händelse leder till en ny 

situation och nya tillstånd och därmed nya frågor som måste besvaras ända till slutet av 

berättelsen”. (Johansson 2005). Innehållsdelen i Johanssons modell har likheter med första 

steget i Mishlers modell. Genom en berättelses plan, som beskriver en berättelses innehåll, 

kopplar Johansson till intrigen. Vi kan även jämföra beskrivningen av en berättelses innehåll 

med berättandets ordning i Mishlers modell. Därför är den även bra som komplement till 

Mishlers modell om berättelseanalys.  

Inom traditionell narrativ teori struktureras den så kallade intrigen som Johansson tar upp 

utifrån fem stadier: 

 
1. Introduktion  

 
2. Stegrande handling eller komplikation  

 
3. Klimax eller konflikt  

 
. 4. Upplösning 
 

5. Konklusion 
 

(Johansson 2005). 
 
 

Denna arbetsform som vi utgått ifrån kommer vi att redogöra för i analysen där vi 

förklarar närmare de olika stadierna. 

 
3.2.3 Humor som berättarstrategi 

 
 
Vi har även använt oss av Berglund och Ljuslinders bok Humor som samhällsmoral (1999) 

för att se på hur en muntlig berättelse kommunicerar genom allt som sker inom ramen för 

framförandet. Humorns textverktyg kännetecknas av många speciella tekniker för att roa och 

underhålla mottagaren. Här presenteras Feinbergs indelning av humortekniker, de fyra olika 

grupperna är: ”oförenlighetstekniker, överraskningstekniker, tekniker som skapar falsk sken 

och tekniker som till mottagarna förmedlar en känsla av att han är klipsk, smart och befinner 

sig i en sorts överläge” (Berglund & Ljuslinder 1999). 

 



	   20	  

Inom oförenlighetstekniker innefattar bland annat reductio in absurdum som innebär att 

komikern lägger fram sin motparts idéer som excellenta men överdriver det tills det framgår 

hur befängt han egentligen tycker att det är. Det innebär att man vill framställa någons idéer 

som dåliga och överdriva det dåliga tills det blir uppenbart att det är överdrivet. 

 
 
Bland de så kallade överraskningsteknikerna finns det flera olika versioner av hur det 

oväntade dyker upp, förvånar och överraskar. Exempel kan vara oväntad ärlighet, oväntad 

logik och oväntade händelser. Inom gruppen falskt sken innefattas exempelvis ironi, parodi, 

symboler, allegorier och persona (humoristiskt föreställer någon annan än sig själv). Den 

sista tekniken är tekniker som skapar en känsla hos mottagaren av att han är smartare, 

listigare och klokare än den eller det som humoruttalandet handlar om. Det kan exempelvis 

vara practical jokes som får oss att skratta för att de som råkar ut för olyckan ser roliga ut. 

Eller för att den drabbade ser dum och korkad ut där mottagaren anser sig själv vara alldeles 

för klok för att sätta sig i en liknande situation (Berglund & Ljuslinder 1999). 

 
3.3 Samtalsanalys 

 
 
 
Samtalsanalys är en teori som lägger sitt fokus på det muntliga talet och konversationen, 

med andra ord på vilket sätt människan pratar och samtalar i interaktion med andra (Ekström 

& Moberg, 2008). Samtalsanalysen kompletterar det narrativa perspektivet genom att vara 

mer detaljerad i studerandet av det talade ordet, samtalet och den sociala interaktionen 

mellan människor. Detta har vi gjort genom att använda oss av begreppen struktur, tur- och 

turtagning och multimodalitet som ger en djupare beskrivning av empirin. Dessa begrepp 

beskrivs mer ingående nedan. 

 
Samtal och debatt, formuleringar och olika sätt att uttrycka sig såväl verbalt som kroppsligt 

upplever vi som en central del i Parlamentet, och vi har därför valt att använda 

samtalsanalysen som ett verktyg att analysera de utvalda avsnitten med. Ekström och 

Moberg (2008) förklarar att användningen av Samtalsanalys skapar möjligheter att få insikt i 

hur olika medier, i vårt fall TV-program, är organiserade ur samtalssynpunkt. I vårt fall 

innebär det rent konkret att observera hur de medverkande i Parlamentet organiserar sina 

konversationer samt hur programmet kommunicerar internt (Ekström & Moberg, 2008). 
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Ekström och Moberg (2008) menar att flera radio- och TV-program är uppbyggda av samtal, 

inte minst i form av politiska debatter, pratshower och i humorsammanhang. Iscensatta 

samtal spelar en viktig roll för att skapa ”liveness”, det vill säga en upplevelse hos publiken 

att vara livedeltagande och få medverka i vad som händer här och nu (Tolson, 2006 i 

Ektröm, 2008). Humorprogrammet vill befria oss från alla de normer och föreskrifter som vi 

annars måste följa för att accepteras socialt, genom att helt enkelt strunta i dem (Palmer, 

2004).  

 

Samtalsanalys är en analysmetod sprungen ur sociologisk tradition. Emanuel A. Schlegoff, 

Gail Jefferson och Harvey Sacks är de tre personer som allra främst förknippas med teorin. 

Om någon ska få gestalta teorins fader är det Sacks som med sina banbrytande teorier om 

samtalskonversation och social interaktion var en framgångsrik föreläsare på bland andra 

University of California i Los Angeles under 1960 - 70-talet. Sacks var under 1950-talet och 

framåt även verksam som författare och tillsammans med forskarparet Harold Garfinkel och 

Erving Goffman skrev han flera klassiska arbeten som bröt ny mark inom sociologin med 

fokus på social struktur och social interaktion (Ekström och Moberg, 2008). 

 
Inom samtalsanalysen betonar Garfinkel det faktum att socialt samspel kräver förkunskaper 

och föreställningar om olika fenomen inom samtalsstrukturer som vi behöver ta för givna 

för att kunna fungera socialt. Utan dessa ömsesidiga uppfattningar av hur samtalsstrukturen 

ser ut i olika kontexter skulle vi ständigt missförstå varandra. Beroende på var vi befinner 

oss, vilken relation vi har till den vi talar med, hur länge vi har känt varandra etc., spelar roll 

för hur vi kommunicerar i samtal. För att kunna fungera som sociala varelser i olika 

kulturella sammanhang är förståelse bland annat för vilket språkbruk som är lämpligt, vilket 

kroppsspråk som är fördelaktigt och vilka ämnen som kan uppfattas som tabu och därför bör 

undvikas oerhört nödvändiga. Gemensamma tolkningar av innebörden i olika yttranden är 

även de viktiga förutsättningar för att vi ska kunna fungera verbalt och socialt. Enkla 

vardagsfraser som ”Hur har du det?” kräver en gemensam förståelse av vad som menas och 

vilka svar som förväntas. Missuppfattningar av fraser som dessa krånglar helt enkelt till det 

sociala samspelet för människan, eftersom hon är en varelse som föredrar enkelriktade 

mönster i tillvaron (Ekström & Moberg, 2008). 
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I boken Samtalsanalys – så gör vi när vi pratar med varandra (2004) förklarar Catrin 

Norrby inledningsvis samtalsanalysen som en teori sprungen ur den amerikanska teorin 

Conversation analysis, CA, och att det finns betydelsefulla skillnader mellan dem. Hennes 

sätt att använda begreppen CA och Samtalsanalys är dock detaljerat och bitvis 

svårdefinierat, då hon pendlar mellan att särskilja begreppen och låta dem stå som 

synonymer. Ekström och Moberg (2008) gör ingen skillnad mellan teorierna, de ser 

samtalsanalysen som en ren översättning av engelskans Conversation analysis. 

 
Kärnan inom samtalsanalys handlar om att skapa förståelse och förklaring till vad som sker 

när människor konverserar med varandra. Man studerar vilka metoder som används, hur 

samtalen är koordinerade och hur de flyter, alternativt inte flyter, på. Vardagssamtal är ett 

nyckelord inom samtalsanalys men inom medieområdet används samtalsanalys som ett sätt 

att förstå och förklara det mer eller mindre regisserade pratet som en central mekanism. 

Samtalsanalys studerar även hur människor interagerar med varandra och hur utbytet av 

indirekta budskap och betydelser överförs mellan dem. ”Talk-in-interaction” är ett centralt 

begrepp som betonar samtalets fundamentala roll i den sociala interaktionen mellan 

människor (Ekström & Moberg, 2008). Detta begrepp är relevant att känna till eftersom 

samtalsanalysen bygger på det faktum att samtalet fyller en central roll när människor möts. 

Denna grundsyn kommer att löpa som en röd tråd genom uppsatsen, men inte tas upp som 

ett separat begrepp i analysen, eftersom den inte syftar till någon specifik del inom samtalet. 

 
Inom samtalsanalysen fokuserar man framför allt på studerandet av naturligt förekommande 

samtal människor emellan, men i mediesammanhang är det, som tidigare nämnts, även det 

iscensatta samtalet som är av intresse för analysen. I Parlamentet upplever vi att båda delar 

återfinns, i viss mån ett manus som verkar som en stabil vägg för vissa rappa svar eller 

skämt, men även det spontana och impulsiva samtalet som uppstår i nuet. Ekström och 

Moberg (2008) förklarar att det finns en stabil struktur och en särskild vikt i att konstruera 

och planera programinnehållet när det lanseras på den idag benhårda mediemarknaden. 

Vidare menar författarna att samtalsanalysen med fördel kan användas i analyser av program 

som är förinspelade men som sänds med en framställning som om det vore ”live”. Vår 
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uppfattning är att Parlamentets image är att vara övergripande oförutsägbart, och att 

komikernas uttalande och agerande är helt och hållet beroende av nuet och de spontana 

händelser som sker i interaktionen mellan dem, programledaren och publiken. Däremot 

upplever vi att det i vissa specifika situationer blir uppenbart att programmets upplägg är 

beroende av någon typ av förberedelse, tidigare information om vilka frågor som kommer 

att ställas och så vidare. Komikernas bitvis snabba repliker tyder på en viss 

förhandsinformation. Med den utgångspunkten är Samtalsanalysens båda perspektiv, det 

iscensatta respektive det naturliga samtalet, relevant för vår uppsats. 

 
Inom samtalsanalysen använder man sig av ett par centrala begrepp, alla med utgångspunkt 

ur frågeställningen ”Vad är det människor gör när de använder språket för att prata i olika 

situationer?”. Den här frågan fungerar som en grundläggande problemformulering inom 

samtalsanalysen, men dess breda karaktär innebär att den i den här uppsatsen behöver 

plockas ner och ställas till en specifik kontext för att kunna ge svar på. Vi har valt att arbeta 

med frågan och tillämpa den på ett mer specifikt sätt utformat efter vårt empiriska material. 

Vi har formulerat underfrågor i association till våra koder som alla knyter an till teorins 

grundpelare och denna frågeställning. Dessa underfrågor presenteras i kodschemat som en 

bilaga till uppsatsen. Som tidigare framkommit är de begrepp som vi, med anknytning till 

vår empiri, har valt att använda oss av struktur, tur- och turtagning och multimodalitet 

(Ekström & Moberg, 2008). 

 
3.3.1 Struktur 

 
 
Struktur är ett begrepp som handlar om att alla sociala interaktioner består av systematiska 

mönster och sammanhang som utgör essentiella villkor för att samtal ska kunna fungera. 

Ekström och Moberg (2008) beskriver struktur som en alltid närvarande mekanism inom 

varje samtal; hur det börjar och slutar, hur man med olika yttranden påverkar varandra, hur 

människor koordinerar samtalet i samspel med varandra och så vidare. Strukturer innefattar 

med andra ord de resurser och regelrätta ordningar som människor relaterar till när de utför 

sina handlingar. Dessa regler kan vara av moralisk art, de kan innefatta kulturella normer 

som vill tillgodoses, sociala hierarkier som föder specifika beteenden etc. Kopplat till vår 
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empiri kan dessa regler vara de konkreta spelregler som är aktuella för programmet eller 

programronden, men också oskrivna regler, som att inte börja skratta, inte ge rätta svar utan 

snarare komiska och så vidare. Dessa regler påverkar hur såväl deltagarna i Parlamentet som 

den vardagliga människan beter respektive inte beter sig, vad vi säger respektive inte säger, 

och hur och när vi väljer att yttra oss på olika sätt. Strukturer skapas även i utbytet av prat, 

när samtal organiseras och koordineras, när samtal pendlar mellan talare och när människor 

besvarar varandras handlingar. Struktur är inom samtalsanalysen ett begrepp som finns 

inom, och inte utanför eller bakom, den pågående interaktionen. 

 
I likhet med Ekström och Moberg beskriver Norrby (2004) struktur inom samtalet som en 

väldigt betydelsefull mekanism. Varje samtal består av sammanhängande strukturer som 

deltagarna följer och dessa strukturer arbetar samtalsanalysen med att identifiera och 

analysera. Samtal som på ytan verkar ostrukturerade och vildvuxna för utomstående; där 

deltagarna talar i mun på varandra, avbryter och ständigt tävlar om att få ordet, menar 

Norrby (2004) ändå har en struktur med tydliga, urskiljbara regler. Vidare blir det tydligt att 

hon, till skillnad från Ekström och Moberg (2008) ser struktur som ett paraplybegrepp inom 

samtalsanalys. Hon benämner bland andra tur- och turtagning som en underkategori till 

struktur, när Ekström och Moberg (2008) klassificerar struktur och tur- och turtagning som 

två likvärdiga begrepp. Vi kommer i vår uppsats att arbeta utifrån det sätt som Ekström och 

Moberg organiserar begreppen, och låta struktur och tur- och turtagning fungera jämbördigt. 

Det är dock viktigt att lyfta fram att det finns flera sätt att se på samtalsanalysens begrepp 

och uppbyggnad. 

 
3.3.2 Tur- och turtagning 

 
 
Tur och turtagning är en vägledande och central del inom samtalsanalysen, och det innebär 

som namnet antyder i vilka turer eller ordningar som de deltagande konversatörerna har 

ordet innan det går vidare till nästa talare. En tur innebär alltså den sammanhängande period 

som en och samma person talar innan någon annan tar över. Turkonstruktionsenheter; mm, 

aha, ja, nej, alternativt längre fraser eller meningar, fungerar som stödsignaler för lyssnaren 

och indikerar i vilken grad talaren är i början, mitt uppe i eller i avslutandet av sin tur. 

Turtagning är ett begrepp som Sacks, Jefferson och Schegloff, enligt Ekström och Moberg 
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(2008), beskriver som frekvent förekommande även i andra sammanhang, exempelvis 

snabbköpskassor och i sportsammanhang. Norrby (2004) menar att det finns likheter mellan 

turtagningen vid ett trafikljus och samtalstrafikens turtagningsystem. Samtalet kan beskrivas 

som en våg där de olika turerna länkas samman av dess innehåll, i förhållande till 

föregående turer (Ekström och Moberg, 2008). Med koppling till vår empiri är tur- och 

turtagning relevant eftersom det i Parlamentets samtal finns en samtalsledare som ger turen, 

och eftersom det är intressant att se hur de olika tur- och turkonstruktionerna skiljer sig åt 

mellan avsnitten. 

 
Sammanfattningsvis utgör struktur och tur- och turtagning skelettet inom ett samtal, själva 

staketet som resten av samtalet har att luta sig emot. De ämnen som fyller samtalet och ger 

det ett innehåll bildar dess kött och blod (Norrby, 2004). Som ovanstående indikerar 

kommer vi i den här uppsatsen att utifrån samtalsanalysen fokusera på skelettet inom vår 

empiri.  

 

3.3.3 Multimodalitet 
 
Ekström och Moberg (2008) beskriver multimodalitet som ytterligare en del av 

samtalsanalysen, och förklarar det som den interaktion som går att avläsa utanför det 

verbala. Detta är även relevant i vår uppsats, då Parlamentet till stor del förmedlar sitt 

humoristiska budskap via visuella medel. Multimodalitet är ett samlat begrepp för alla de 

mekanismer som samverkar i den sociala interaktionen mellan människor. Modaliteter som 

ordval, tonläge och kroppsspråk spelar alla på strängar som är nödvändiga för att förmedla 

olika symboliska betydelser och skapa helhetsintryck för mottagaren. Verbala uttryck kan 

sällan förmedla ett budskap helt och fullt, vi behöver förstärkning från vår fysiska kropp för 

att med hjälp av symboliska gester visa vad vi verkligen tycker eller tänker. Öppna armar 

symboliserar öppenhet, flackande ögon visar på orolighet och så vidare. Dessa kroppsliga 

signaler finns inkodade som väsentliga kommunikationsverktyg i våra gener och säger 

mångt mycket mer om våra innersta tankar än det vi uttrycker rent bokstavligt (Passer mfl., 

2009). Multimodalitet är utöver dessa genetiska nödvändigheter ett sätt för människan att 

förmedla trovärdighet, att skapa struktur i sitt innehåll, att förmedla kronologisk ordning, att 

vidarebefordra attityder etc. En multimodal analys handlar om att studera olika modaliteter 

och tolka dessa med utgångspunkt ur specifika kontexter. Multimodalitet är helt enkelt ett 
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samlingsbegrepp inom samtalsanalysen för alla de budskap som människan skickar ut 

bortsett från det talade ordet. Enligt Ekström och Moberg (2008) sträcker sig multimodalitet 

över flera komponenter inom samtalet, bland andra taltempo, betoning, gester och 

ansiktsuttryck, men vi kommer att använda multimodalitet som ett begrepp för att omringa 

de ordval och det kroppsspråk som tillämpas av deltagarna i Parlamentet. 

 
Multimodalitet gränsar till det som inom narrativ teori kallas performance. De båda 

begreppen har underkategorier som överlappar varandra och berör samma fält, bland annat 

tittar även performance på kroppsspråk. I den här uppsatsen har vi valt att fokusera på dessa 

underkategorier ur ett samtalsanalytiskt perspektiv och således analysera empirin med 

multimodalitet som kod, med underkoderna ordval och kroppsspråk.  
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4. Metod 

 
 
I den här delen presenterar vi våra metoder för den senare analysen. Vi belyser de metoder 

som vi har valt, i anknytning till våra valda teorier, och förklarar hur och varför vi har 

bestämt oss för att applicera dem på vår analysdel. Vi ger även förklaring till vårt empiriska 

urval samt en övergripande beskrivning av de olika stegen i vårt tillvägagångssätt. 

 
Vi vill här redogöra för det faktum att vi har viss förförståelse för vår empiri, eftersom vi har 

följt programmet i flera år. Extra stark förförståelse har vi dessutom för ena hälften av vår 

empiri, nämligen avsnittet från säsong 21 från hösten 2009, eftersom vi har lättare att 

relatera till de komiker som medverkar samt de ämnen som tas upp. Med tanke på att vi inte 

har följt Parlamentet sedan starten är det inte lika lätt att sätta sig in i den kontext som rådde 

då, dels inom televisionen och dels på humorscenen. Denna förförståelse kan ha kommit att 

påverka vår analys och vi vill här visa på vår medvetenhet inför detta faktum. 

