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Samman┫attnin┬ 
Den här kandidatuppsatsen undersöker vilka effekter humor har i marknadsföring och hur 
man kan göra för att lyckas med humoristisk marknadsföring samt undvika negativa effekter 
som “vampyreffekten ”. Den tar även upp vilka utmaningar och möjligheter det medför att 
använda humor i dagens medielandskap. För att svara på detta har vi använt oss av 
kvalitativ metod i form av semi-strukturerade intervjuer. Fem intervjuer har gjorts med 
verksamma personer inom kommunikations- och marknadsföringsbranschen för att samla 
deras kunskaper och erfarenheter inom området. Våra resultat visar att humor är ett bra 
verktyg för att väcka uppmärksamhet och bidra till bättre hågkomst av varumärket. För att 
det ska fungera så behöver humorn ha en anknytning till varumärket samtidigt som humorn 
ska kunna representera varumärkets värderingar. Det är även viktigt att kommunikationen 
sker inom målgruppens referensramar. Dagens medielandskap är resultatet av en stor 
utveckling under de senaste åren, nya möjligheter och utmaningar har dykt upp. Genom 
delningar och kommentarsfält på sociala medier kan företag få direkt feedback på sin 
marknadsföring. Risken för att bli ett forum för till exempel diskriminerande marknadsföring 
har gjort många varumärken försiktigare, samtidigt som de måste vara modigare för att 
sticka ut ur bruset. 
 
A│stra┃t 
This bachelor thesis examines the effects of humour in marketing and how to succeed with 
humor in marketing. It describes how to avoid the negative effects like the “vampire effect”. It 
also covers the challenges and possibilities of humour in today's media landscape. To 
answer this we have used a qualitative method of semi-structured interviews. Five interviews 
have been conducted amongst people that are working in the communication and marketing 
industry to gather their knowledge and experience on the subject. Our results shows that 
humour is an effective tool to gain attention and contribute to better memorability of the 
brand. In order to make this work, the humor needs to be associated to the brand and also 
be able to represent the values of the brand. It is also of high importance that the 
communication occurs in the frames of reference of the target group. Today's media 
landscape has developed during the latest years, new challenges and possibilities has 
raised. Through sharing and comments on social media, companies can receive direct 
feedback on their marketing. The risk of being a forum for for example discriminating 
marketing have made many brands more careful, but at the same time they have to be 
braver in order to stand out in the media noise.  
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椛 Inlednin┬ 
 
椛.椛 BAKGbUND   
I boken Buyology: Truth and lies about why we buy (2010) skriver författaren Martin 
Lindstrøm om den ökande reklamexponeringen hos den amerikanska befolkningen. År 1965 
kunde människor komma ihåg runt 34 procent av reklamen de såg på tv. 1990 hade samma 
siffra sjunkit till 8 procent. 2007 gjordes en telefonundersökning som omfattade 1000 
konsumenter och det visade sig att den genomsnittliga personen bara kunde komma ihåg 
2.21 av reklamer de sett, någonsin (Lindstrøm, 2010). Det här verkar visa på en trend; att i 
takt med att reklamexponeringen ökar och kanalerna blivit fler har det blivit svårare för 
företagen att fånga mottagarens uppmärksamhet. För att råda bot på det här problemet visar 
flera studier att humor är ett effektivt verktyg inom marknadsföring för att fånga mottagarens 
uppmärksamhet, göra det enklare att komma ihåg reklamen, minska frustrationen över 
reklamavbrott och det kan även hjälpa till att skapa positiva varumärkesassociationer. Det 
visar sig dock att humor är allt annat än lätt att använda i marknadsföring. Flera forskare har 
skrivit artiklar om användandet av humor och nästan samtliga påpekar att humor är något 
mystisk och oerhört svår att kvantifiera. Även om de kan se vissa skillnader i effekter bland 
humortyper och marknadsföring av olika slags produkter är det långt ifrån tydligt när och hur 
humor fungerar. Eftersom humor är något individuellt, kulturellt och i ständig förändring så 
blir det effektiva verktyget oerhört svårt att använda, men inte omöjligt. Vi är intresserade av 
att undersöka hur man bör göra för att använda humor på ett så effektivt sätt som möjligt i 
marknadsföring och kommunikation samtidigt som man undviker de risker och fallgropar 
som finns.  
 