 
4.1 Textanalys 

 
 
 
Vi har valt att ge vår uppsats en kvalitativ karaktär eftersom det är en metod som intresserar 

sig för förståelse och förklaring (Østbye, 2004). Dessa begrepps innebörder omsluter vår 

utgångspunkt för den här uppsatsen, och vårt mål är att belysa de former och det innehåll 

som Parlamentet presenterar utifrån de kategorier, eller koder, som vi har plockat ut ur våra 

teorier. Dessa koder använder vi sedan för att kunna behandla vårt empiriska material och 

framhäva specifika exempel och göra jämförelser mellan avsnitten. Vi vill skapa förståelse 

för hur och på vilka punkter som de båda Parlamentetavsnitten liknar varandra eller skiljer 

sig åt, och framför allt hur det går att koppla teorierna inom politikens medialisering. Vilken 

roll politiken har fått i programmet, hur den har gestaltats och hur politikerna har förhållit 

sig till programmet är därför intressanta områden för oss att titta närmare på. Med vårt syfte 

och frågeställning som bakgrund, där vi fokuserar på att svara på frågan ”hur?” snarare än 

”hur ofta”, är kvalitativ metod mest lämplig för oss. Kvalitativ metod innebär även tolkning 

och uppfattning av den sociala världen (Østbye, 2004) vilket vi kan knyta till vårt empiriska 

material, som vi som tidigare nämnt innefattar social interaktion. Textanalys är en generell 
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beteckning för kvalitativa sätt att närma sig texter (Østbye, 2004). Man kan betrakta språket 

som en text, alltså blir det som framförs i Parlamentet det som vi kan analysera som en text. 

Det som sägs reflekterar och uttrycker den omgivande verkligheten. Vi kan även säga att vi 

nyttjar språket i de sociala relationerna med andra, t.ex. för att uttrycka en åsikt, informera 

om något eller skämta. Språket blir då en handling (Bergström & Boréus, 2005). 

 
Att analysera något är i allmän betydelse att identifiera och undersöka empirins 

komponenter. Det finns olika slags textanalyser där det handlar om att urskilja och 

undersöka olika delar av texten. Narrativanalysen fokuserar på berättelser och berättande. 

Det finns olika sätt att gå tillväga inom narrativanalysen. Man kan intressera sig för av vilka 

komponenter en berättelse består, tillexempel av vilka händelsekedjor den är uppbyggd, i 

vilken ordning olika slags händelser inträffar och vilka roller som förekommer i berättelsen. 

Det går även att analysera hur något berättas, exempelvis om berättaren förhåller sig 

distanserat eller med inlevelse till dem som berättelsen handlar om (Bergström & Boréus 

2005). 

 
Berglund och Ljuslinder (1999) beskriver att textanalys innebär att analysera både form och 

innehåll vilket även Fairclough (i Berglund & Ljuslinder, 1999) och stödjer i sin diskussion 

om betydelseproduktion. De menar att form och innehåll är oförenliga annat än rent 

teoretiskt. Textens betydelse är inte enbart beroende av innehållet utan är även beroende av 

formen som innehållet har materialiserats i. 

 
4.2 Narrativ metod 

 
 

Ingen läsning är fri från tolkning. Hela tiden äger kommunikations-, förståelse- och 

förklaringsprocesser rum. Ur det kan det uppstå dilemman, den som analyserar, lyssnar eller 

förklarar en text kan göra det på olika sätt. Men forskarens uppgift är att ifrågasätta, 

problematisera och leta efter motsägelser i allt som sägs (Bergström & Boreus, 2005). 

 
Vi har använt den narrativa metoden för att applicera den på ett program då vi funnit den väl 

användbar och lämplig. De framställningsformer som vi konfronteras med i dagens medier 

har gemensamt med muntligt och skriftligt berättande. När vi ser på textens uppbyggnad kan 

vi se vad för typ av berättarmässiga figurer som är verkningsfulla eller effektiva och vi kan 

även försöka se hur programmet på ett djupare plan anspelar på andra texter från olika 
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samspel. 

 
4.3 Samtalsanalytisk metod 

 
 
Observation är ett fördelaktigt tillvägagångssätt inom samtalsanalysen. Man använder sig 

sällan av intervjuer eller frågeställningar för att få människor att berätta om hur de uppfattar 

sin egen eller andras organisering i beteendet, hellre vill man betrakta beteendet utifrån. I 

vårt fall innebär det att observera avsnitten med teoretiska ögon och göra våra tolkningar 

och analyser utifrån våra teoretiska utgångspunkter. För att förstå ett yttrande studerar man 

som forskare med fördel nästkommande yttrande i samtalet, det vill säga svaret eller 

kommentaren på det första yttrandet. Genom det förstår man hur den som svarat uppfattat 

yttrandet. Vi har applicerat denna metod på vårt empiriska material eftersom vi finner just 

responserna av programdeltagarnas uttalanden som gränsöverskridande, framför allt ur ett 

normativt perspektiv. Frågor missuppfattas ofta medvetet, irrelevanta kommentarer 

uppkommer ofta och så vidare. Vidare är samtalsanalysen en materialnära metod att arbeta 

med. Det är av stor vikt att se till det empiriska materialet utan att väga in utomstående 

kontexter. Man arbetar även helt utan egna hypoteser, ett så kallat ”unmotivated looking” 

sätt att gå till väga. Det multimodala väger tungt när man samtalsanalyserar; allt som står 

utanför det sagda ordet är relevanta delar för analysen (Ekström & Moberg, 2008). 

 
 

4.4 Urval och tillvägagångssätt 
 
 
Humor är ett ämne som återfinns överallt i media, i tidningar, på TV, på radio och på 

internet och för att begränsa vårt urval har vi valt att vända vårt fokus mot humorgenren satir 

och TV-serien Parlamentet. TV-serien har som redan nämnts visats i TV4 i över 20 säsonger 

under ett decennium och för att ytterligare avgränsa vårt empiriska material har vi valt att 

titta på det allra första premiäravsnittet från 1999 och ett avsnitt ur den hittills senaste 

säsongen från 2009. Varför vi har valt att använda oss av dessa två avsnitt är för att vi ville 

kunna gå djupare in på empirin, snarare än att vara heltäckande på ett bredare urval. Vi ville 

analysera tidsmässiga ytterligheter inom programmet och därför kändes det naturligt att gå 

tillbaka till programmets start för att sedan jämföra det med programmet som vid uppsatsens 
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start var det allra senaste. Dessa båda avsnitt står som underlag för vårt empiriska material. 

Vi har inte valt att lägga någon vikt vid mottagarperspektivet eftersom vårt intresse inte är 

att belysa programmet ur den synvinkeln utan tvärtemot fokusera på sändaren. 

 
Då vi var intresserade av att studera Parlamentets form och innehåll var det relevant för oss 

att använda oss av kvalitativ textanalys. Initialt läste vi in oss på flera olika teorier för att 

hitta de mest lämpliga för vår studie. När vi läste om den narrativa metoden kände vi att den 

mötte vårt intresse för programmet, och längs vägen hittade vi samtalsanalysen som ett givet 

komplement till den narrativa teorin. 

 
Vi hade till en början problem med att hitta framför allt premiäravsnittet från 1999, men 

även avsnitt sju från säsong 21 var svår att få fri tillgång till. Vi kontaktade Kungliga 

biblioteket och bad om hjälp. Där fick vi registrera oss som forskare på Svenska 

Mediedatabasen för att få tillgång till fjärrlån och sedan få möjligheten att beställa hem 

avsnitten till Halmstad Högskolas bibliotek. Då ingen av oss sett premiäravsnittet tidigare 

började vi med att se på programmet och skapa oss ett intryck och en grundlig bild. Vi båda 

har följt de senaste säsongerna och kunde snabbt se en stor skillnad mellan då och nu. Vi 

transkriberade båda avsnitten för att lättare kunna föra samman empirin med teorin. För vår 

transkribering har vi utgått från de regler som Rosenqvist och Andrén (2006) använder i 

boken Uppsatsens mystik. Vi gick därför inte in på enskilda ords detaljerade uttal, språkets 

drag eller exakta mätningar av pauser, röststyrka, överlappningar etc, då detta inte var 

nödvändigt för att besvara våra frågeställningar. 

 
Efter att ha läst in oss på, bearbetat och plockat ut väsentliga delar ur teorierna kunde vi i 

nästa steg gå vidare med att se på programmen med de olika teoretiska glasögonen. Här 

applicerade vi teorierna både på programmen som helhet och på utvalda delar. Detta arbete 

har inneburit att vi återigen har fått gå tillbaka och se på programmen för att göra vår studie 

så heltäckande och detaljerad som möjligt. Det har även inneburit att vi har fått stor 

användning för transkriberingarna. Ur transkriberingen kunde vi utläsa olika teman som vi 

valde ut och benämnde som koder, dessa kunde utläsas och kategoriserar i samspelet mellan 

det empiriska materialet och de teoretiska utgångspunkterna. De koder som vi valde ut inom 

narrativ teori är som bekant Mishlers modell, innehåll och humor som berättarstrategi, och 
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inom samtalsanalysen; struktur, tur- och turtagning och multimodalitet. Utifrån dessa koder 

skapades ett kodschema med mer ingående frågeställningar till varje kod som vi bifogar som 

en bilaga. I analysdelen har vi strukturerat vår text utifrån koderna och tolkat och analyserat 

olika delar eller helheter ur avsnitten under varje kod. Kodschemat har fungerat som ett sätt 

att göra vårt arbete mer systematiskt och för att skapa tydlighet både för oss som författare 

och för läsaren. 

 
 
Vårt val av empiri kunde varit annorlunda. Premiäravsnittet av Parlamentet kanske inte är 

det allra mest representativa från den första säsongen. Möjligen borde vi valt att studera 

flera av de allra första avsnitten och välja ut ett som producerats och sänts en bit in på 

säsongen, när programformatet ”satt sig” och hittat sin form. 
 
 

4.5 Metodkritik 
 
 
Att arbeta med det empiriska material som vi har valt i den här uppsatsen bjuder in till flera 

potentiella teoretiska utgångspunkter. Vi laborerade initialt med flera teoretiska möjligheter, 

bland annat Semiotiken och Culture Studies. Vårt val av narrativ teori och samtalsanalys 

fölls sig dock naturligt när vi studerat avsnitten ett par gånger, även om de kanske inte är 

uppenbara utgångspunkter för den här typen av empiri. 

 
Inom teorierna var vi tvungna att begränsa vårt urval av begrepp vilket kan ha inneburit att 

vi sållat bort teoretiska vinklingar som vi kunde haft nytta av i vår analys. Avgräsningen var 

dock nödvändig, inte minst på grund av tid och praktiskt utrymme, och vårt arbete med 

teorierna har gett oss god grund och vårt urval av begrepp känns relevant med koppling till 

vår empiri. 

 
Vad gäller transkriberingen, vilken vi utförde tidigt i arbetsprocessen, skulle det ha 

underlättat för oss att använda en mer detaljerad mall för hur man transkriberar, särskilt då 

vi har studerat komikernas beteende mer ingående än bara det som uttrycks verbalt. Dock 

har vår studie utgått från att vi har observerat avsnitten på dvd och därför har vi inte valt att 

arbeta mer med transkriberingen. 
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4.6 Källkritik 
 
 
 
Att hitta material till avsnittet ”Mediernas bild av Parlamentet” i bakgrundskapitlet var mer 

komplicerat än vi trodde. Med hjälp av Halmstads Stadsbibliotek kom vi i kontakt med 

Artikelsök och Mediearkivet, där vi kunde söka artiklar från 1999 fram till programmets 

premiär. Tyvärr var materialet oerhört begränsat . Vi har återgett allt vi har kunnat hitta men 

vi har långt ifrån kunnat återge en heltäckande bild av det media har skrivit om Parlamentet. 

 
Vi har även använt oss av flera andrahandskällor, framför allt för att vi inte har kunnat få tag 

på originalkällan. Att få tag i originalkällan har flera gånger varit svårt, varken Stads- eller 

Högskolebiblioteket har kunnat hjälpa oss, och på internet har vi endast hittat sidor som vi 

inte har bedömt som tillförlitliga. Vi är medvetna om att ett par av våra källor är av det 

något äldre slaget, å andra sidan har vi som sagt haft svårt att hitta bättre alternativ. 

 
Vi har använt oss av Wikipedia som en källa i framför allt bakgrundkapitlet, och vi är 

medvetna om att det inte är en fullt tillförlitlig källa. Anledningen till att vi trots det har 

hänvisat till Wikipedia är för att vi inte har lyckats hitta den information som vi har sökt på 

annat håll. 
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5. Analys 
 
 
 
I detta kapitel redogör vi för de analyser vi gjort med utgångspunkt ur våra teorier. För 

enkelhetens skull betecknas här premiäravsnittet från 1999 som avsnitt 1, och avsnitt sju 

från säsong 21 från 2009 som avsnitt 2. Detta för att tydligöra och skapa en enhetlig 

benämning av det empiriska materialet. 
 
 

5.1 Narrativ analys 
 
 
 
Här presenterar vi det resultat som vi har kommit fram till när vi analyserat vårt empiriska 

material utifrån ett narrativt perspektiv. Centrala begrepp är här, som tidigare framkommit i 

teorikapitlet, Mishlers modell, Innehåll och Humor som berättarstrategi. 

 
 

5.1.1 Mishlers modell 
 
 
I Mishlers modell har vi valt att se på olika delar av avsnitten och valt ut stycken för att visa 

hur de olika stadierna går att applicera på programmet. 

 
Referensramar och kronologiskt ordnande: “Berättandet” och “Det berättade” 
 
 
Det första steget i modellen har vi satt i perspektiv med aktuella ämnen som tas upp i 

avsnitten. Vi har valt ut tre stycken från vartdera avsnitt för att kunna visa att ämnena i 

avsnitten är väl nyhetsförankrade. Det första avsnittet var dock svårare att relatera till då det 

var tio år sedan avsnittet sändes. Men vi har använt oss av boken När? Var? Hur? 1999 för 

att kunna bekräfta att även avsnitt 1 var nyhetsbundet. 

 
Vi har valt ut exempel tagna ur avsnitt 1 som tyder på val av aktuella ämnen: 
 

Parlamentet heter  programmet där  två  egensinniga  partier,  ett  blått  och  ett  rött,  ska  
försöka finna nya djärva grepp att lyfta Sverige genom krisen.  

--- 
 

Men för att återgå till det som jag började med alltså vill jag fråga det röda partiet vad ska vi  
göra med problemet politiker förakt?  

--- 
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Eriksson: hon fick en liten tvekan där men Clinton fick riksrätt 
 
 
För att även belysa valet av aktuella ämnen har vi även gjort samma sak för 

 
avsnitt 2: 
 

S Nilsson: Men men men men men (håller upp händerna) först har vi aktuell rapport och succén 
Ullared på Kanal 5 kritiseras nu för att deltagarna görs till åtlöje, andra menar att det bara 
speglar hur svenskar faktiskt är, och då undrar jag svenskar eller idioter? 

 
--- 

 
S Nilsson: ok vi ska gå vidare där, i veckan så blev en havsörn polisanmäld efter att ha ätit en 
kanin, så är det, samtidigt sätter en varg skräck i Skåne, nu undrar jag ska våra djur få göra vad 
fan dom vill eller ska vi 

 
--- 

 
S Nilsson: nu så är det eh Tips från coachen med Henrik Hjelt, Henrik, det har kommit en ny 
självhandbok som heter Alla får ligga, och den går ut på att använder du bara rätt kroppsspråk så 
blir det så att säga vinst varje gång, fiskdamm eller chokladhjul eller vad du vill, men jag är lite 
nyfiken, hur signalerar du samlag? 

 
Textens sammanhang och struktur: Berättandestrategier 
 
 
I den andra punkten i Mishlers modell fokuserar vi på vilken genre programmet har och hur 

det visas för tittarna. ”Berättandet är en aspekt av texters form” skriver Berglund och 

Ljuslinder (1999). Både innehåll och form har en betydelsefull roll för hur en berättelse 

uppfattas. 

 
Som exempel på detta har vi valt ut när Cilla Domstad pratar om Ullareds befolkning. Hon 

framställer invånarna som dumma och genom hennes minspel så visar hon den stereotypa 

bilden av en ”dum blondin”. Med det hon säger och hennes flamsiga beteende förstärks 

hennes roll. 

 
  Cilla Domstad: Men jag ska säga dig en sak allihopa stockholmare här att vi faktiskt  

  också äter latte och eh dricker sushi och eh ser Ingvar Berggren filmer 

 
Fjordholm (1985:49) ser på olika humortyper som strukturerade. Den genre vi har placerat 

programmet inom är satir. I Berglund och Ljuslinder (1999) beskrivs satirens berättande 

som ”en rad incidenter, karakteriseringar och dialoger som kretsar runt ett tema och mer 

sällan har en kontinuerligt utvecklad handling”. Satirens traditionella berättarstruktur brukar 

också sakna ett riktigt slut där konflikter som tagits upp får en lösning (Berglund & 

Ljuslinder 1999:40). 
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Vår uppfattning är att programmet inte vill komma fram till något slutgiltigt svar eller en 

lösning på det som tagits upp i debatterna. Vi ser det istället som att de politiska vardagliga 

samtalsämnena som de diskuterar kring snarare ska leda till att vara roande och där 

komikerna ska vara oväntade, skojiga och fyndiga. Ämnena som tas upp läggs inte någon 

större tyngd på, det diskuteras och debatteras fram och tillbaka men sedan går man vidare 

till nästa ämne. Vi ser alltså ingen större utvecklad handling. 

 
Berättelsens funktioner, sammanhang och konsekvenser 
 
 
I den tredje punkten har vi valt att använda den för att analysera tänkbara politiska 

betydelser. Som vi tidigare diskuterat så har konceptet förändrats och det är inte längre lika 

politiskt skildrat. Det kan vi se genom att ämnena inte längre är lika knutna till politik utan 

känns mest som vardagliga samhällsämnen. Utifrån oss kan vi se att programmet bringat ett 

annat sätt att se på politisk betydelse. Vår uppfattning är att de tagit politiken till en folklig 

nivå och i och med att de fått riktiga politiker till att ställa upp och delta kan vi se att det 

lyckats med att förmedla politik på ett folkligt sätt. Inom humor finns det många tekniker att 

använda sig av för att roa och underhålla en publik. Inom humor som berättarstrategi tas 

tekniker som skapar falskt sken upp. Här inkluderas ironi och parodi vilket är tekniker som 

ligger bakom programmets uppbyggnad. 
 
 

5.1.2 Innehåll 
 
 
Inom den narrativa teorin har vi även studerat programmens innehåll. Inom det narrativa 

innebär det vad som behöver finnas med i en berättelse för att kallas berättelse. Det här 

tycker vi är en väldigt intressant och viktig punkt då vi har valt att applicera detta begrepp 

på ett TV-program. Som vi tagit upp i teoridelen svarar en berättelse på frågan – vad hände 

sen? Vidare kopplas detta till intrigen. 

 
För att visa hur innehållsmodellen fungerar har vi valt ut ett stycke från varje avsnitt och 

sedan brutit ner dem i de 5 olika stadierna. För att även visa hur innehållsmodellen kan 

användas för hela avsnittet har vi gjort på samma sätt med hela avsnitten. Det första skämtet 
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är taget ur avsnitt 1 och introduktionen sker när Staffan Ling presenterar ämnet, alltså när 

han lägger fram frågan till det röda partiet. Vidare kommer den stegrade handlingen när 

Lasse Eriksson inleder diskussionen med: 

 
Lasse Eriksson: det är ett väldigt problem det här med politikerförakt sen vi gick med i EU. 

 
Det fraktas politiker fram och tillbaka… 

 
 
De diskuterar vidare och sedan säger Lasse Eriksson: 
 
 

Lasse Eriksson: det enda dom tar hem är sprit 
 
 
Där ser vi att han gör sitt statement, vilket blir diskussionens klimax. Efter att Lasse 

Eriksson har gjort sina uttalanden försöker Annika Lantz sammanfatta vad det röda partiet 

tycker i den frågan och säger: 

 
Lantz: jo jag tror att vi kan lägga skulden på politikerförakt framför allt på pressen i 

och med att de envisas med att rapportera om vad vi politiker faktiskt gör 

 
Detta tolkar vi som upplösningen, hon svarar och sammanfattar svaret på frågan som Staffan 

Ling ställde. När publiken sedan skrattar ser vi konklusionen. Syftet med skämtet är att få 

publiken att skratta och publikens skratt blir som en bekräftelse på att poängen är uppnådd. 

 

Nästa stycke som vi har valt ut är från avsnitt 2 där Johan Rheborg får Tips från coachen och 

ska ”Förklara skillnaden mellan ditt och mitt”. Introduktionen sker när ämnet presenteras 

och där frågan släpps fri. I detta skämt har vi även valt ut två stycken och placerat dem båda 

under komplikation och konflikt då vi tycker att dem båda passar in under dessa stadierna:  
 

Rheborg: att mina tavlor, de hänger hemma hos mig S Nilsson: mmm ja 

Rheborg: och dina jävla affischer, dem är inte mina S 

Nilsson och Publiken skrattar 

Rheborg: det som du har i din ägo, det är ditt och du ska ge faan i mina saker 
 

--- 
 

Rheborg: och min parkeringsplats här utanför (blir aggressiv, gestikulerar vilt), står det möjligtvis 

ditt jävla registreringsnummer där, nej, det gör inte det! det står jjt fem fyra fyra, det är mitt 

registreringsnummer 

 
Vidare placerar vi detta stycke under stadiet klimax, som även är under samma stadium som 
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konflikt men vi tycks se att det här passar in på båda: 

 
Rheborg: du ska icke sinuera!! (håller upp bibeln) din sköka  

S Nilsson: är jag en sköka 

Rheborg: jag ska fritera din lekamen inför herren, höhöhahaha! (drar handen framför 

ansiktet), puh puh puh puh puh! (handen från munnen) 

Publiken skrattar och applåder 
 
 
Efter detta fortsätter Johan Rheborg: 
 
 

Rheborg: Jesiahs brev till romarna, noll sju fem åtta tjugotre noll noll nittiosex 

anknytning fyra 

S Nilsson skrattar: väldigt mycket bibelord här 
 
 
Detta tolkar vi som en upplösning av diskussionen kring mitt och ditt. Däremot kan vi inte 

tyda en konklusion utan Anders S. Nilsson fortsätter istället vidare med nästa punkt och 

lämnar diskussionen genom att sammanfatta det med: 

 
S Nilsson skrattar: väldigt mycket bibelord 

 
 
I Parlamentet kan vi se att den traditionella strukturen av intrigen är svår att följa. Vissa steg 

har vi kopplat ihop som i det senaste skämtet där vi ser både klimax och konflikt. Vissa 

punkter har vi fått ta bort för att det inte passar in i den här situationen som i senaste fallet 

där vi tagit bort konklusion för att vi inte ser något som passar in. Vi har även försökt att 

applicera modellen på avsnittens helheter. Avsnitten skiljer sig bland annat åt i 

Introduktionen där den är mer utförlig och informativ i avsnitt 1 än 2. Vi har även en 

förståelse att det krävs mer då det är det första avsnittet som sändes. 

 
Vidare har vi valt att se på det som att varje ny programpunkt har en stegrande handling 

eller komplikation och vidare en klimax. Dock kan vi inte se något som vi kan tolka som en 

konflikt. Men vi kan se att det finns flera upplösningar inom varje programpunkt och där 

konklusionen kommer i slutet när publiken röstar och man visar vem som har vunnit dagens 

program. 

 
Introduktionen till avsnitt 2 ser vi när Anders S. Nilsson välkomnar alla till programmet och 

lyfter fram det som är unikt för kvällens avsnitt. Jämfört med Introduktionen till avsnitt 1 är 
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den mindre informativ och betydligt kortare. Vi upplever det som att den inte behöver vara 

lika informativ idag då Parlamentet är väl känt. Vidare valde vi att byta plats på punkt 4 och 

5 i innehållsmodellen för avsnitt 2, alltså upplösning och konklusion. Vi tolkade 

konklusionen som röstningen av vilket parti som vunnit kvällens avsnitt och upplösningen 

som de klippen de har i slutet av avsnittet där de har satt in roliga texter på personer från 

mellanöstern och skämtar om ett ämne som tagits upp under avsnittet. Där ser vi att de 

knyter ihop programmet, alltså når en slutlig upplösning. Helheterna för avsnitten skiljer sig 

inte jättemycket om man jämför dem enligt innehållsmodellen. Till större del följer de 

samma uppbyggnad men där vissa punkter sker i en annan ordning. I avsnitt 1 kunde vi inte 

hitta något som passar in under punkten konflikt och detta tror vi kan bero på att konceptet 

var nytt och programmet ännu inte satt fart. 
 

5.1.3 Humor som berättarstrategi 
 
 
För att utveckla och studera avsnittens innehåll och form ytterligare har vi valt att använda 

Feinbergs humoranalys. De fyra begreppen har vi analyserat på liknande sätt som innan, vi 

har analyserat dem på både programpunkter och på helheten. De fyra begreppen är 

oförenlighetstekniker, överraskningstekniker, tekniker som skapar falsk sken och tekniker 

som till mottagarna förmedlar en känsla av att han är klipsk, smart och befinner sig i en sorts 

överläge. 
 
Det första begreppet som tas upp är oförenlighetstekniker och som innebär att man 

överdriver något så mycket att det framkommer hur befängt man tycker att det är. I avsnitt 2 

tas den polisanmälda havsörnen upp och vidare förs en diskussion kring detta. Vi har valt ut 

delar av diskussionen för att visa hur denna teknik används: 

 
Rheborg: det där var ju, han hade ju tydligen fotboja på sig den här örnen när de tog in han, han 

hade ju redan gjort på ett överfall på en råtta förra året, eller nåt 
 

--- 
 

Batra: jamen hela, det blev ju en jättekrånglig polisutredning det här med örnen för det var ju ett 

vittne som hade beskrivit honom där och det var ju krokig näbb och nasal röst och fjäderskrud 

och sådär ju så polisen sydde ju in DiLeva 
 

--- 
 

Hjelt: naej alltså nu får vi stävja den här utvecklingen, det är läskigt när djuren går in i såna här 

kriminella nätverk 

--- 
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Eriksson: och bara för att ta ett exempel i Öviks kommun har man nu satt en slags censor 

belysning i kommunhuset och ni vet en sån som när man går in i ett rum så tänds det och när man 

går därifrån så släkts det. Det här blir oerhörda problem där borta i Övik för det visar sig att 

politikerna i Övik var så stela att lysen slockna under mötena 

 
Inom överraskningstekniken kan vi se att komikerna i avsnitt två arbetar med denna teknik 

genom hela avsnittet. Det förekommer oväntade händelser där de höjer rösterna och 

dramatiserar sina skämt. Innehållet i skämten kan i sig också ha ologiska kopplingar som 

överraskar. Detta kan ses i båda avsnitten då innehållet överraskar tittare och publik genom 

oväntade kommentarer som gör att folk skrattar. Vi har valt ett exempel när David Batra 

deltar i diskussionen om en havsörn som blivit polisanmäld. Här blir poängen det 

överraskande då kopplingen han gör är så ologisk att den blir rolig: 

 
Batra: jamen hela, det blev ju en jättekrånglig polisutredning det här med örnen för det var ju ett 

vittne som hade beskrivit honom där och det var ju krokig näbb och nasal röst och fjäderskrud 

och sådär ju så polisen sydde ju in DiLeva 

 
Tekniker som skapar falskt sken är bland annat ironi. Detta kan vi säga att hela programmets 

syfte är, att skapa ironi. Denna teknik är alltså det som skapar formen för programmet. Inom 

samma teknik innefattar även persona där man humoristiskt framställer sig själv som någon 

annan. Detta är något som vi kan se att flera komiker använder sig av. Det behöver inte vara 

en specifik person som de framställer utan ett personlighetsdrag. Det vi kan se i första 

avsnittet är att de framställer sig som politiker men på ett humoristiskt sätt. Vi har även valt 

ut ett exempel ur avsnitt två för att förtydliga hur denna teknik används: 

 

Cilla Domstad: Men jag ska säga dig en sak allihopa stockholmare här att vi faktiskt också äter 

latte och eh dricker sushi och eh ser Ingvar Berggren filmer 

 
Här använder hon sig av tekniken som skapar falskt sken. Hon gör det genom det hon säger 

och genom det kroppsspråk hon använder. Hon spärrar upp ögonen, pratar med en 

annorlunda röst och försöker framstå som så dum som möjligt. 

 
Den sista tekniken, tekniker som till mottagarna förmedlar en känsla av att han är klipsk, 

smart och befinner sig i en sorts överläge, kan vi säga utgör programmets form. Det ironiska 
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kan ses som programmets syfte. 

   
5.2 Samtalsanalys 

 
 
 
Här redogör vi för de analyser vi har gjort av vårt empiriska material med utgångspunkter ur 

de samtalsanalytiska begrepp som vi presenterat i teorikapitlet; struktur, tur- och turtagning 

samt multimodalitet. 
 
 

5.2.1 Struktur 
 
 
För att få grepp om vilka strukturer som följs inom varje avsnitt har vi studerat helheten av 

avsnitten samt belyst specifika delar som vi har plockat ut och presenterar som exempel 

nedan. Vi har fokuserat på vilka mönster och konstruktioner som samtalen är uppbyggda av 

och sammanfattat de analytiska uppfattningar vi har av de båda avsnitten, såväl ur ett del-

som helhetsperspektiv. 

 
I avsnitt 1 är strukturen komplex. Deltagarnas beteende är på ytan städat och korrekt och 

konversationerna verkar ha som mål att härma politikers strama och ordnade språk. Ur ett 

formperspektiv är det således dessa strukturer som följs och eftersträvas av deltagarna. Å 

andra sidan sker det en stark respons från publiken när strukturerna bryts eller på något sätt 

förändras. Vi ser exempel på det här:  
 

Ling: jag tror att just nu när vi pratar om det blir det begripligt för oss men annars kan det 

inte vara ett problem här Helge Skoog att ni politiker pratar för obegripligt 

Skoog: ja jag vet inte hu vi ska uttrycka detta men jag tycker kanske att i det här sammanhanget 

inte bör glömma bort men det gör man gärna i såna här sammanhang eh och det ska man 

komma ihåg. 
 

Lantz: jaaaa.. 

Publiken 

skrattar 

Lantz: här skulle .. eh.. 

Publiken skrattar Lantz 

tappar bort sig 

Publiken applåderar 

 
Helge Skoogs svar är välstrukturerat och han uttrycker sig sakligt, men hans poäng 
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försvinner, eller för att vara konkret, hans poäng verkar vara att utesluta poängen. Han 

agerar enligt den givna strukturen, svaret kommer på frågan och ingen avbryter, men hans 

yttrande faller, visserligen medvetet, men strukturen bryts plötsligt. Annika Lantz kommer 

av sig och det tar ett tag för publiken att förstå vad som händer. Här sker en intressant 

vändning, innehåll och struktur krockar och det uppstår plötsligt en situation som inte följer 

den gense strukturen. 

 
Strukturen i avsnitt 1 skulle kunna sammanfattas som formell. Även om innehållet, det vill 

säga de ämnen som tas upp och sättet de belyses på, ofta får en humoristisk läggning, 

behåller strukturen sin ”korrekta” form. Upplägget av programmet är en direkt kopia av en 

verklig politisk debatt, här finns inga påtagliga skillnader. Även humorn sker på en 

behärskad nivå, här förekommer inga yviga rörelser eller höjda röster. 

 
Det blir också tydligt vilka strukturer som inte bör följas inom programmets ramar. En stor 

del av showen verkar i avsnitt 1 gå ut på att deltagarna ska lyckas hålla det strama, politiska 

beteendet utan att ”misslyckas”, det vill säga utan att tappa masken och börja skratta. Vi ser 

ett exempel på det när Helge Skoog svarar på Staffan Lings frågor om sexresor till Thailand. 

 
Ling: ja tycker du Helge Skoog att vi ska stoppa sexresorna till Thailand? 

Skoog: tre resor bör räcka tycker jag 

Publiken skrattar 

Ling: om året 

Skoog: om året 

Publiken skrattar och applåderar 

(det röda partiet håller för munnen för att inte börja skratta) 

 Publiken skrattar 

 
Om samma konversation hade förflyttats till avsnitt 2 hade komikerna med all säkerhet inte 

försökt svälja sina skrattattacker utan snarare gett efter för dem. Detta sker ständigt i avsnitt 

2. Här uppstår snarare en pinsam situation, publiken skrattar och det blir en lucka i 

strukturen som komikerna i det röda partiet uppenbarligen inte kan följa. 

 
I avsnitt 2 är strukturen mer mångfacetterad. Strukturen skiftar beroende på vem som talar 

och vilken på programpunkt som råder. Här finns fler nyanser och pendlingen mellan de 

olika strukturerna är mer påtaglig. Komikerna har även egna utarbetade strukturer i sina 



	   42	  

uttalanden vilket är mer utpräglat här än i avsnitt 1. Typiska exempel är de skilda 

strukturerna mellan David Batra och Johan Rheborg: 

 
Batra: låt oss vara öppna med att Ullared det är det är billigt skit dom 

har, de sist jag var där så hittade jag Henrik Hjelt 

--- 
 

Rheborg: Jag såg den här Rosmarie springa runt där och handla sin 

fläskfilé som hon sen stoppade i källaren och jag sa bara 
 

(håller upp en bibel) skyl dig sköka! 

Publiken skrattar 

Rheborg: eller djävulen bör kalasa på din kropp, Jesiah två tre 

(tittar i bibeln) nio tolv strukna hästar elva tjugosex! 

 
David Batra har en samtalsstruktur som är kortfattad och rak, och hans skämt får ofta den 

här twisten på slutet, en oväntad knorr som genererar skratt. Han talar lugnt och tempot 

följer en jämn ström. Johan Rheborg däremot har en helt motsatt struktur. Hans tal är livfullt 

och följer inte någon given gång. Han uttrycker sig impulsivt och lever sig in i sin roll som 

showartist, publikens gehör uppmanar honom att hänge sig åt sina oberäkneliga yttranden. 

 
Programronden Tips från coachen innebär en omkullvältning av den gemensamma struktur 

som alla deltagare följer. De tips som rullar upp i rutan måste den utvalda komikern följa 

och strukturen blir därefter. Henrik Hjelt visar här hur:  

 
  Tips från coachen rullar upp i rutan: ”Bli effektiv” 

 
Hjelt: ja nu känns det lite som att, vad sa du för att 

 
S Nilsson: varför skriver man en sån här bok om att alla får ligga 

 
Hjelt: för att få ett ragg såklart, kom igen, kom till punkt, vad vad vad tror du?  

S Nilsson: så du tror att.. 

Hjelt: jamen det är ju väldigt enkelt va, det här kan summeras ner på en sida tycker jag, det 

räcker, en sida bara pang bom 

 
Henrik Hjelts samtalsstruktur blir här kortfattad och summerisk, men det beror på snarare på 

uppmaningen än på Hjelts individuella struktur. Texturen överdrivs för att upplevas 

humoristisk. Effektiviteten tas till sin spets och Hjelt lever ut i sin uppmaning till fullo. I 

programpunkten Kunskapsronden sker ett omvänt mönster i strukturen: 

 
S Nilsson: vad försvann från Grekland 1974? 
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Hjelt: 1973 

Publiken skrattar och applåderar 
 

S Nilsson: Jaana förvisso, Kung Konstantin som tvingades i landsflykt. Vad är 

Lesbos? 
 

Hjelt: ett felragg 

Publiken skrattar 

S Nilsson: en grekisk ö i det egeiska havet också, vad hette den manliga kärlekens gud? 

Domstad: Tafsoss 

 
Här ska svaren hållas korta och ofta består de bara av ett enda ord. Ronden går ganska fort 

och det blir många gånger uppenbart att komikerna förberett sina svar. 

 
I avsnitt 2 är de strukturer som inte är lämpliga, för sådana finns alltid enligt Norrby (2004), 

inte lika uppenbara som i avsnitt 1. Stämningen är betydligt mer avslappnad, att efterlikna 

politiker i en seriös debatt upplevs inte vara någon målsättning. Skratten haglar, komikerna 

bjuder på sig själva och de tillfällen när de villar bort sig och slänger ur sig spontaniteter 

uppskattas i stort av publiken. Det impulsiva, det som sker direkt och oförberett, generar 

stegrande skratt och publikens jubel. 

 
Det är intressant att betrakta strukturerna i de olika avsnitten, inte minst med tanke på att 

samtalen sällan följer de strukturer som återfinns i det naturliga samtalet, då detta vanligtvis 

följer en ström av sammanvävda yttranden som limmas ihop med föregående och bildar en 

jämn våg av uttalanden (Norrby, 2004). Regler som vi ofta omedvetet följer i vardagen bryts 

här och v upplever att det snarare ligger en poäng i att göra det som i vardagssamtalen är 

tabu. I Parlamentet är flera av komikernas uttryck ofta lösryckta och sällan sammankopplade 

till föregående talares yttrande, vilket vi upplever som ett direkt resultat av det iscensatta 

samtalet (Ekström och Moberg, 2008), med planerade skämt och förberedda inlägg som är 

oberoende av tidigare talares ord. 

 
Vi anser att i Parlamentets båda avsnitt har samtalet egna strukturella lagar. Här råder en 

outtalad överenskommelse om att det är just det som annars anses olämpligt och socialt 

avvikande som genererar framgång. Vår tolkning är att det också är dessa 

gränsöverskridanden från våra vardagsstrukturer som får publiken att skratta. De strukturer 

som speglas i Parlamentet går rakt emot ett vardagligt samtal utanför kulisserna, men på 
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olika sätt mellan de olika avsnitten. 

 
Vår uppfattning är att strukturen inom Parlamentet har formats och stabiliserats genom åren, 

och att den mer och mer har skapats som ett eget regelverk för samtalen inom programmet. 