Majoriteten av de artiklar vi hittat känns i stor utsträckning föråldrade och fokuserar på att 
kvantifiera effekter hos mottagare som blir exponerade för olika former av humoristisk reklam 
i tidningar och tv. Istället vill vi undersöka hur personer verksamma i branschen ser på 
humor i marknadsföring, hur de tänker och arbetar inom området. Eftersom vi har haft en 
ökande användning av sociala medier de senaste åren vill vi även ta reda på om, eller hur, 
branschen påverkats och förhåller sig till utmaningarna med kommunikation i de nya 
kanalerna som finns idag. Vi har vid fem tillfällen intervjuat sex personer i regionen som på 
olika sätt är, eller har varit, verksamma inom marknadsföring- och 
kommunikationsbranschen. Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer för att samla 
erfarenheter och kunskaper från branschen. Tillsammans med tidigare teorier om 
humoristisk marknadsföring har vi därefter undersökt människans relation till humor, ett 
flertal faktorer kommunikationsbranschen bör ha i åtanke i den kreativa processen samt 
branschens erfarenheter kring marknadsföring med hjälp av humor i nutid och den nära 
framtiden. 
 
Eftersom vi vill arbeta och verka i marknadsförings- och kommunikationsbranschen i 
framtiden vill vi lära oss hur man gör för att lyckas med humor i marknadsföring, vi vill även 
att andra som är i starten av sin karriär inom kommunikationsbranschen ska ha nytta av vår 
rapport samt att de som redan är verksamma hittar något tänkvärt. 
 
 
  

3 



 

椛.樺 SYFTE 
Syftet med vår rapport är undersöka användningen av humor i marknadsföring och 
kommunikation ur ett branschperspektiv. Genom att använda oss av kvalitativa metoder 
undersöker vi branschens syn på humor i marknadsföring, framgångsfaktorer för effektiv 
humoristisk marknadsföring och hur man idag förhåller sig till kanaler som sociala medier 
och dess möjligheter och utmaningar.  
 
椛.鞄 FObSKNINGSFbÅGOb 

1. Hur fungerar humor i marknadsföring? 
2. Hur ska man göra för att lyckas med humor i marknadsföring? 
3. Vilka utmaningar och möjligheter finns i dagens medielandskap? 

 
椛.株 DISPOSITION 
Först introduceras läsaren i rapportens syfte som mynnar ut i tre forskningsfrågor. Dessa 
frågor har vi utvecklat för att få en bra bredd och en avgränsning i forskningen. Sedan följer 
ett teorikapitel där relevanta artiklar som använts för att analysera vår data presenteras. Vi 
har gått igenom ett tjugotal vetenskapliga artiklar och valt ut sju artiklar, de som tillfört mest 
till vår egen forskningsprocess. Därefter kommer ett metodkapitel där vi redogör för hur vår 
forskningsprocess har gått till, från insamlandet av vetenskapliga artiklar till bearbetningen 
av data. Att metodkapitlet är såpass omfattande beror på att vi har bearbetat 113 sidor 
transkriberat material och vill att läsaren ska kunna följa med i hur bearbetningen av dessa 
transkriberade intervjuer har gått till. I metodkapitlet presenteras även våra sex 
intervjupersoner. Vi anser att det är ett rimligt antal informanter, det är en tillräcklig bredd av 
åsikter och personligheter men de är inte så många att transkriberingen blir ohanterbar. Att 
inte använda fler informanter än så har gjort att vi kunnat färdigställa rapporten inom rimlig 
tid. Det hade blivit svårt att hinna transkribera fler intervjuer utifrån vår tidsplan. Efter metod 
följer resultatkapitlet, i det har vi kombinerat intervjusvar med teori för att komma fram till 
resultat. Både redovisning och analys görs i samma kapitel för att få ett bättre läsflöde än om 
vi hade valt att korsreferera. Därefter kommer våra slutsatser. Vi plockade ut de åsikter som 
vi anser besvarar våra frågeställningar och samlade dem i en punktlista. Sist kommer vårt 
diskussionskapitel där vi diskuterar de delar vi fann mest intressanta samt spekulerar kring 
hur det kan se ut i framtiden.  
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樺 Forsknin┬söversikt  
 
樺.椛 TbE GbUNDEb TILL HUMOb 
John C Meyer (2000) skriver om tre grunder till humor. Det första är lättnad (relief) som 
uppstår när man blivit påverkad av någon slags stress eller spänning som sedan upphör, 
antagligen via någon form av “punchline”. Detta resulterar i utsläppande av nervös energi, 
ofta i form av skratt. Den andra typen av humor är den orimliga  (incongruity) humortypen där 
det blir en överraskningseffekt på grund av brytandet av normer och mönster. Istället för att 
ha fysiska eller emotionella effekter så är det istället en kognitiv process där mottagaren 
måste ha en viss förståelse för vissa referensramar för att uppfatta det orimliga och 
uppskatta det humoristiska. Den sista humortypen är överlägsenhet (superiority) som 
uppstår när man känner en viss överlägsenhet eller triumf över andra, exempelvis 
skadeglädje eller när vuxna skrattar åt tokiga saker som barn säger. Detta skapar en sorts 
trygghet hos mottagaren eftersom det absolut inte uppfattas som något hot. Meyer tillägger 
också att den här typen av humor inte alltid är så trevlig för de utsatta personerna. 
 