Ekström (2008) menar att struktur är något som föder sig självt och som skapas i utbytet av 

prat. Vår tolkning är att de mönster av strukturer som följs i avsnitt 2 är strukturer som har 

trappats upp successivt av komikerna genom säsongerna och att programmet nu har sin 

profil, sin egen struktur, som följs av alla som deltar. De vet vad som förväntas av dem, 

vilka koder som följs, hur skämt konstrueras och koordineras, hur samtalet mellan varandra, 

till programledaren och till publiken är organiserade. Ur ett helhetsperspektiv finns en 

struktur som är särskild för programmet, men vår tolkning är att komikerna på individnivå 

har egna strukturer som de följer under programmets gång. Vi kunde se hur det gestaltas i 

exemplet ovan med Johan Rheborg och David Batra. 
 
 

5.2.2 Tur- och turtagning 
 
 
Ett givet mönster för tur- och turtagning som är gemensam för de båda avsnitten är att det 

finns en tydlig samtalsledare som delar ut ordet, vilket skiljer sig från vardagliga samtal då 

turtagningen ofta sker på naturlig väg genom avläsning av varandra (Norrby, 2004). Här 

regerar en turtagning som, beroende på programpunkt, inte innebär ett likvärdigt deltagande 

för alla samtalsmedlemmar. 

 
Det finns en stark skillnad mellan hur deltagarna i avsnitt 1 och 2 använder tur- och 

turtagning sinsemellan. I avsnitt 1 blir det mer uppenbart att programledaren fyller rollen 

som turtagare, han ger ordet och både han och deltagarna låter den som talar tala till punkt. 
 
Här är det mer ordning i turtagningen, inga avbrott eller påhopp. 
 
 
Turkonstruktionen i avsnitt 1 skiljer sig också beroende på vilken programpunkt som råder, i 

ronden Ja & nej blir turtagningen tydligt organiserad. Staffan Ling ställer frågor som 

deltagarna svarar på, ofta fåordigt och konkret. Exemplet visar hur: 

 
Ling: … jag tänkte börja med dig Johan Wahlström ööhm har jag 

uppfattat namnet rätt? 
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Wahlström: mmmm…. Korrekt 
 

Ling: a just det kommer det att bli fred i mellanöstern? 

Wahlström: inte om dem fortsätter kriga 
 

Publiken skrattar 
 

Ling: men om dem skulle sluta? 

Wahlström: jaao.. 

Ljudsignal 
 

Ling: ja? 
 

Wahlström: ja ne låt mig tala till punkt .. Yassir Arafat 

Publiken skrattar och applåderar 

Ling: ja varsågod 
 

Wahlström: är en man som har ordningen och reda på sig kanske 

Ling: Helge Skoog eeh tycker du att vi ska ha ett starkare försvar? 

Skoog: ett starkare försvar bör vi absolut ha 

Ling: du är för det? 
 

Skoog: jag är för starkare försvar 
 

Ling: ja vi har förstått det, kan du ge ett rakt svar på det? 
 

Skoog: mitt svar på denna fråga är att vi bör ha ett så starkt försvar som vi har möjlighet till 

Ling: är det möjligt med nuvarande budget? 

Skoog: det finns vissa utrymmen 
 

Ling: har du kört bandvagn någon gång? 

Skoog: Bandvagn är obekant för mig 

 

Ronden fortsätter med samma strukturella turuppbyggnad. I avsnitt 2 återfinns en liknande 

rond, Kunskapsronden, och vi ser en liknande turtagning här: 

 

S Nilsson: var härskade diktatorn Pappa Doc? 

Batra: på Mamma Scan 

Publiken skrattar 
 

S Nilsson: på Haiti, hur många dagar får man vara pappaledig i Sverige? 

Rheborg: åh det beror på vem man frågar, Pia Sundhage var ju pappaledig i 

två år 
 

Publiken skrattar och applåderar 
 

S Nilsson: det är eh tvåhundrafyrtio, vilken pappa är vanligtvis skär och päronformad men kan 

forma sig till vad som helst? 

Batra: Johan Glans 
 

Publiken skrattar och applåderar 
 

S Nilsson: Barbapappa, ni får inga rätt 

Publiken jublar 
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Då ovanstående programronder liknar varandra både i sin utformning kan vi konstatera att 

det finns vissa likheter i samtalens turtagning i de båda avsnitten. Ur ett helhetsperspektiv 

kan vi däremot se hur tur- och turtagningen skiljer sig mellan dem. Det är här svårt att lyfta 

fram specifika exempel som symboliserar denna skillnad, det är snarare något som kräver 

längre delar ur transkriberingen eller rent av att se avsnitten i sin helhet. 

 
Till skillnad från avsnitt 1 är turtagningen mindre utmärkande i avsnitt 2. I flera 

programpunkter är turtagningen svår att urskilja, här finns ingen given strategi eller uppstyrd 

organisering av turordningen. Samtalen är spontana och intensiva, komikerna överröstar och 

pratar i mun på varandra och det liknar bitvis en tävling om vem som ska få ordet. Enbart i 

ett fåtal ronder, som exemplet ovan visar, är turtagningen ordnad och programledaren ger 

ordet till komikerna. Den som tar ordet och överröstar de övriga deltagarna blir ofta den som 

får ordet, men ordet ges sällan, det tas. Komikerna slåss om utrymmet på ett sätt som inte 

existerar i avsnitt 1. Även Anders S Nilsson tvingas höja rösten för att skapa ordning i 

debatten.  

 

5.2.3 Multimodalitet 
 
 
 
Eftersom all interaktion är multimodal, det vill säga konstruerad och uppfattad ur ett 

mångfacetterat perspektiv, är de ord som används av talaren inte enbart vad de övriga 

samtalsdeltagarna uppfattar. Därför kompletterar vi här ordvalen med kroppspråk för att ge 

en vidare kartläggning av det multimodala samtalet i Parlamentet. 

 
Ordval 
 
 
Med modalitetens ordval som utgångspunkt kan vi se en skillnad mellan 

avsnitten. Ur avsnitt ett har vi följande exempel: 

 
Ling: Och under programmets gång kommer också opinionsundersökningar för 

att se hur sympatierna ligger innan vi har en riktig omröstning. Och det 

programmets valkrets som sitter här i studion är samtliga invånare i Bjurholms kommun. 

Men för att återgå till det som jag började med alltså vill jag fråga 
 

det röda partiet vad ska vi göra med problemet politikerförakt? 
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Staffan Ling drar här upp riktlinjerna för programmet och han använder flera politiska 

begrepp för att knyta an till den politiska utgångspunkten. Under programmets gång 

återfinns flera samhällspolitiska uttryck; väljarkåren, opinionsundersökning, valrörelse, 

diktatur, skatt, bidrag, arbetsmarknad, kriminalisera. Jargongen är politisk korrekt, 

komikerna använder inte vardagsspråk, de talar professionellt och anpassar sitt stilspråk till 

sammanhanget. Komikernas ordval skiljer sig bitvis sinsemellan, även om samtliga 

anstränger sig för att inte gå utanför gränsen för vad som klassas som politiskt korrekt. 

 
I avsnitt 2 har vi valt att låta följande ordväxling representera ordvalen: 
 

Rheborg: och dina jävla affischer, dem är inte mina 

S Nilsson och Publiken skrattar 

Rheborg: det som du har i din ägo, det är ditt och du ska ge faan i mina saker  

Nilsson: jaa 

Rheborg: och min parkeringsplats här utanför (blir aggressiv, gestikulerar vilt), står 

det möjligtvis ditt jävla registreringsnummer där, nej, det gör inte det! det står jjt fem fyra       

fyra, det är mitt registreringsnummer! 

 
Johan Rheborg kryddar kontinuerligt sitt språk med svordomar under avsnittets gång. 

Utdraget ovan kommer från programpunkten Tips från coachen där Johan har fått 

uppmaningen ”Förklara skillnaden mellan ditt och mitt”. Hans ordval kan därmed härledas 

till denna specifika programpunkt, men vi upplever att Rheborg använder både svordomar 

och könsord även under andra programpunkter. Här stärker han sin aggressivitet med 

svordomarna, han ger texten must och förtydligar sitt beteende och sina känslor med 

svordomarna. Responsen från publiken låter inte vänta på sig. 

 
Andra exempel på ordval är följande: 
 
 

 Domstad: Men jag ska säga dig en sak allihopa stockholmare här att vi faktiskt        

 också äter latte och eh dricker sushi och eh ser Ingvar Berggren filmer 

--- 
 

Hjelt: naej alltså nu får vi stävja den här utvecklingen, det är läskigt när djuren går in i 

såna här kriminella nätverk 

S Nilsson: ja 
 

Hjelt: och så vidare, jag har själv råkat ut för de här jävla gängen, alltså det är ju 

fruktansvärt, Cat for Life, och Original Hamsters 
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Publiken skrattar 

S Nilsson: ja ja 

Hjelt: Pälsangels, Pälsangels, det är ju fruktansvärda, nej det är hemskt 
 
 
Här sker en ordlek av förvrängningar av vissa specifika benämningar. Vår uppfattning är att 

Cilla Domstad medvetet kastar om orden och uttrycker sig klumpigt, det fungerar som ett 

steg i hennes skämt, det utgör själva poängen. Hon använder orden som ett sätt att förmedla 

ett lantisperspektiv. Henrik Hjelt använder sig ofta av ordlekar i sitt sätt att skämta. 

Ovanstående utdrag är ett av flera exempel ur avsnitt 2. Även han låter orden spela rollen 

som poängbärare, han formulerar om kända begrepp och gör de humoristiska. 

 

Ordvalen i avsnitt 2 rör inte politik alls i samma utsträckning som avsnitt 1. De ämnen som 

tas upp är mer populärkulturella än samhällspolitiska, språket tillåts sväva ut och slappna av 

på ett helt annat sätt. Vardagsspråket har tagit sig in på arenan och de politiskt korrekta 

uttrycken lyser med sin frånvaro. Men ordvalen skiljer sig också mellan komikerna. Det 

finns en mer utarbetade profilering mellan hur komikerna uttrycker sig, deras språkliga stilar 

karaktäriserar dem på ett betydligt mer utpräglat sätt i avsnitt 2 än i avsnitt 1. 

 

Vi anser att ordvalen inom respektive avsnitt är anpassade efter rådande kontexter, vilka 

skiljer sig åt mellan avsnitten. I avsnitt ett, som tidigare nämnts, föreligger en mer 

återhållsam kontext. Programmet har premiär och inriktningen för programmet synliggörs; 

det här är ett humorprogram som parodierar på politiken där komiker spelar politiker. Idag 

känner de flesta till programmet, agenda är satt och inkörd, publiken och tittarna vet vad de 

kan förvänta sig, precis som komikerna vet vad som förväntas av dem. Ordvalen blir 

därefter. 

 
Kroppsspråk 
 
 
Här tittar vi på hur programdeltagarna använder sitt kroppsspråk för att förmedla sitt 

budskap, och vi fokuserar på att analysera de likheter och skillnader som vi ser mellan 

avsnitten. 

 
Deltagarna i avsnitt 1 levererar inte något utsvävande kroppsspråk. Som vi tidigare nämnt 

bjuder inte programupplägget in till särskilt spontana händelser, tvärtom är såväl ordvalen, 

som vi sett ovan, som kroppsspråket samlat och politiskt korrekt. Ur avsnitt 1 är det svårt att 
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plocka ut relevanta exempel, eftersom det kroppsspråket inte kan läsas ur transkriberingen. 

Komikernas kroppsspråk i avsnitt 1 tolkar vi som nästintill onaturligt tyglade. Kontexten är, 

som vi tidigare har diskuterat, politisk och det handlar om att så trovärdigt som möjligt 

efterlikna en stram politiker. Varken gester med händer eller överkropp görs, tvärtom verkar 

komikerna anstränga sig för att inte låta kroppen tala sitt språk. 

 
I avsnitt 2 ser vi fler och tydligare exempel på hur kroppsspråket används av komikerna. Här 

är agendan en annan än i avsnitt 1 och vi upplever att kroppsspråket har en mer självklar och 

förväntad plats i programmet. Kroppsspråket varierar mellan komikerna, framför allt 

återfinns en påtaglig skillnad i det blå laget. David Batras kroppsspråk är samlat och han 

använder främst händerna för att förstärka det han menar, men aldrig särskilt yvigt. Johan 

Rheborg däremot använder hela kroppen för att föra fram sitt budskap, han byter ställningar, 

flaxar med armarna, reser sig och använder mycket armar och händer för att förstärka sina 

ord. 

 
Tips från coachen rullar upp i rutan: ”Gå från pundare till adlig” 

 
S Nilsson: du du vad skiljer sig från din och Berts konst, jag har inte fått den 

 
Rheborg börjar snorta, skruva sig 

 
S Nilsson: du du vad skiljer sig Berts och din konst Johan, 

Rheborg: va ja ja ja för fan (rör sig spattigt) 

Publiken skrattar 

S Nilsson: Johan 

Rheborg; ja ja ja för fan 

S Nilsson: bra 

Rheborg vrider och kastar sig och snortar upp vatten ur vattenglaset 
 

Publiken jublar och applåderar och skrattar 

Rheborg: ho ha he ha !! 
 

S Nilsson: ok nu händer det grejer här 
 

Rheborg snortar från bordet 
 

Rheborg:  åhh jävlar, nu kickar det! 
 

Rheborg slår på bordet med handen och reser sig upp 
 

Rheborg: hoogie booige wonderland ah 
 

Rheborg reser sig upp och åmar sig 
 

Publiken jublar och skrattar 

S Nilsson: ja 

Rheborg: Mon dieu! 
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Rheborg snörper med munnen, tar på sig glasögonen 
 

S Nilsson: Johan Johan vad skiljer sig din och Berts konst 
 

Rheborg fortsätter, håller upp handen med pekfingret och tummen emot varandra och lillfingret 

uppåt och tittar sig runtomkring 

Publiken skrattar och applåderar 

S Nilsson: Johan 

 
Exemplet ovan visar hur kroppsspråket bitvis ser ut i avsnitt 2, även om Johan Rheborg är 

den komiker som utnyttjar sitt kroppsspråk allra mest, under hela avsnittet. Tips från 

coachen är den programpunkt som här föder hans utsvävningar, och eftersom denna 

programpunkt inte återfinns i avsnitt 1 är det svårt att göra en direkt jämförelse. Däremot 

kan vi konstatera att även Henrik Hjelts insatser i Tips från coachen i avsnitt 2 bjuder på ett 

livligt kroppsspråk.  

 
                Hjelt: ja det har dem, och det är ju det som är så underbart, det är ju alltså nej men det är 

 ju helt underbart, (slår ut med armarna och vänder sig mot publiken) det är ju vitt skilda tankar 

och annat och jag tycker det är en underbar fråga du ställer 

Publiken skrattar 

S Nilsson: hur går det till när du raggar då undrar jag, använder du mycket kroppsspråk? 

Tips från coachen rullar upp i rutan: ”Använd bara ljud” 

Hjelt: eh ja 

S Nilsson: om du skulle ragga på henne här hur skulle det se ut (slår ut med handen mot Domstad) 

Hjelt visslar, lyfter på ögonbrynen, ohhar, skrattar till, ljudar sig fram genom ett helt samlag, 

orgasm, röker, säger till slut ”bye bye” och vinkar snett mot Domstad 

Publiken skrattar och jublar S 

Nilsson: ja ja du Henrik… 

 
Vi kan konstatera att programpunkten Tips från coachen innehåller tips som leder till att 

komikerna behöver använda sitt kroppsspråk för att kunna följa. När vi analyserar avsnitt 2 

ur ett helhetsperspektiv, det vill säga betraktar deltagarnas kroppsspråk under hela avsnittet, 

kan vi notera ett kroppsspråk som är mer utsvävande än i avsnitt 1. Vår tolkning av den stora 

skillnaden mellan hur komikerna använder kroppsspråket i de olika avsnitten är att det har 

skett en upptrappning under de tio år som programmet har visats. De komiker som har 

deltagit har format programmet och höjt gränsen för vad som är acceptabelt. Med tanke på 

vår roll som trogna tittare av Parlamentet har vi, som vi tidigare har nämnt, en viss 

förförståelse, och vi kan se att det har skett en successiv ökning i hur komikerna anammat 

ett mer fysiskt sätt att förmedla humor till publiken och tittarna. Anders S Nilsson bekräftar 

detta i artikeln inför Parlamentets tioårsjubileumsprogram: ”Det händer knäppa grejer hela 
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tiden, Björn Gustafsson har ju dragit in någon form av fysisk humor där han hoppar över 

bord och kastar sig på golvet, snart bryter han lårbenshalsen om han ska toppa sig själv hela 

tiden”, säger han (www.aftonbladet.se, 2009-12-11). Vår tolkning är att denna utveckling av 

kroppens roll som humorförmedlare är ett naturligt resultat av programmets tioåriga 

framgång på humorhimlen. Humor måste ständigt utvecklas, nå nya nivåer och hitta nya 

uttrycksformer (Palmer, 2004). Kroppsspråket i Parlamentet är ett bra exempel på hur 

Parlamentet hittat nya former för att nå nya höjder.
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6. Slutdiskussion 
 

 

”En regering verkar inte längre bara genom sina beslut, utan genom hur besluten förefaller. 

När så mycket av politiken avgörs i medierna, är det lika bra att flytta in medierna i 

politiken. Den massmediala debatten om politiken har blivit politiken själv” 

(Olle Wästberg (1996) i Makt och medier av Jesper Strömbäck). 

 

När Olle Wästberg 1996 siade om vad som var bäst för politiken ur mediesynpunkt kunde 

han omöjligt ana hur rätt han skulle få. Idag har inte bara medierna flyttat in i politiken, 

även politiken och dess ansikten utåt, politikerna, har flyttat in i mediebruset och de verkar 

ha som avsikt att stanna kvar. Det vi idag kan se är att parallellt med att mediernas sätt att 

bevaka politiken har förändrats, har även politiken professionaliserats. En del av detta är en 

ökad anpassning till medierna (Strömbäck, 2002) och när en mer marknadsanpassad 

politiker träder fram på samhällsarenan blir det naturligt att gå vägen via media för att nå ut 

till sin publik (Åberg, 2005). Finns det politiska budskap som ska medlas till medborgarna 

blir det rationellt för de politiska aktörerna att anpassa sina budskap och sina framträdanden 

på ett sätt som kan maximera uppmärksamheten. Det blir ett konkret exempel på hur 

politiken har medialiserats. ”Dess urval, presentation, form, rytm, tempo och ibland också 

innehåll anpassar efter strävan att vinna så stort massmedialt utrymme som möjligt” 

(Strömbäck, 2000). 

 

De tre aktörsgrupperna politiska makthavare, medier och medborgare kan alltså ses som 

delar av ett system där alla delar är beroende av varandra. Detta kan gestaltas i politikens 

processer och utfall, det vill säga hur politiken i praktiken gestaltas och vad som påverkar 

vilka politiska beslut som tas. Strömbäck (2002) hävdar att detta kan vara svårt att 

undersöka. Samtliga aspekter av den politiska kommunikationen kan vara svåra att gestalta i 

empiriska undersökningar, men Strömbäck menar samtidigt (2002) att det politiskt 

kommunikativa forskningsperspektivet är ett redskap för att förstå processer som präglar 

politiken, medierna och demokratin. Utvecklingen av och inom journalistiken de senaste 

decennierna har gjort att mediesystemet blivit mer oberoende, mer självständigt och mer fritt 

än förr, i förhållande till de politiska aktörerna. Politisk hänsyn behöver inte längre tas på 

samma sätt som förr (Strömbäck, 2002). Åberg (2005) menar också att flera moraliska 

rättesnören har flyttats fram sedan tidigt 1990-tal och att grova överdrifter och uppenbara 

förolämpningar är utmärkande för satiren i svensk television, och i synnerhet Parlamentet. 
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Satiren har blivit ett instrument för allehanda smutskastning som tydligt symboliserar hur 

makten mellan politik och media har förvrängts under de två senaste decennierna. 

Politikerföraktet i Parlamentet talar också det sitt tydliga språk, menar Åberg (2005). 

Premiäravsnittet inleds med en diskussion kring just politikerföraktet, och i enhet med 

Åbergs (2005) analyser bygger det på sex- och spritskämt. Som vi kunde se i analysdelen 

uttrycker sig Lasse Eriksson såhär: ”det fraktas politiker fram och tillbaka och hit och dit 

och det enda dom fraktar är skit och det enda som tar hem är sprit”. Med Åbergs diskussion 

i bakhuvudet är det intressant att se hur premiäravsnittet satte agendan för hur grovt man 

fick driva med våra politiker. Sedan dess, som vi har kunnat konstatera i analysen, har 

gränserna flutit ut och programmet tillåter idag en hejdlös satirvåg som kraftfullt rullar mot 

TV-kamerorna och ut i mediasvergie.    

 

Parlamentets utveckling kan jämföras med denna ovanstående utveckling inom 

mediesystemet. Hur detta kan ses i programmet är bland annat när socialministern Göran 

Hägglund deltar i avsnitt 2. Här placeras Hägglund på samma nivå som vilken 

samhällsmedborgare som helst och där komikerna gör allt för att förlöjliga honom. Positiva 

röster till mediernas inblandning i den politiska agendan hävdar att det är viktigt att 

medierna kommenterar, redigerar och tolkar det som sker i det offentliga rummet, eftersom 

vi utan deras inblandning inte hade kunnat förstå varken de ämnen som diskuteras eller det 

språkbruk som används i de politiska salarna. De menar också att tack vare denna 

förenkling, vinkling och andra dramaturgiska grepp har det lett till en mer upplyst 

befolkning (Ekström & Kroon, 2007). På så sätt skulle Parlamentet kunna ses som en 

folkbildande förlängning av de politiska budskap som behöver nå medborgarna, även om det 

går vägen via humorn och ofta får en populärkulturistisk vinkling. När komikerna i 

Parlamentet diskuterar politikerförakt, lagar och politiskt klubbade beslut görs det inte sällan 

på ett högst lättförståeligt plan, vilket är precis vad Ekström och Kroon (2007) menar är 

nödvändigt för oss. På så sätt spelar Parlamentet en viktig roll som förmedlare av politiska 

nyheter. 

 

Strömbäck skriver i sin bok Makt och medier (2004) att ”medielogiken har fått ett större 

genomslag. Tillspetsning, förenkling, polarisering, intensifiering, personifiering, konkretion 

och stereotypisering återkommer som centrala inslag i det journalistiska berättandet, oavsett 

ämnesområde eller medietyp”. Dessa inslag är alla begrepp som vi kan se har fått större 

plats i avsnitt 2 jämförelsevis med avsnitt 1. Med denna upptrappning som skett kan vi se att 

programmet följer den utveckling med journalistikens oberoende av de politiska aktörerna. 
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I samband med journalistikens oberoende har Parlamentet tänjt på sina gränser och bjuder 

idag på det som Strömbäck förmodligen skulle beskriva som den politiska medialiseringen i 

ett nötskal.  I enhet med Strömbäcks diskussioner kan vi se Parlamentets utveckling som ett 

miniformat av den politiska medialisering som skett på samhällelig nivå, med undantaget att 

det här har skett i mer intensifierad form.  Vi noterar en successiv intensifiering av den 

politiska parodi som komikerna i Parlamentet har levererat genom säsongerna, och i vilken 

utsträckning som den politiska humorn har blivit vardagsmat för programmets TV-publik. 

Åberg (2005) bekräftade redan 2005 att programmets politiska profilering hade runnit ut i 

sanden, och menade att Staffan Lings politiska språk under första säsongen lyst med sin 

frånvaro under resten av säsongerna. Den politiska efterapning som var central under 

programmets första tid har med åren lösts upp och ersatts av en mer generell, 

samhällspolitisk satir. I takt med att kopplingen till politiken har blivit allt svagare har också 

ribban för hur långt komikern kan gå, vilka ord som tillåts och i vilken grad de faktiskt kan 

skämta på specifika politikers bekostnad, flyttats fram vecka efter vecka.  

 

Åberg (2005) menar att det också har skett en alltmer intensifierad ironisering av den 

svenska politikern i Parlamentet. Förmågor som att kunna kompromissa, ge konkreta 

budskap och upprätta en balans mellan olika ståndpunkter är viktiga för beslutsfattarna 

själva, men i Parlamentet är politikerna så långt ifrån idealiserade man kan komma. Här ska 

man för att lyckas som politisk parodi vara svårmedgörlig, ge osammanhängande svar på tal 

och leverera irrationella ståndpunkter till väljarna (publiken) (Åberg, 2005). Som en 

övergripande slutsats går det att konstatera att Parlamentets initiala syfte verkar ha varit att 

få deltagarna att spela och agera parodiska politiker, medan de idag har övergått till att vara 

sig själva, hitta sin egen komiska framtoning och på ett betydligt mindre politiskt 

återhållsamt sätt skämta om och med politikerna så mycket det bara går. Jämförelsen mellan 

premiärprogrammet och avsnittet ur den senaste säsongen vittnar om denna successiva 

förändring, och vilken skillnad det faktiskt innebar att 1999 skämta om politik och idag, 

2009, driva med Göran Hägglund som frivilligt ställer upp som ett av programmets 

dragplåster. Det är omöjligt att inte koppla det med den politiska medialisering som 

Strömbäck och hans kollegor beskriver. 

 

Kampen om uppmärksamhet förutsätter olika metoder för att publiken inte ska bli uttråkad. 

Inom den politiska nyhetsjournalistiken har detta lett till olika försök genom att popularisera 

genren och ge så stort utrymme som möjligt åt de ledande politiska personligheterna (Nord 

& Strömbäck, 2003). Som vi nämnt tidigare kan man idag se att politiker deltar i folkliga 
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aktiviteter, vilket kan granskas ur ett mer kritiskt perspektiv. Journalistiken kan rikta fokus 

på ”fel” saker och där det informerande får en mindre betydelse. Granskning borde fokusera 

på politikens sakinnehåll, dess följder, och de politiska aktörerna som just politiska aktörer 

och inte som privatpersoner (Nord & Strömbäck, 2003). Ett exempel ur avsnitt 2 illustrerar 

hur det kan gå till. När Göran Hägglund medverkar i Parlamentet bjuder han inte bara på sig 

själv och får publiken att skratta med sina humoristiska uttalanden, han tillåter sig också bli 

skämtad om som privatperson. Cilla Domstad skämtar om hans klädsel och Henrik Hjelt om 

hans tidigare karriär som höjdhoppare (se bifogad transkribering för utförlig dialog). Även i 

rollen som politiker får Göran Hägglund stå ut med påhopp om att han är en liten pojke som 

har klätt ut sig till vuxen, och att hans politiska ståndpunkter är ålderdomliga och 

oattraktiva. För att sammanfatta Göran Hägglunds medverkan i programmet förlöjligas han 

både som privat- och yrkesmänniska, men han tillåter det också hända. Nord och Strömbäck 

(2003) menar att det är av vikt att politiska aktörer får anta formen som just politiska aktörer 

när de äntrar humoristiska scener som dessa, men vår tolkning är att politikerna böjer sig för 

vad programmet och dess publik åberopar. 

 

Dagens politiker ”tvingas” ställa upp i allt från Letas dance och talk shows till Parlamentet 

som dessutom driver med den svenska politiken bara för att vi medborgare vill ha den 

relationen till våra politiker (Strömbäck, 2004). Å andra sidan går det enligt oss att se ett 

mönster i hur även dessa gränser har förflyttats. Ju fler politiker som ställer upp som 

affischnamn i programmet, desto svårare blir det förmodligen för deras kollegor att tacka 

nej. Inför Maria Wetterstrands medverkan i programmet i december 2009 intervjuades hon 

av Aftonbladet och uttryckte sig som följer: ”Jag tycker att det skämtas för lite om politik. 

Särskilt om världspolitik. Det är ett bra sätt att avdramatisera svåra händelser” 

(www.aftonbladet.se, 2010-01-16).  Ett inte helt förväntat svar av en politiker, om det just 

inte vore för att Parlamentet har förflyttat politiken till det humoristiska rummet och fått 

med sig medborgarna, vilket Maria Wetterstrand också önskar få. Genom att delta i 

programmet och med sitt uttalande bekräfta sin acceptans av programmets profil, kan hon 

åka räkmacka och få Parlamentets publik att även gilla henne. När Aftonbladets reporter 

ställer frågan ”Vad kommer du att skämta om?” blir hennes svar: ”Det har jag inte hunnit 

tänka på, humor ska ju komma spontant. Att planera in skämt fungerar kanske för ståupp-

komiker, men inte annars. Jag tycker att det är roligt att skämta om sig själv. Däremot tycker 

jag inte att man ska skämta på andras bekostnad” (www.aftonbladet.se, 2010-01-16). 

Uttalandet vittnar om att hon överväger att faktiskt bidra till den skämtsamma stämningen i 

programmet, men också att hon motsäger sig den humoristiska vinkling som Parlamentet 
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ofta använder sig av, nämligen att skämta på andras bekostnad, inte minst politiker. Maria 

Wetterstrands marknadsanpassade tillvägagångssätt och hennes uttalanden om att det 

skämtas för lite om politik, skulle troligtvis Åberg (2005) betrakta som ett tidens tecken. 

Som politiker har hon anpassat sig till det rådande humorklimatet och menar med sitt 

uttalande att hon anser att humor och politik kan spela på samma spelplan.  

 

Vår tolkning är att Maria Wetterstrand som person, inte politiker, har en något avog 

inställning till det faktum att Parlamentet ofta driver med henne och hennes politiska 

kollegor, vilket de ofta gör utan skygglappar, men att hon som politiker trots det medverkar 

eftersom hon anser att de ger henne en mer folkkär image bland Sveriges medborgare och 

potentiella väljare. Med Maria Wetterstrand som exempel är det intressant att fundera över 

om våra svenska politiker ställer upp i Parlamentet (och andra mediesammanhang), för att 

de faktiskt stödjer, eller åtminstone accepterar, det mediala klimatet, eller för att de helt 

enkelt anser sig vara tvungna för att samla pluspoäng hos medborgarna. Även om denna 

tolkning inte kan fungera som slutsats för den här uppsatsen så är det en fascinerande tanke 

med Nord, Strömbäcks, Ekström och Kroons och Åbergs resonemang i bakhuvudet. När 

politikerna väjer sig för den mediala vinden, och det plötsligt är till humorprogrammen 

medborgarna vänder sig för att få politisk uppdatering, vad sker då på den politiska arenan? 

Som vi såg tidigare bjöd Göran Hägglund på sin humoristiska ådra när han deltog i 

programmet, och Maria Wetterstrand verkade enligt Aftonbladet åtminstone ha för avsikt att 

skämta hon också. Förutom att vara kunniga, pålitliga och folkkära politiker, kräver numera 

uppdraget som partiledare att även kunna bjuda på sig själv, anta rollen som humoristisk och 

lättsam privatperson samt ha inställningen att humorprogram som Parlamentet är viktiga att 

delta i.  

 

Åberg (2005) fastställer i sin studie det som såväl Göran Hägglund, Maria Wetterstrand som 

deras politiska kollegor förmodligen upplever; att rollen som partiledare har blivit betydligt 

mer komplex och svårdefinierad i takt med att politikerbegreppet har förändrats. Politikens 

medialisering har i sin tur lett till en allt större personfokusering där beslutsfattarnas roll har 

breddats och numera även innefattar en åskådliggörning av dem som privatpersoner. 

Privatmoral och samhällsmoral, som tidigare tydligare skiljts åt, har kommit att flätas 

samman. Massmedias roll har sedan framför allt 1990-talets början tagit på sig rollen som 

granskare av politikers privatliv, och det är just därför som sexklubbsbesök, tobleroneinköp 

och allehanda privatmoraliska tillkortakommanden hos våra politiker har kommit att få så 

stort genomslag på löpsedlar och i nyhetstablån i svensk media. Skillnaden mellan privat 



	   57	  

och offentlig har med tiden suddats ut och det är politikerna i egenskap av både 

privatpersoner och som valda representanter för olika partier som nuförtiden hamnar i fokus 

i samhällsdebatten (Åberg, 2005). 

 

Det är lätt att se hur utvecklingen av politikens medialisering successivt utvecklar sig själv i 

takt med dess egen framgång. Ju mer politik i media, desto mer stoff får satirikerna och 

desto större blir fokuseringen kring medias framställning av politiken. Det leder i sin tur till 

ökad marknadsanpassning från politikernas håll, vilket inte sällan sker genom media och i 

synnerhet inte sällan genom personligt engagemang, som vi har kunnat se Hägglund och 

Wetterstrand exemplifiera med sitt deltagande i Parlamentet. 

 

Det är dock värt att poängtera att Åbergs studie avslutades år 2003, och att hans bok 

Politikern i svensk satir 1950-2000 – från folkhemspamp till välfärdsmanager gavs ut år 

2005. Sedan dess har Parlamentet visats i ytterligare fyra år och tagit ännu ett, om inte flera, 

steg i takt med den politiska medialiseringens utveckling. Det Åberg (2005) kom fram till 

var att Parlamentet under åren 1999-2003 utvecklats till att bli mindre politiskt inriktat och 

innehålla mer politikerförakt, grövre sexuella skämt, fler personliga påhopp och mer 

tillåtande satir. Denna utveckling menar han har skett hand i hand med att politikerrollen har 

blivit mer personlig och att politikerna har blivit mer marknadsanpassade i sin jakt på 

väljare. Det vi kan konstatera genom vår jämförelseanalys är att Parlamentet under sin 

tioårsperiod i prime time har fungerat som en spegel för hur samhället samtidigt har 

utvecklats. Vi kan inte annat än att hålla med Åberg om att programmets politiska 

anknytning blivit allt otydligare och att den personliga satiren fått större utrymme, 

förmodligen mer än Åberg själv upptäckte år 2003.   

  

Diskussioner kan föras vidare kring huruvida politik har blivit lättare att ta del av tack vare 

dess medialisering, eller om den tvärtom har urkorkats och tappat sin dignitet på grund av 

detsamma. Vidare från denna bakgrund kan vi även fundera på om denna medialisering 

bidragit till att Parlamentets ämnen idag inte är lika politiskt bundna som de var i sin start. 

Parlamentet är uppenbart ett hållbart koncept men vad har denna utveckling egentligen för 

betydelse för medborgarnas inställning till politiken? När politikerna behöver få fram sitt 

budskap och anpassar dessa budskap och framträdanden för att maximera uppmärksamheten 

kan det kortsiktigt ses som en framgångsrik strategi, men långsiktigt kan det förhålla sig 

annorlunda. Om politiken anpassas för mycket efter medielogiken, riskerar politiken att i 

medborgarnas ögon förvandlas till en bland många underhållningsformer (Strömbäck, 
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2000). 

 

För att slutligen sammanfatta det vi har kommit fram till genom att utifrån ett narrativt och 

samtalsanalytiskt perspektiv betrakta och analysera Parlamentet, kan vi konstatera att det 

minst sagt har skett en förändring av det politiska och mediala landskapet sedan 

programmets start till idag. Från att ha varit ett ögonbrynshöjande humorkoncept med 

politik som främsta vapen till att få vårt lands främsta politiker att delta, skämta och bjuda 

på sig själva på bästa sändningstid är inte bara anmärkningsvärt ut TV-synpunkt, men 

framför allt ur politisk synvinkel. När Strömblad år 2002 menade att den politiska sfären, 

mediesfären och medborgarsfären höll på att bilda en enda gemensam bubbla, vågar vi idag 

konstatera att bubblan inte bara bildats men också formats och fortfarande formas. Idag 

bestämmer TV-tittarna i vilka mediesammanhang politikerna bör delta, vad händer 

imorgon? Vilken roll har Parlamentet om ett år? Om fem år? Om tio år? Endast framtiden 

har svaret på den frågan. 

 

6.1 Förslag på fortsatt forskning 

 

Eftersom vi inte har studerat vårt empiriska material ur ett mottagarperspektiv, vill vi föreslå 

det för vidare forskning. På grund av vårt val av att utgå från ett textperspektiv kunde vi inte 

gå djupare in på hur publiken uppfattade avsnitten. Genom att göra det skulle man få en 

bredare bild av vårt ämnesområde och kunna vidareutveckla diskussionerna i vår analys ur 

ett mottagarperspektiv. Ett producentperspektiv är ytterligare ett förslag som skulle fungera 

för vidare forskning, vilket skulle kunna fungera som ett komplement till vår analytiska 

studie. 
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Bilagor 
 
 

Bilaga 1 
 
 
 

Kodschema 
 
 
• Narrativ teori  
 
 

Mishlers modell  
 

Hur tidsmässigt aktuella är de ämnen som tas upp i 

avsnitten? Hur är avsnitten uppbyggda?  
 

Vad har avsnitten för genrer?  
 

Vad har avsnitten för politiska betydelser?  
 
 

Innehåll  
 

Hur kan vi applicera innehållsmodellen på avsnitten?  
 

Vilka delar och helheter kan plockas ut och representera modellens steg?  
 
 

Humor som berättarstrategi  
 

Vilka textverktyg används i avsnitten, ur ett både del- och helhetsperspektiv?  
 
 
• Samtalsanalys:  
 
 

”Vad är det människor gör när de använder språket för att prata i olika situationer?”.  
 
 

Struktur  
 

Vilka samtalsstrukturer återfinns i avsnitten?  
 

Vilka strukturella samtalsregler följs av deltagarna i de olika programpunkterna?  
 
 

Tur- och turtagning  
 

Hur ser tur- och turtagningen ut i avsnitten?  
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Hur ser turkonstruktionen ut i samtalen mellan deltagarna i avsnitten? 
 
 
Multimodalitet 
 
Hur ser deltagarnas ordval ut, jämfört med varandra och jämfört med avsnitten? Finns det 

likheter eller skillnader mellan ordvalen i de olika avsnitten, i så fall varför? 
 