Han nämner en definition av humor som en kognitiv upplevelse som involverar en inre 
omdefinition av den sociokulturella verkligheten och resulterar i ett muntert tillstånd där skratt 
kan vara en möjlig yttre reaktion  (Apte, 1985, refererad i Meyer, 2000). 
 
樺.樺 HUMObNS EFFEKTEb 
Sternthal & Craig (1973) undersöker humorns övertalande effekt gentemot seriös 
kommunikation. Även om de kommer fram till att humor har en övertalande effekt så kunde 
de inte bevisa att den effekten är starkare än den seriösa kommunikationen. Dock kommer 
de fram till att humor har en positiv effekt när det kommer från en trovärdig avsändare. Deras 
resultat visar också att humoristiska inslag ökar uppmärksamheten men kan också 
distrahera mottagaren från budskapet. Humor kan också ge en positiv effekt på mottagarens 
inställning till avsändaren. Utöver sina resultat diskuterar Sternthal & Craig (1973) humor 
som ett svårdefinierat fenomen och även om den kan klassificeras i olika arter så anser de 
att ingen (1973) har lyckats specificera vad det är som gör de olika arterna roliga. De 
påpekar även den stora skickligheten som behövs för att skapa humor, i synnerhet när den 
ska ha en övertalande effekt. 
 
樺.鞄 VAMPYbEFFEKTEN 
van Kuilenburg, de Jong och van Rompay har tagit fasta på resultat från tidigare forskning 
att varumärkesrelaterad humor har en positiv effekt på mottagaren. I deras rapport That was 
funny, but what was the brand again?  från 2011 har författarna föreslagit tre kategorier i vilka 
det går att dela in humoristisk marknadsföring; reklam med komplexa humorbudskap som 
inte är relaterade till varumärket, reklam med komplexa humorbudskap som är relaterade till 
varumärket och reklam med lågkomplexa humorbudskap som antingen är eller inte är 
relaterade till varumärket. I denna rapport diskuterar författarna nämligen fenomenet 
“vampyreffekten” - att tittaren kommer ihåg reklamen men inte varumärket. De skriver att 
humorbudskap som är relaterade till varumärket är att föredra, eftersom dessa fångar 
tittarens uppmärksamhet på ett positivt sätt samtidigt som kopplingen till varumärket 
kvarstår.  
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樺.株 MAXIMEbA CHANSEbNA TILL ATT BUDSKAPET BLIb MOTTAGET MED HUMOb 
Alden, Mukherjee & Hoyer skriver i sin rapport The Effects of Incongruity, Surprise and 
Positive Moderators on Perceived Humor in Television Advertising från 2000 att det finns få 
metoder för att systematiskt försäkra sig om att ett skämt eller budskap kommer att tas emot 
med humor. Författarna konstaterar att humor enbart är en kreativ process, snarare än en 
delvis kreativ, delvis vetenskaplig process, och att utvecklingen av humoristiskt innehåll 
därmed ofta framstår som ostrukturerat. De har hittat ett fåtal verktyg som framstår som 
avgörande för att generera ett humoristiskt utfall. För att maximera chansen för att 
budskapet ska uppfattas som humoristiskt bör man bland annat tänka kreativt kring 
situationer som uppfattas som orimliga och utvärdera hur överraskad mottagaren blir av att 
utsättas för dessa orimligheter. Genom att följa dessa råd menar författarna att antalet 
reklamer som misslyckas med att använda humor i marknadsföringen minimeras.  
 
樺.兜 HUMOb MÅSTE KOPPLAS IHOP MED VAbUMÄbKET OM MAN VILL BLI 
IHÅGKOMMEN  
Kline och Kellaris har en artikel The Influence Of Humor Strength And Humor–message 
Relatedness On Ad Memorability  från 2007. Datan från deras undersökning pekar på att 
humor, och indirekt den uppmärksamhet som humorn genererar, kan ha positiv inverkan på 
minnet vilket medför att ett humoristiskt budskap blir ihågkommet. För att varumärket ska bli 
ihågkommet räcker det dock inte med att vara rolig, humorn måste vara både stark och 
sammankopplad med varumärket samt dess löften för att tittaren ska minnas både reklamen 
och dess avsändare. Reklam med svagt humoristiskt budskap underlättar inte för tittaren att 
minnas reklamen, oavsett om den humorn är kopplad till varumärket eller inte. 
 