Finns det likheter eller skillnader i hur kroppsspråket används av deltagarna mellan 

avsnitten? 
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Bilaga 2 
 
 
Transkribering 
 
Parlamentet, avsnitt 1, sändes måndagen den 18 januari 1999 i TV4 
 
Programledare: Staffan Ling 
 
Blått parti:  
Helge Skoog 
Johan Wahlström 
 
Rött parti:  
Lasse Eriksson 
Annika Lantz 
 
--- 
 
Jingel spelas och kameran visar hur programmets deltatagare står uppradade bredvid varandra 
utanför Riksdagshuset, de ser sammanbitna och seriösa ut. De vänder sig mot varandra och skärmen 
delas upp i två delar och färgas röd respektive blå där de olika partierna står.  
Slutet av jingeln spelas upp, bilder visas ur verkliga parlamentiska och politiska miljöer 
Kameran i studion, filmar över publiken som applåderar. Jingeln avtar. 
 
Staffan Ling: det finns ett utbrett politikerförakt i Sverige idag och det är inte så konstigt med tanke 
på de politiker vi är omgivna av, vi tänker på Saddam Hussein, Bill Clinton, Conradsson. Det finns 
också dem som anklagar sådana här program för att spä på politikerföraktet. Och om det är på det 
sättet då tror jag vi kan se fram emot en mycket trevlig kväll tillsammans. Parlamentet heter 
programmet där två egensinniga partier, ett blått och ett rött, ska försöka finna nya djärva grepp att 
lyfta Sverige genom krisen. Dem som kommer verka för det i det blå partiet ikväll är Helge Skoog 
och Johan Wahlström.  
Publiken applåderar 
 
Ling: och i det röda partiet har Lasse Eriksson och Annika Lantz laddat upp 
Publiken applåderar  
Ling: och under programmets gång kommer också opinionsundersökningar för att se hur 
sympatierna ligger innan vi har en riktig omröstning. Och det programmets valkrets som sitter här i 
studion är samtliga invånare i Bjurholms kommun. Men för att återgå till det som jag började med 
alltså vill jag fråga det röda partiet vad ska vi göra med problemet politiker förakt? 
Lasse Eriksson: det är ett väldigt problem det här med politikerförakt sen vi gick med i EU. Det 
fraktas politiker fram och tillbaka… 
Annika Lantz: Förakt…  
Eriksson: hit och dit och det enda som dom fraktar är skit 
Ling: ursäkta att jag säger att du har … 
Eriksson: det enda dom tar hem är sprit.. 
Ling: ..jo.. alltså..  
Lantz: Jag tror att Eriksson: Jo men det 
Lantz: jo jag tror att vi kan lägga skulden på politikerförakt framför allt på pressen i och med att de 
ensvisas med att rapportera om vad vi politiker faktiskt gör 
Publiken skrattar  
Lantz: och eeh ja det har ju länge vart ett problem i alla fall 
Eriksson: men som jag ser det så Sverige ut för vi har ju underliga politiker alltså vi har väldigt 
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underliga politiker i det här landet 
Publiken skrattar  
Eriksson: och bara för att ta ett exempel i Öviks kommun har man nu satt en slags censor belysning i 
kommunhuset och ni vet en sån som när man går in i ett rum så tänds det och när man går därifrån så 
släcks det. Det här blir oerhörda problem där borta i Övik för det visar sig att politikerna i Övik var 
så stela att lysen slockna under mötena  
Publiken skrattar 
Eriksson: det är klart att det ger politikerförakt! 
 
Ling: Det blå partiet 
Helge Skoog: jaa ööö 
Ling: hur ser ni på problemet? 
Skoog: det är inte ofta vi vill hålla med om något som sägs på den röda sidan men jag tror att Annika 
Lantz var inne på någonting där när hon skyllde hela detta med politikerföraktet på massmedia. Det 
är ju uppförstorat och uppblåst av massmedia. Jag skulle vilja göra en snabb enkät om man får det? 
Jag frågar valmanskåren här idag, hur många föraktar mig? Skulle ni vilja ställa er upp och säga ert 
personnummer  
Publiken skrattar 
Skoog: ni som föraktar mig nu 
Publiken skrattar 
Skoog: ja vad var det jag sa inte en enda 
Ling: tack för det.. Johan Wahlström  
Johan Wahlström: Nej det måste va ett slut på allt spott och spin vi får ju stå mer det här med att vi 
använder skattemedel till spritorgier huhum och andra privata ändamål.. alltså skattemedel är det 
enda vi har ….. 
Publiken skrattar 
Wahlström: vad ska vi annars röra oss med, personligen skulle jag gärna vilja använda hela Volvos 
aktiekapital och strö omkring mig men nu går inte det 
Publiken skrattar 
Wahlström: och om vi inte finansieras av skattemedel hur går det då? Jag menar ska Sveriges riksdag 
börsintroduceras det kommer McDonalds köpa upp eeh vi kommer få en regering i varenda gatuhörn  
Publiken skrattar 
Wahlström: ja hur går det då med sprittillståndet i matsalen ….. det är en viktig fråga, jag menar vi 
ska inte befläcka det finaste vi har 
Ling: ja vad menar du med det är det själva alkoholtillståndet? 
Wahlström: nej McDonalds  
Publiken skrattar 
Lantz: sen tror jag också det här med politikerförakt ursäkta att jag hakar på 
Eriksson: ok 
Lantz: jag att det är en trend som som kommer att förändras som alla trender just nu är det inne och 
hippt att förakta oss politiker nästa år är det någon annan yrkesgrupp som är i riskzonen som 
kattpsykologer som jag personligen redan föraktar vilket gör mig till lite av en trendsättare  
Eriksson: ja ja ja 
Publiken skrattar  
Eriksson: dom som piercar sig nu dom kanske får förakt jag kan hör 
Eriksson ställer sig upp och klingar med nyckelknippan i byxfickan 
Publiken skrattar Eriksson: 
han är nypiercad Publiken 
skrattar  
Wahlström: allt politikerförakt bör bestraffas eeh jaa gäller det bara lite ringa politikerförakt kan man 
tänka sig lite böter däremot går det över i hat så tycker jag att då ska man ska ha en rejäl omgång det 
är vi överens om när det gäller ren avsky så då blir straffet en offentlig hängning helt enkelt 
Ling: jaha.. ja en och annan kanske tycker det låter som ren diktatur 
Wahlström: jaa nu är du farligt nära avsky Ling 
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Publiken skrattar 
Ling: haha  
Lantz: jag tror också att politikerförakt kommer sig av att eller kommer uppstår när vi politiker 
valsar omkring i pressen och uttrycker oss i språk som inte hör hemma hos akademiker eller en 
bättre vetande storebror som Mona Sahlin som säger att det är häftigt att betala skatt någon säger att 
det är sexigt att få bidrag det här gör ju väljarna väldigt förvirrade och inte alls får något förtroende 
för oss ..visst blir jag själv lite småkåt när kronan började flyta men.. 
 
Publiken skrattar  
Lantz: det är ju inget jag talar om i TV 
Ling: nej vi märker det 
Publiken och Ling skrattar 
Ling: jag tror att just nu när vi pratar om det blir det begripligt för oss men annars kan det inte vara 
ett problem här Helge Skoog att ni politiker pratar för obegripligt 
Skoog: ja jag vet inte hu vi ska uttrycka detta men jag tycker kanske att i det här sammanhanget inte 
bör glömma bort men det gör man gärna i sånna här sammanhang eh och det ska man komma ihåg.  
Lantz: jaaaa.. 
Publiken skrattar  
Lantz: här skulle .. eh.. 
Publiken skrattar Lantz 
tappar bort sig Publiken 
applåderar 
 
Ling: eeh folkets röst är något som många politiker inte är bekanta med det är alltså det som vanligt 
folk egentligen tycker, nu har vi gjort en enkätundersökning bland väljarna i lokalen, alltså vår 
publik, och nu ska vi kontrollera hur väl ni politiker har koll på vad de egentligen tycker.. 
 
Frågan dyker upp som en skylt i rutan: ”Nämn något som danskar är bra på ?” 
 
Ling: läser, nämn något som danskar är bra på, vad tror ni dem har valt?  
Wahlström: eeh.. någonting danskarna är bra på det är ju att göra extremt långa tv-serier som vi 
plågas med här i Sverige  
Skoog: en sak som jag då kom att tänka på Wahlström är då som danskar är bra på då är ju att 
marknadsföra sina filmer för dem lyckas ju då få filmer som uppenbarligen är filmade av kraftigt 
berusade amatörfotografer att framstå som konstnärliga mästerverk.  
Wahlström: ha ja ne det jag tror det är är danska .. det är vad jag förstår danskarna är bäst på helt 
enkelt det tror jag att ni har sagt danska. 
Ling: Bäst på danska är förslaget här och folket här anser att .. 
 
Svaret dyker upp som en skylt i rutan: ”Gnälla på svenskar 44% ” 
 
Ling: gnälla på svenskar men det gör dem väl då på danska så att ehehe.. 
Wahlström: ja  
Ling: det är bra en slags fullträff där när vi går över till Annika Lantz då, vad tror du att publiken 
svarar när vi frågar dem ”Vilket är Sveriges viktigaste TV-program?” 
 
Frågan dyker upp som en skylt i rutan: ”Vilket är Sveriges viktigaste TV-program?” 
 
Lantz: jaaa och som Helge Skoog var inne och försökte smickra in sig på som det var att vi har en 
väldigt påläst och intelligent publik som vi har så att Åtta dagar skulle ju kunna vara ett förslag med 
tanke på att det är så angeläget att man fått utöka veckan med en dag Publiken skrattar  
Lantz: men vi har ju också.. 
Eriksson: det finns ju också ett program nu som många av våra föräldrar tittar på det är ju det här 
Bananer i pyjamas 
Publiken skrattar Lantz: 
ja det är viktigt 
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Eriksson: Som jag tycker är väldigt viktigt för att ungarna lär sig att ungarna får ett bra 
förhållningssätt till preventivmedel och frukt 
Publiken skrattar 
Ling: så det är ert förslag då? 
Lantz: Nej! Det är det inte utan vi måste känna in det här Lars utan vad är det vi brukar säga jo jo jo 
jo eeh Skilda Världar, när man ser rollbesättningen på den serien.. så inser man att vilken 
arbetsmarknadspolitisk åtgärdsproducent gör för arbetslösa ungdomar där ute utan utbildning 
Lantz: thaha…. 
Ling: alright .. Skilda Världar är det absolut viktigaste tv-programmet, vi ska se om Annika Lantz 
uppfattning delas utav den resuptiva väljarkåren 
 
Svaret dyker upp som en skylt i rutan: ”Nyheterna 86%” 
 
Ling: nje Nyheterna svarar 86 % och då kan det finnas anledning till att mäta hur pass sympatierna 
har placerat sig såhär långt. Dags alltså för kvällens första opinionsundersökning, ni fattar era 
röstknappar och om ni tycker att det röda partiet har tilltalat er mest så tryck på rött har de blåa 
lyckats bättre tryck på blått och ni trycker nuu…. 
 
Jingel spelas och i rutan visas två stolpar som fylls av röd eller blå färg och tickar uppåt i procent 
och visar hur publiken röstar. Bakom barometern filmas publiken som röstar genom att trycka på 
sina knappar. Barometern visar slutligen 81% för rött parti, 19 % för blått parti. 
 
Skoog: ajaja… under mätningen 
Ling: och det mina damer och herrar var en otrolig öppning utav det röda partiet Publiken applåderar 
 
Ling: ja mycket bra eeh grattis ee det folkliga verkar gå hem däremot verkar det som den blå 
politiken nu verkar gått i stå  
Skoog: eeh vi tror väl inte så mycket på sådana här opinionsundersökningar 
Publiken skrattar 
Skoog: det är ju själva slutresultatet som gäller. 
Ling: ja det är ju inte alltid lätt att förstå budskapet i dem politiska affischer som kommer fram 
framförallt i valrörelser. Vi har ett par exempel från den senaste valrörelsen från dem partier som är 
representerade här ikväll och vi skulle vilja att ni förklarade lite närmare vad är det ni har tänkt er 
och vi tar då det blå partiet kan ni förklarar den här affischen … där vi ser en älg som sätter på en 
gubbe 
 
Bild på en busshållplatsreklamskylt dyker upp i rutan. Den visar en älg som hoppar på en man 
bakifrån. Bilden är svartvit. 
 
Publiken skrattar  
Skoog: ööh ja eeh vi vill betona att vi ställer upp för minoriteterna 
Publiken skrattar 
Ling: vilken av dem?  
Skoog: ja alltså sexuellt avvikande centerpartister i glesbygden .. har rätt till kärlek! 
… 
Wahlström: sen är det också så att vi vill få ut hela vårt budskap …. Stoppa dem omänskliga 
förhållandena inom äldreomsorgen 
Publiken skrattar 
Ling: vi har även eeh bilder från valrörelsen från det röda partiet som inte är helt klockrena för oss 
alla 
 
Bild från en butik dyker upp i rutan. Den visar två nakna människor som står och letar cd-skivor. 
Bilden är svartvit. 
 
Lantz: basta och shoppa på samma ställe  
Eriksson: här ser man ju tydligt vi är inga betonghäckar 
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Publiken skrattar 
Lantz: sen har vi också gjort slagit ett slag för minska brottsligheten i våra butiker så det här är också 
ett upprop, minimera snatteriet lämna in fickorna redan i kassan 
Publiken skrattar 
Ling: så klart och entydigt uttrycker ju sig inte alltid politiker tvärtom har de blivit mästare att 
undvika att vara ett rakt ja eller ett ss.. rakt nej på en fråga däremot kan de utan tvekan ge sig in i 
vilka resonemang som helst utan ände. Detta är resonemang i vår nästa rond där det gäller just att 
undvika att svara ja eller nej eller att tveka på mina frågor. Och den som misslyckas kommer att ha 
den här singnalen.. 
Ljudsignal  
Ling: … och betyder att ni är ute ur ronden. Jag tänkte börja med dig Johan Wahlström ööhm har jag 
uppfattat namnet rätt? 
Wahlström: mmmm…. Korrekt 
Ling: a just det kommer det att bli fred i mellanöstern? 
Wahlström: inte om dem fortsätter kriga  
Publiken skrattar  
Ling: men om dem skulle sluta? Wahlström: jaao..  
Ljudsignal 
Ling: ja? 
Wahlström: ja ne låt mig tala till punkt .. Yassir Arafat 
Publiken skrattar och applåderar 
Ling: ja varsågod  
Wahlström: är en man som har ordnigen och reda på sig kanske Ling: 
Helge Skoog eeh tycker du att vi ska ha ett starkare försvar? Skoog: ett 
starkare försvar bör vi absolut ha  
Ling: du är för det? 
Skoog: jag är för starkare försvar 
Staffa: ja vi har förstått det, kan du ge ett rakt svar på det? 
Skoog: mitt svar på denna fråga är att vi bör ha ett så starkt försvar som vi har möjlighet till Ling: 
är det möjligt med nuvarande budget? 
Skoog: det finns vissa utrymmen 
Ling: har du kört bandvagn någon gång? 
Skoog: Bandvagn är obekant för mig 
Publiken skrattar  
Ling: har du åkt dem? Har du sett dem på bild? 
Skoog: på bilder har jag sett saker men aldrig bandvagnar 
Publiken skrattar 
Ling: Annika Lantz .. Är tidningen Play boy sexistisk?  
Lantz: Absolut… inte det är jag och min mentor Hugh Heffner fullständigt överens om Ling: 
så du tycker det är helt ok att exponera nakna kvinnor i kolorerade tidningar?  
Lantz: vi kan väl säga så här jag kan tänka mig att ställa upp naken i Play Boy då kanske du förstår 
att den tidningen inte har något med sexuell lust att göra 
Publiken skrattar 
Publiken applåderar 
 
Ling: Lasse Eriksson, tycker du att det var en bra idé att kriminalisera det här med torskarna?  
Eriksson: det har ju inneburit att Danmark har blivit en slags svensk undervegetation dit åker man 
för att dricka öl dit åker man nu för att köpa sexuella tjänster. Danmark är  
Ling: är du emot det? Eriksson: 
jag är emot det mesta Publiken 
skrattar  
Ling: är du för någonting? Eriksson: 
jag är för Danmark ändå Publiken 
skrattar 
Ling: skulle du kunna tänka dig att bo där? Eriksson: 
jag kan tänka mig att bo i Danmark länge Publiken 
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skrattar  
Eriksson: i Danmark äter man mest psykopharmaca i Europa det är därför de talar som de gör där 
Publiken skrattar  
Ling: tycker du Wahlström att det är bra att bygga en bro över till Danmark? 
Wahlström: Det har sina fördelar 
Ling: Kan du nämna någon? Skulle du kunna tänka dig att använda bron? 
Wahlström: om det är absolut nödvändigt  
Ling: om det är bra för miljön? Wahlström: .. det är svårt att svara på  
Ling: bryr du dig om miljöfrågor? Wahlström: .. ja ahahahhaha  
Ljudsignal 
Ling: ja tycker du Helge Skoog att vi ska stoppa sexresorna till Thailand? 
Skoog: tre resor bör räcka tycker jag 
Publiken skrattar 
Ling: om året 
Skoog: om året  
Publiken skrattar och applåderar 
Det röda partiet håller för munnen för att inte börja skratta 
Ling: talar vi om enkla eller tur och retur resor? 
Skoog: tur och retur resor 
Ling: Annika Lantz ska vi ha gratis tandvård? 
Lantz: absolut 
Ling: är det en rättvisefråga? Lantz: 
titta dig själv i spegeln Ling Publiken 
skrattar  
Ling: ja Publiken 
skrattar Lantz: så  
Ling: så inser vi att Lantz: 
att det är en bra idé Ling: du 
är för det  
Lantz nickar 
Ling: ja hallå hallå .. har du själv betalat själv för att gå till tandläkaren? 
Lantz: aldrig 
Ling: inte ens i natura 
Lantz: ne.. 
Publiken skrattar  
Ling: inte ens om han vill ha det 
Lantz: där tycker jag att vi är inne och trampar på privata marker som ännu inte är upptrampade för 
mig 
Ljudsignal  
Ling: tyvärr 
Eriksson: hon fick en liten tvekan där men Clinton fick riksrätt 
Publiken skrattar och applåderar 
Ling: ska vi ta bort momsen på spriten Helge Skoog 
Skoog: momsen ska bort spriten ska bort  
Publiken skrattar 
Ling: du är du är för gratis sprit 
Skoog: det är jag icke 
Ling: vill du ha mera hemkört?  
Skoog: Hemkört är något för norrlänningar 
Ling: ja men är du för det?  
Skoog: norrlänningar är jag emot 
Publiken skrattar 
Ling: Lasse Eriksson tror du på jultomten? 
Eriksson: jag tror på jultomten 
Ling: är han en kulturbärare? 
Eriksson: han är moderat 
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Publiken skrattar  
Eriksson: och sitter där med sitt prat (pekar på Helge Skoog) 
Ling: och du tror på honom? 
Eriksson: .. Tomten? Tror jag icke på 
Ling: var det ett ja som du försökte kasta åt sidan där? 
Eriksson: Nej! 
Ljudsignal  
Publiken skrattar 
Ling: Helge Skoog vann den ronden 
Ling: om detta spelar någon roll över huvud taget det kommer vi att bli varse för nu är det dags för 
nästa opinionsundersökning nu ska vi se om det har rört sig någonstans eeh om ni tycker de röda 
håller ställning tryck röd knapp om ni tycker de blå har tagit sig tryck på blå knapp och ni trycker nu! 
 
Jingel spelas och i rutan visas två stolpar som fylls av röd eller blå färg och tickar uppåt i procent 
och visar hur publiken röstar. Bakom barometern filmas publiken som röstar genom att trycka på 
sina knappar. Barometern visar slutligen XX% för rött parti, XX % för blått parti. 
 
Ling: och bra det blå laget gratulerar ni är uppe över 60 %! 
Publiken applåderar  
Det röda skålar i sina vattenglas 
Ling: Men eeh för er är det ju rena raset vad hände? 
Lantz: jaadu nu är det så att vi i vårt parti inte tror på siffror vi tror på människor 
Skoog: ne neee men jag tycker inte det röda laget nådde ut med sitt budkap Publiken 
skrattar 
 
Eriksson: vi tolkar det så..  
Ling: Här ser vi alltså att politikerna har oerhört svårt att hålla med varann tvärtom så misstolkar och 
misstror allt som dem andra säger hur vettigt och förnuftigt det kan låta och det är vad vår nästa rond 
handlar om Du kan inte ha mer fel, här handlar det oh att inte hålla med om vad motståndaren säger 
.. hur.. vettigt det än kan låta. Det är det röda laget som börjar att påstå och det är det blå laget som 
svarar. Varsegoda..  
Lantz: polisen ska inte hålla på att trakassera oskyldiga människor är vår fasta ståndpunkt. Skoog: 
eeehm du kan inte ha mera fel.. därför att eehm trakassera skyldiga människor är oftast svårt för dem 
sitter inom lås och bom och dem kommer man inte åt med sina batonger då måste man ge sig på de 
oskyldiga 
Publiken skrattar 
Eriksson: vi tycker man bör bekämpa brott 
Wahlström: där har du fruktansvär fel.. därför folk som gör våldsamt motstånde löper större risk att 
skadas 
Publiken skrattar  
Lantz: vi tycker det är skam synd skam att folk ligger och ruttnar i sin egen avföring på sina 
äldreboenden runt om i sverige 
Wahlström: jo visst men det vore ju ännu jävligare om de ruttnade i andras avföring 
Publiken skrattar och applåderar 
Lantz: båda parterna ska tillfredställas i ett samlag 
Skoog: du kan inte ha mera fel 
Publiken skrattar 
Ling: nee just det 
Publiken skrattar  
Ling: där med har det blivit dags för det blå partiet att presentera sina påståenden och som sen det 
röda partiet ska hålla någon åsikt kring 
Skoog: Vi tycker att man bör hålla vallöften 
Lantz: abolut inte då skulle väljarna bli helt förvirrade och tappa förtroendet 
Publiken skrattar 
Skoog: hmm.. 
Lantz: eller?  
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Wahlström: eeh.. hunden är människans bäste vän och bör icke tillagas till jul 
Lantz: du kan inte ha mer fel min vän Johan Wahlström när ska man annars tillaga den? Skoog: 
den bästa tiden är hundjakten i september i Norrbotten 
Publiken skrattar 
Wahlström: man ska aldrig någonsin spika upp sin penis på ett plank 
Publiken skrattar 
Eriksson: är det sånt ni talar om inom moderaterna? I det blå partiet. Jag ska säga att det finns 
tillfällen då det är alldeles yppeligt i Kina att spika upp det man verkligen vill och önskar .  
Ling: kanske praktiskt om man ska pierca sig också 
Publiken skrattar 
Lantz: vi kan väl säga som så att hade Clinton spikat upp sin penis på ett plank så hade han sluppit 
en hel del bekymmer 
Publiken skrattar 
Ling: och då har vi nästan kommit fram till kvällens omröstning men före det har vi det moment där 
politikerna har en sista chans att påverka valmanskåren och försöka ta lite fler röster alltså. Och det 
är dags för Desperat röstfiske. Fritt fram tryck på knapparna desperat gör era utspel säg vad ni vill 
Ljudsignal  
Ling: ja där klingar det varsågod 
Lantz: Vi vill att de som har det sämre ska få det bättre om de inte vill ha det sämre för den 
valfriheten har vi ju i vårt land 
Ling: jaha ja  
Ljudsignal 
Skoog: öööh vi vill i det blå partiet få bort arbetslösheten och vi har lagt fram ett tio punkts program 
och som jag gärna skulle vilja dra här om jag får det 
Ling: ja om det går fort  
Skoog: ha jobb jobb jobb, jobb jobb jobb, jobb jobb jobb 
Publiken skrattar 
Ling: ja men det blir ju bara nio om jag räknar rätt 
Publiken skrattar 
Skoog: vi är inte riktigt klara med den tionde punkten än, men vi jobbar på den 
Ljudsignal 
Ling: jaa tack  
Lantz: ja eeh vi har naturligtvis och arbetspolitiska åtgärder vi ska utbilda 20 nya dykare som ska 
sätta igång redan nästa månad och dyka efter de vapen som förmodligen inte mördade Olof Palme 
Ljudsignal 
Wahlström: vi vill införa blå dagar i almanackan i motvikt till dem röda 
Publiken skrattar 
Wahlström: de blå dagarna innebär arbetsdag medans de röda innebär lättja, dumhet och framför allt 
kommunistiskt förtryck.  
Publiken skrattar 
Ling: mer de blått  
Skoog: vi vill att alla som går runt på gatorna och pratar för sig själva ska spärras in antingen om 
man har en mobiltelefon eller inte. 
Eriksson: om vi vi i det röda laget kommer till makten ska vi se till att alla rika som lyft sig ska 
tvingas släppa sig 
Publiken skrattar  
Ljudsignal 
Ling: ja blå 
Skoog: eeh vi i det blå partiet vill byta ut knapparna här för de ger ut fel signaler tycker vi 
Publiken skrattar 
Ljudsignal 
Ling: ja 
Eriksson: vi lovar att alla manliga pensionärer ska få viagra fritt så att vi alla kan sjunga 
tillsammmans ” någonting är längre, än förut” 
Publiken skrattar 
Ljudsignal 



	   71	  

Ling: ja och där är tiden ute, mina damer och herrar och vi har kommit fram till kvällens omröstning, 
det är alltså dags att bestämma sig vilket parti ska få leda landet den närmaste tiden är det det röda 
partiet eller är det det blå partiet. Det har svängt mycket ikväll så det är mycket ovisst. Men ni 
trycker alltså rött för rött och blått för blått och ni trycker nu. 
 
Jingel spelas och i rutan visas två stolpar som fylls av röd eller blå färg och tickar uppåt i procent 
och visar hur publiken röstar. Bakom barometern filmas publiken som röstar genom att trycka på 
sina knappar. Barometern visar slutligen XX för rött parti, XX för blått parti. 
 
Ling: åååå vilken spännande kamp men åå gratulerar det röda partiet tog hem det till slut 
Publiken applåderar  
Skoog: vi vill ju gärna hålla den här diskussionen på en saklig nivå och diskutera sakfrågor och inte 
gå till personangrepp men ni märker ju hur dem här röda imbecilla kommunistrunkarna hela tiden 
håller på att anfaller oss  
Publiken skrattar 
Ling: mina damer och herrar ni har sett Parlamentet det är slut för ikväll och det vinnande partiet 
ikväll det röda partiet kommer å få precis lika stort inflytande över den politik som förs i landet som 
om de vore i koallision med sossarna, tack för i kväll!! 
 
Jingeln spelas, publiken applåderar och eftertexterna börjar rulla 
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Bilaga 3 
 
Transkribering 
 
Parlamentet, avsnitt 7, sändes söndagen den 8 oktober 2009 i TV4 
 
Programledare: Anders S Nilsson 
 
Blått parti:  
Johan Rheborg 
David Batra 
 
Rött parti:  
Henrik Hjelt 
Cilla Domstad 
 
---- 
 
Jingeln börjar spelas. Röst säger: ”Parlamentet presenteras av Comhem, Ö&B, klart.se och 
Husman & Hagberg (tecknade skyltar visas med företagens loggor). Tecknade svarthåriga 
politikergubbar visas i olika former, jingeln trappas upp. Hastigt flimmrande bilder av verkliga 
parlamentiska och politiska miljöer visas. Kameran i studion, filmar över publiken som applåderar. 
Jingeln avtar. 
 
Publiken jublar och applåderar. 
 
Anders S Nilsson: Jajamensan det är fars daaag! Och här kommer Rheborg, Batra, Domstad och 
Hjelt!  
Komikerna kommer ut ifrån en ingång i mitten av publiken och gör grimaser mot kameran. Musiken 
är tempofylld. Slutet av jingeln spelas upp, bilder visas ur verkliga parlamentiska och politiska 
miljöer. Kameran tillbaka i studion, filmar över publiken. Stort jubel av publiken. Jingeln avslutas 
med rungande sluttoner. 
 
S Nilsson: Hej välkommen till Parlamentet, som vanligt har vi en som biter på naglarna i kulisserna, 
han ska värvas senare här och han heter… (kameran backstage, filmar Göran Hägglund nerifrån och 
upp) Göran Hägglund, socialminister! 
 
Publiken jublar 
 
S Nilsson: Men men men men men (håller upp händerna) först har vi Aktuell Rapport och 
tittarsuccén Ullared på Kanal 5 kritiseras nu för att deltagarna görs till åtlöje, andra menar att det 
bara speglar hur svenskar faktiskt är, och då undrar jag svenskar eller idioter? (redigerad bild på 
deltagare ur serien visas i bild) Vad säger ni?  
Publiken skrattar 
Henrik Hjelt: Jag tänkte ju själv när jag såg det här programmet att då att det var fastligt då vad det 
här En annan del av Köping har eh spårat ur 
Publiken skrattar  
Hjelt: Nej nej nej men alltså det är ju väldigt speciellt där nere det får man ju lov att säga, jag har ju 
själv varit nere på Ullared va och jag måste ju säga det va en sak som jag 
 
verkligen reagerar på va det tar en sån jäkla tid att parkera för jag menar hälften av dem som 
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kommer dit  
S Nilsson: mm 
Hjelt: är ju såna jävla idioter så de står där och matar eh in pengar i parkeringsautomaten och sen står 
de och väntar på tuggummi 
Publiken skrattar 
 
Johan Rheborg: jag sökte ju jobb på Ullared och jag fick ju inte jobba där eftersom jag gick upprätt 
och bajsade på toaletten  
Publiken skrattar 
David Batra: men sen, men sen, vi kan vara öppna med att att alla människor vill inte åka till en fin 
vingård vid Frankrike och ha en semester, en del vill åka till Ullared och campa och handla skit på 
dagarna, betyder det att de är sämre människor? Ja det betyder det faktiskt Publiken skrattar 
 
Cilla Domstad: Men jag ska säga dig en sak allihopa stockholmare här att vi faktiskt också äter latte 
och eh dricker sushi och eh ser Ingvar Berggren filmer  
Publiken skrattar 
S Nilsson: jaja  
Rheborg: ja men det är klart jag bryr mig 
S Nilsson: det här blir ju nästan påhopp på dig (tittar på Domstad) 
Rheborg: jajaja, det är helt sant att vi ser ner på på lantisar och det är för att ni är födda i en tid när 
kuvösen inte var uppfunnen 
Publiken skrattar S 
Nilsson skrattar  
Batra: jag håller med faktiskt för det är lågt att folk, alltså folk går ju runt där på Ullared och pekar 
oh tittar på de här människorna och kallar dem alltså för White trash, och det alltså lågt, och det är 
också fegt för för för att de här människorna kan ju inte engelska  
S Nilsson: nej 
Publiken skrattar  
Batra: idiotiskt (rycker på axlarna) 
S Nilsson: det är ju sant 
Rheborg: Jag såg den här Rosmarie springa runt där och handla sin fläskfilé som hon sen stoppade i 
källaren och jag sa bara (håller upp en bibel) skyl dig sköka!! 
Publiken skrattar  
Rheborg: eller djävulen bör kalasa på din kropp, Jesiah två tre (tittar i bibeln) nio tolv strukna hästar 
elva tjugosex! 
Publiken skrattar och applåderar 
Batra: ja det är bara att hålla med S 
Nilsson: ja vad säger du Cilla? 
Domstad: jaja men alltså,  
S Nilsson: vi hoppar ju egentligen på dig här 
Domstad: ja ja visst jag är så förbannad Rheborg: du 
ska tiga sköka!! (håller upp bibeln) Publiken 
skrattar  
Domstad: nu 
Rheborg: innan herren sätter sina klor i ditt hår 
Domstad: vik hädan satan 
Rheborg: som du sent ska glömma 
Domstad: vik hädan du själv satan 
S Nilsson: nu gör du Heil Hitler du 
Publiken skrattar  
Domstad: jamen det är tyskar (pekar på Rheborg) S 
Nilsson: vad skulle du säga 
Domstad: ni skrattar åt oss lantisar nu, men vad gör ni sen då när era lattekranar har sinat och sushin 
eller vad det heter är slut då går ni där håglösa och och letar i soperna och era era bratsfrisyrer har 
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torkat in då går ni där och gråter hö hö och då sitter vi hemma på på landet me eh lyxraviolin och 
jättemycket mjällschampo som räcker hela livet och och  
S Nilsson skrattar 
Publiken skrattar  
Domstad: och snickers som kan göda hela Afrika 
Publiken skrattar 
 
Batra: låt oss vara öppna med att Ullared det är det är billigt skit dom har, de sist jag var där så 
hittade jag Henrik Hjelt  
Publiken skrattar 
Hjelt: jo men så med 
S Nilsson: ja 
Domstad: jamen 
Hjelt: det finns, David David det är 
Batra: ja 
Hjelt: Det är ju eh ja det är ju en anledning till att det är billigt S 
Nilsson: ja 
Hjelt: alltså det är ju inte märkesvaror i a i alla fall inte riktiga märkesvaror S 
Nilsson: naej.. 
Batra: nej 
Hjelt: alltså jag var där och så sen åker jag hem och så när jag öppnar kassen och liksom jaha vad har 
jag fått med mig liksom åh löjrom nej det var blöjrom och så vidare  
Publiken skrattar och applåderar 
 
Hjelt: ss alltså 
Publiken applåderar 
S Nilsson: ok vi ska gå vidare där, i veckan så blev en havsörn polisanmäld efter att ha ätit en kanin, 
så är det, samtidigt sätter en varg skräck i Skåne, nu undrar jag ska våra djur få göra vad fan dom vill 
eller ska vi  
Domstad: nej 
S Nilsson: eller ska vi ha straff för sådana här odjur, vad säger ni? 
Rheborg: det där var ju, han hade ju tydligen fotboja på sig den här örnen när de tog in han, han hade 
ju redan gjort på ett överfall på en råtta förra året, eller nåt 
Publiken skrattar S 
Nilsson: ja men  
Batra: jamen hela, det blev ju en jättekrånglig polisutredning det här med örnen för det var ju ett 
vittne som hade beskrivit honom där och det var ju krokig näbb och nasal röst och fjäderskrud och 
sådär ju så polisen sydde ju in DiLeva  
Publiken skrattar + applåderar S 
Nilsson: ja 
Hjelt: naej alltså nu får vi stävja den här utvecklingen, det är läskigt när djuren går in i såna här 
kriminella nätverk 
S Nilsson: ja 
Hjelt: och så vidare, jag har själv råkat ut för de här jävla gängen, alltså det är ju fruktansvärt, alltså 
Cat for Life, och Original Hamsters  
Publiken skrattar 
S Nilsson: ja ja  
Hjelt: Pälsangels, Pälsangels, det är ju fruktansvärda, nej det är hemskt 
Publiken applåderar 
S Nilsson: men var någonstans spårar det ur här då i den här processen?  
Batra: alltså det här, vargen, han var ju från Skåne och jag är ju från Skåne och jag var nere där och 
var hos min mormor faktiskt, fruktansvärt faktiskt, kom hem till henne med en korg med mat och jag 
säger till henne men mormor varför har du så stora öron?  
Publiken skrattar 
S Nilsson: ja  
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Rheborg: jag fattar inte varför vi måste ska ha så mycket förbudsamhälle, förr skipade vi rättvisa 
med djuren själva, jag minns när jag var liten om katten var olydig då tog vi tag i honom och så 
tryckte vi in lite terpentin i en bomullstuss i rumpan, tände eld på svansen och sen kissade han inte i 
min låda något mer 
Publiken skrattar 
 
S Nilsson: nu är det dags för dagens Kunskapsrond och nu är det ju vinter och då kommer 
kräksjukan och Sverige förvandlas till en vomerande nation därför ska vi se vad just rött kan om 
Kräkland  
Publiken skrattar 
S Nilsson: vad försvann från Grekland 1974? 
Hjelt: 1973 
Publiken skrattar och applåderar  
S Nilsson: Jaana förvisso, Kung Konstantin som tvingades i landsflykt. Vad är Lesbos? Hjelt: 
ett felragg 
Publiken skrattar 
S Nilsson: en grekisk ö i det egeiska havet också, vad hette den manliga kärlekens gud? 
Domstad: Tafsoss 
Publiken skrattar  
S Nilsson: Eros. Om jag säger osso vad säger du då? 
Hjelt: också heter det Anders, också 
Publiken skrattar + applåderar 
S Nilsson: ja… en ny typ av anissprit är det också, varför hittar arkeologer ofta gamla grekiska mynt 
under tungan på gamla lik? 
Hjelt: åh det där är ett partytrick som ofta går snett 
Publiken skrattar och applåderar 
S Nilsson skrattar: för att den döde ska kunna betala båtresan i dödsriket faktiskt 
Domstad: åh herregud 
S Nilsson: säg ett annat namn för havets gud? 
Domstad: Färjanhåkan! 
Publiken skrattar  
S Nilsson skrattar: Poseidon, inga rätt men tack ändå! 
Publiken applåderar 
S Nilsson: och när Grekland skulle rösta om EU-medlemskap 1981 så var befolkningen för medans 
stora delar av regeringen faktiskt var emot men till slut gav de upp och sa ja ja ja bara för att stilla 
hemopinionen, därför ska vi se var just blått kan om pappor  
Publiken skrattar 
S Nilsson: fortsätt James Brown låten ”Papa’s got a brand new…” 
Batra: thailändska 
Publiken skrattar 
S Nilsson: jag, när är fars dag? 
Rheborg: det avgör tingsrätten 
Publiken skrattar och applåderar  
S Nilsson: andra söndagen i november, i vilket tv-program figurerade lilla pappa kartong? 
Rheborg: i lilla mamma lådvin 
Publiken skrattar och applåderar 
S Nilsson skrattar: nej i barnprogrammet Ingentings funderingar med Staffan Westerberg, fortsätt 
frasen: i faderns, sonens och… 
Batra: den långa ludna svansen 
Publiken skrattar 
S Nilsson skrattar: den heliga andes namn. Vad är ett faderskapstest? 
Batra: nej det är att åka kollektivt med tre barn  
Publiken skrattar och applåderar 
S Nilsson: ja det är det, det är inte rätt svar, ett test för att, ett test för att fastställa vem som är pappa 
till ett barn. Vad kallar du din pappas brorsdotter? 
Rheborg: Hemma i Finspång säger vi mamma 
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Publiken skrattar 
S Nilsson skrattar: kusin 
S Nilsson: mycket igenkänningshumor här (pekar mot publiken) 
Publiken skrattar 
S Nilsson: var härskade diktatorn Pappa Doc? 
Batra: på Mamma Scan 
Publiken skrattar  
S Nilsson: på Haiti, hur många dagar får man vara pappaledig i Sverige? Rheborg: åh 
det beror på vem man frågar, Pia Sundhage var ju pappaledig i två år Publiken skrattar 
och applåderar 
S Nilsson: det är eh tvåhundrafyrtio, vilken pappa är vanligtvis skär och päronformad men kan forma 
sig till vad som helst? 
Batra: Johan Glans  
Publiken skrattar och applåderar 
S Nilsson: Barbapappa, ni får inga rätt 
Publiken jublar 
 
S Nilsson: nu så är det eh Tips från coachen med Henrik Hjelt, Henrik, det har kommit en ny 
självhandbok som heter Alla får ligga, och den går ut på att använder du bara rätt kroppsspråk så blir 
det så att säga vinst varje gång, fiskdamm eller chokladhjul eller vad du vill, men jag är lite nyfiken, 
hur signalerar du samlag?  
Hjelt: alltså det är så himla hög musik på krogen, så man måste ju signalera, och då brukar jag vara 
mer så här (viftar med armarna ovanför huvudet) tydlig 
Publiken skrattar 
Hjelt gör kroppsrörelser för att signalera att han vill ha samlag 
Publiken skrattar  
Hjelt: jamen jag menar man måste vara tydlig 
 
S Nilsson: ok varför skriver man en sådan här bok tror du, vad är syftet med det?  
Tips från coachen rullar upp i rutan: ”Bli effektiv” 
Hjelt: ja nu känns det lite som att, vad sa du för att 
S Nilsson: varför skriver man en sån här bok om att alla får ligga 
Hjelt: för att få ett ragg såklart, kom igen, kom till punkt, vad vad vad tror du? S 
Nilsson: så du tror att..  
Hjelt: jamen det är ju väldigt enkelt va,det här kan summeras ner på en sida tycker jag, det räcker, en 
sida bara pang bom 
S Nilsson: och vad ska stå på den sidan? 
Hjelt: tuta och betala, det är liksom 
Publiken skrattar  
Hjelt: det är liksom det det handlar om, allting så alla får ligga så, nu kör vi, vad var det du hade för 
fråga, summera ihop alltihopa nu 
S Nilsson: hur ska man summera 
Hjelt: kan du kanske tänka dig att ta bort alla konsonanter och bara använda dig av vokaler? 
Publiken skrattar 
S Nilsson: men är det är det olika  
Tips från coachen rullar upp i rutan: ”Allt är fantastiskt” 
S Nilsson: är det olika, har tjejer och killar olika kroppsspråk på krogen? 
Hjelt: ja det har dem, och det är ju det som är så underbart, det är ju alltså nej men det är ju helt 
underbart, (slår ut med armarna och vänder sig mot publiken) det är ju vitt skilda tankar och annat, 
och jag tycker att det är en underbar fråga du ställer 
Publiken skrattar 
S Nilsson: hur går det till när du raggar då undrar jag, använder du mycket kroppsspråk?  
Tips från coachen rullar upp i rutan: ”Använd bara ljud” 
Hjelt: eh ja 
S Nilsson: om du skulle ragga på henne här hur skulle det se ut (slår ut med handen mot Domstad) 
Hjelt visslar, lyfter på ögonbrynen, ohhar, skrattar till, ljudar sig fram genom ett helt samlag, 
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orgasm, röker, säger till slut ”bye bye” och vinkar snett mot Domstad 
Publiken skrattar och jublar S 
Nilsson: ja ja du Henrik… 
 
Reklampaus 
Tillbaka med jingeln genom portarna 
 
S Nilsson: då är det dags för Tips från coachen med Johan Rheborg, Johan, Bert Carlsson säljer sin 
konstsamling  
Rheborg: mmm 
S Nilsson: vi håller alla andan 
Publiken skrattar 
S Nilsson: vad betyder konsten för dig  
Tips från coachen rullar upp i rutan: ”Beskriv Anders som en målning” 
Rheborg: jag ehhh jag eh jag eh väldigt förtjust i gråtande barn för jag brukar alltid fantisera om att 
det är jag som har fått dem att gråta, när jag ser dig ser jag det sorgsna barnet och att du vill komma 
ur din kropp och frigöras från den här aggresive skånske elefanten som du har till kropp  
Publiken skrattar 
Rheborg: och sen har vi den här underbara ludden du har här uppe (tar sig på huvudet), du har mer 
Svennisfrisyr än Svennis själv har 
Publiken skrattar S 
Nilsson skrattar 
Tips från coachen rullar upp i rutan: ”Bli övergenerös” 
Rheborg: jag skulle kunna älska med en tavla med dig, jag skulle bokstavligt talat kunna göra ett litet 
hål i tavlan och penetrera dig  
Publiken skrattar 
S Nilsson: det låter ju fruktansvärt 
Rheborg: ja förlåt, jag vill dig bara väl Anders, vad kan jag göra för dig S 
Nilsson: ja inte penetrera mig 
Rheborg: nej nej nej nej, du kan få mitt förköpshäfte S 
Nilsson: men det är ju ganska 
Rheborg: åk! Och finn lyckan bara, du kan få vad som helst 
Publiken skrattar 
Tips från coachen rullar upp i rutan: ”Förklara skillnaden mellan ditt och mitt”  
S Nilsson: men vad är bra konst egentligen? 
Rheborg: ja en sak ska du ha klart för dig  
S Nilsson: jaha vad är det då 
Rheborg: att mina tavlor, de hänger hemma hos mig S 
Nilsson: mmm ja 
Rheborg: och dina jävla affischer, dem är inte mina S 
Nilsson och Publiken skrattar 
Rheborg: det som du har i din ägo, det är ditt och du ska ge faan i mina saker S 
Nilsson: jaa 
Rheborg: och min parkeringsplats här utanför (blir aggressiv, gestikulerar vilt), står det möjligtvis 
ditt jävla registreringsnummer där, nej, det gör inte det!det står jjt fem fyra fyra, det är mitt 
registreringsnummer!!  
Publiken skrattar 
S Nilsson: ja ja  
Rheborg: hur jävla svårt ska det va?? 
Publiken applåderar och jublar  
S Nilsson: men jag har väl inte ställt mig på din plats Johan 
Rheborg: du ska icke sinuera!! (håller upp bibeln) din sköka S 
Nilsson: är jag en sköka 
Rheborg: jag ska fritera din lekamen inför herren, höhöhahaha! (drar handen framför ansiktet), puh 
puh puh puh puh! (handen från munnen) 
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Publiken skrattar och applåder  
Rheborg: Jesiahs brev till romarna, noll sju fem åtta tjugotre noll noll nittiosex anknytning fyra 
S Nilsson skrattar: väldigt mycket bibelord här 
Tips från coachen rullar upp i rutan: ”Gå från pundare till adlig” 
S Nilsson: du du vad skiljer sig från din och Berts konst, jag har inte fått den 
Rheborg börjar snorta, skruva sig 
S Nilsson: du du vad skiljer sig Berts och din konst Johan, 
Rheborg: va ja ja ja för fan (rör sig spattigt) 
Publiken skrattar 
S Nilsson: Johan 
Rheborg; ja ja ja för fan S 
Nilsson: bra 
Rheborg vrider och kastar sig och snortar upp vatten ur vattenglaset  
Publiken jublar och applåderar och skrattar 
Rheborg: ho ha he ha !! 
S Nilsson: ok nu händer det grejer här 
Rheborg snortar från bordet 
Rheborg:  åhh jävlar, nu kickar det!  
Rheborg slår på bordet med handen och reser sig upp 
Rheborg: hoogie booige wonderland ah 
Rheborg reser sig upp och åmar sig 
Publiken jublar och skrattar S 
Nilsson: ja 
Rheborg: Mon dieu!  
Rheborg snörper med munnen, tar på sig glasögonen 
S Nilsson: Johan Johan vad skiljer sig din och Berts konst 
Rheborg fortsätter, håller upp handen med pekfingret och tummen emot varandra och lillfingret 
uppåt och tittar sig runtomkring 
Publiken skrattar och applåderar S 
Nilsson: Johan 
 
Tips från coachen rullar upp i rutan: ”Du är torgförsäljare”  
S Nilsson: vad skulle du ge för Berts konst då? 
Rheborg: (drar upp ärmarna) Här får du femton spänn för en tavla med Bert Carlsson, det här är fina 
grejer, inte bara tavla , du får min kavaj! Femton spänn! Idag är det kavaj femton spänn (drar av sig 
kavajen och kastar den till Anders)  
Publiken skrattar 
Rheborg: inte nog med det, du får ett fint glas också (tar vattenglaset och häller ut vattnet ) 
Publiken jublar 
Rheborg: från Allatalia, jag slänger med S 
Nilsson: Allatalia… 
Rheborg: jag slänger med en bibel Anders, vad vill du ha? 
Publiken jublar 
S Nilsson: jaaa 
Publiken applåderar  
S Nilsson: jag är en rik man, jag är en rik man (håller upp grejerna mot publiken) 
Publiken skrattar och applåderar 
S Nilsson: Johan Rheborg! Ok, vi ska gå vidare där (Rheborg får tillbaka sina grejer) det är 
nämligen såhär det har blivit dags för momentet där panelen ska värva ett affischnamn, och jag säger 
såhär han ska tydligen vara roligast i regeringen, han tar det lugnt med sponken men värnar om 
procenten, jag säger halleluja och säger välkommen till socialminister Göran Häggluuuuund! 
 
Publiken jublar och applåderar 
Panelen applåderar 
Jingeln spelas, Hägglund kommer in och sätter sig på en stol framför panelen 
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Hägglund: hallå hallå  
Batra: jag måste börja med att gratulera dig Göran, roligast i regeringen, det är ju fantasi, det är ju 
lika imponerande som att vara bäst klädd i Ullared 
Hägglund och publiken skrattar  
Hjelt: jag är så imponerad av dig alltså, du ja har ju kollat upp dig litegrann och eh och du var ju 
väldigt lovande höjdhoppare som ung va eller hur men sen så slutade du med det när du märkte att 
det var själva lovandet som du var bra på 
Hägglund och publiken skrattar 
Rheborg: låt oss prata allvar här 
Rheborg ställer upp bibeln framför sig 
Publiken och Hägglund skrattar  
Rheborg: den här så att säga ”alliansen” ( gör citattecken i luften), man har sett Fredrik Reinfeldt, 
hur kul är det att han kör din jag är en liten trött hund look (plutar med munnen och vickar på 
huvudet) 
Publiken skrattar 
Rheborg: och hans fru, det är hela tiden denna Filippa Reinfeldt, överallt i varenda tidning, virka din 
egen valsedel med filippa reinfeldt 
Publiken skrattar och applåderar 
Rheborg: vi har hela mönster, erkänn va, visst är hon, och visst är hon, visst är det så, visst är hon 
lite av regeringens Yoko Ono 
Publiken och Hägglund skrattar  
Rheborg: nåt man hatar, va är det inte så, va inte ens Lars Lejonborg är ju kvar va, nej honom gjorde 
de sig av med folkpartiet, hur tänkte dem, jag tänkte ju faktiskt att jag skulle rösta på folkpartiet, ett 
parti som kör fram Lars Lejonborg i en valrörelse, ett sådant parti har ju för fan humor 
Publiken och Hägglund skrattar och applåderar 
Rheborg: och hur hur hur hur roligt är det att jobba med han Jan Björklund va som mest är känd för 
att han gav tidningen Mad ett ansikte, 
Publiken skrattar  
Rheborg: ja menar han vill ju för fan införa betyg i fosterstadiet, så när man är på ultraljud så ska 
man få reda på, ja han har tio tår och en jävla attityd 
Hägglund och publiken skrattar 
Batra: det är vi som är verklighetens folk, vi är ju vanliga killar som bor här i Stockholm och jobbar 
med tv och hankar oss fram på en två hundra tusen i månaden  
Hägglund och publiken skrattar 
Batra: alltså verklighetens folk 
Publiken applåderar  
Hjelt: får jag komma in här med en snabb fråga till allihopa 
Alla pratar i munnen på varandra 
Hjelt: om du inte faller isär din jävla bockstensman Publiken, 
Hägglund och S Nilsson skrattar och applåderar  
Hjelt: nej alltså jag jag jag vill låta oss engagera, vi har en underbar gäst, jag skulle vilja ställa ett par 
snabba frågor till dig (dricker vatten ur sitt glas) 
Hägglund: ja 
Hjelt: jag vill bara höra ja eller nej på mina frågor. Göran Hägglund, är det ditt namn? 
Publiken skrattar 
Hägglund: ja  
Hjelt: öh eh bor du i Småland? 
Hägglund: stämmer  
Hjelt: stavar du ditt efternamn med två g? 
Hägglund: rätt 
Hjelt: vill du slänga ut alla invandrare ur Sverige inom ett par månader? 
Hägglund: nej det vill jag inte 
Hjelt: ha! Där fick jag dig! (pekar mot Hägglund) 
Publiken skrattar och applåderar 
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Batra: lyssna inte, han är bara så, alltså du ska ju vara stolt, alltså du ser ju ung och fräsch ut 
verkligen, du fyllde ju femtio år, det kan man ju inte tro du ser ju minst tio år yngre ut och du har ju 
ett brett spann för sen när man hör dina åsikter då tänker man, nej han är minst trettio år äldre 
 
Publiken och Hägglund skrattar 
Batra: du täcker du in en bredd 
Publiken applåderar  
Rheborg: Göran, du mår inte bra där du arbetar 
Batra: nej (skakar på huvudet) 
Rheborg: Du sitter på ditt tjänsterum, du känner dig vilsen, man tittar på dig, man ser, du ser ut som 
en liten pojke som har klätt ut sig till vuxen 
Publiken och Hägglund skrattar 
Rheborg: du sitter där med din kemistlåda och är rädd, och säger jag har miljöbil, jag har miljöbil till 
jobbet och alla andra tänker det är ju ingen miljöbil, det är hans gamla trampbil han åker med  
Publiken och Hägglund skrattar 
Rheborg: du är rädd hela tiden, du är rädd för för Maud Olofsson, erkänn det, när hon springer runt 
och ska ha regeringsmöte va 
Hägglund skrattar  
Rheborg: hon är ju lite regeringens farbror Barbro 
Publiken och Hägglund skrattar 
 
Domstad: du är ju väldigt välklädd, är du klädsnobb? Lite? 
Hägglund: lite fåfäng kanske  
Domstad: lite fåfäng kanske, och du har glasögon, designade eller hur 
Hägglund: ja jag har sytt dem själv 
Domstad: ja va?  
Publiken skrattar och applåderar 
Domstad: ja men säg det så, du har designade glasögon, du är en klädsnobb, du är trevlig och ser 
allmänt bra ut, snelugg har du också, det är vad den äldre generationen skulle kalla för en fikus  
Publiken och Hägglund skrattar S 
Nilsson: ja, är ni klara?  
Hägglund: jag är helt färdig däremot S 
Nilsson: du är helt färdig, Göran  
Hägglund: jag har ju pratat ganska mycket under rätt lång tid och eh hoppat på kultureliten en del, 
och här känns det ju litegrann som att det är väldigt fel, här är ju varken kultur eller särskilt mycket 
elit, men.. 
Publiken skrattar 
Hägglund: men att få komma hit, och min röst kommer att gå till det blå laget S 
Nilsson: ohoj! 
 
Jingel spelas och i rutan visas två stolpar och den ena fylls av blå färg och tickar uppåt i procent 
och visar hur Göran Hägglund röstar. 
 
Publiken jublar och applåderar  
S Nilsson: Han har inte lyckats förändra sig, han är blå fortfarande, Göran Hägglund tack så 
jättemycket!  
Göran Hägglund lämnar lokalen och publiken jublar och applåderar 
 
S Nilsson: Ok mina damer och herrar, då är det dags för er att bestämma, vem ska styra Sverige den 
nästkommande veckan? Upp med mentometerknapparna, är det rött parti eller är det blått parti, 
varsågod och tryck nnnnnnnnnnnnnnnnnu! 

 
Jingel spelas och i rutan visas två stolpar som fylls av röd eller blå färg och tickar uppåt i procent 
och visar hur publiken röstar. Bakom barometern filmas publiken som röstar genom att trycka på 
sina knappar. Barometern visar slutligen 27% för rött parti, 73 % för blått parti. 
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S Nilsson: det blir storslam för blått, 73%, Johan Rheborg, David Batra, 27% Henrik Hjelt och Cilla 
Domstad! 
 
Publiken applåderar och jublar 
 
S Nilsson: hördeni, innan vi slutar, innan vi slutar ska jag berätta att rusningen till Ullared finner 
inga gränser, nu vallfärdar hela världen dit, men många är också djupt besvikna på de billiga 
produkterna, här är några missnöjda besökare minsann 
 
I bild visas utländska människor som pratar på främmande språk, och längst ner i rutan finns en 
humoristisk översättning till svenska. Publikskratt till varje bild. 
 
Man i rött skägg: Toningen av mitt skägg är ett fiasko. Det var en bild på Pernilla Wahlgren på 
omslaget, men det är ju för fan Claire Wikholm rött. 
 
Man i folkmassa med liten grå mössa på huvudet: Typiskt Ullared! Jag kom över den här avklippta 
BH:n som jag satte på skallen. Det var ett jävla impulsköp vid kassan. 
 
Man med stor turban på huvudet: Jag virade två balar skithuspapper runt skallen och sprang ut från 
Ullared. Men jag ångrar mig nu, folk glor ju liksom, hur kul är det för mig? 
 
Man med stora framtänder: Pengarna tillbaka säger jag! De här löständerna är inte i min storlek och 
fel färg. Det var kul i början men nu skaver de och glappar som fan! 
 
Man med hatt på sniskan: Jag köper en förpackning. Kommer hem. Öppnar den, å vad hittar jag EN 
HALV HATT fattar du?? EN HALV JÄVLA HATT!! 
 
Publiken skrattar och applåderar. 
 
Tillbaka i studion 
 
S Nilsson: ja, de får ringa och klaga, tack för att ni tittare, glad fars dag och ha en underbar natt 
tillsammans, vi ses nästa vecka. Adios. 
 
Jingeln börjar spela  
Publiken jublar och applåderar, panelen applåderar och eftertexterna börjar rulla. 
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