樺.竃 PbODUKTEb SOM Äb LÄMPLIGA bESPEKTIVE OLÄMPLIGA ATT 
MAbKNADSFÖbAS MED HUMOb 
Weinberger, Spotts och Parsons menar i sin rapport Assessing the Use and Impact of 
Humor on Advertising Effectiveness: A Contingency Approach (1997) att deras studie är 
unik, i den mening att de kombinerat en vedertagen klassificering av humor med en 
gruppanalys på produktnivå. De använder en kategorisering av produkter kallad “The 
Product Color Matrix”, där produkter delas upp på fyra olika grupper baserat på om de 
klassas som “functional tools” eller “expressive toys” samt om de kan klassas som hög risk 
eller låg risk utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Författarna menar att mysteriet med hur, när 
och varför humor fungerar eller inte kvarstår efter deras rapport, men att de kan specificera 
när humor har en bättre eller sämre chans att lyckas. De har bland annat funnit att man i 
tidningsannonser endast bör använda humor för produkter som klassas som “white goods” 
eller “yellow goods” - alltså i reklam för exempelvis försäkringar (white goods) eller för tobak 
(yellow goods).  
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鞄 Metod 
 
鞄.椛 VAL AV TEMA 
När temat humor i marknadsföring var bestämt började vi vårt arbete med att skaffa oss en 
överblick över ämnet, genom att studera vetenskapliga artiklar. Vi samlade runt 20 artiklar 
som vi hittat på Google Scholar och databassökningar via universitetsbiblioteket. De sökord 
som vi använda oss av främst var humor in marketing , humor in advertising , och svenska 
motsvarigheterna humor i marknadsföring  och humor i reklam.  Den bild vi skapade oss med 
hjälp av de vetenskapliga artiklarna var att ämnet var studerat till viss del sen innan. I många 
av artiklarna diskuterades det som svårstuderat på grund av humorns individuella natur samt 
dess stora kulturella skillnader. Vi upptäckte också att den valda metoden i studierna nästan 
uteslutande varit kvantitativ med fokus på mottagarens reaktioner.  
 
Ofta nämndes vampyreffekten och problemen med att komma ihåg avsändare i reklam vilket 
öppnade upp för frågan “hur ska man göra för att undvika vampyreffekten?”, det blev ett 
fokusområde för vår rapport. Vidare blev vi intresserade av människans relation till humor, 
varför anses humor vara ett bra verktyg, hur fungerar det? Är humor annorlunda för killar 
jämfört med tjejer? Vad är det som påverkar vår humor? Passar humor alla branscher?  
Vi märkte även att många av de vetenskapliga artiklarna hade många år på nacken, vissa 
var över 40 år gamla och vi vill tro att en hel del har hänt bara under de senaste tio åren. 
Detta låg till grund för vår nyfikenhet på dagens marknadsföring i vårt nuvarande 
medielandskap med uppkomsten av alla sociala medier.  
 
鞄.樺 VAL AV DATAINSAMLINGSMETOD 
I majoriteten av de artiklarna vi läst har författarna använt sig av kvantitativa metoder med 
fokus på mottagaren och/eller säljresultat. Vi har istället valt att använda oss av kvalitativa 
metoder med fokus på avsändarna i syfte att undersöka hur de tänker när de skapar 
humoristiskt kommunikation i marknadsföringssyfte. På så sätt hoppas vi kunna antingen 
bekräfta det som skrivits i tidigare vetenskapliga artiklar eller hitta nya perspektiv som inte 
tagits upp tidigare. För att samla vår data har vi intervjuat sex personer verksamma inom 
kommunikationsbranschen under fem intervjutillfällen. Den tillämpade metoden för 
intervjuerna har varit semi-strukturerad vilket enligt Bryman (2001) är rekommenderat då 
man har ett förhållandevis tydligt fokus i sin forskning. Detta ansåg vi passa oss bra då vi 
innan datainsamlingen hade ett tydligt övergripande tema men sökte efter frågeställningar. 
 
Målet med datainsamlingen var samla data inom ämnet men även att vara öppna för nya 
perspektiv och frågeställningar. Vidare påpekar Bryman (2001) att flexibiliteten i 
semi-strukturerade intervjuer är fördelaktig eftersom intervjupersonen har möjlighet att 
utforma svaren på sitt eget sätt. Det ger även intervjuaren möjlighet att ställa följdfrågor och 
undersöka intressanta ämnen som eventuellt kan uppdagas. Till skillnad från en helt 
ostrukturerad intervju kommer de semi-strukturerade intervjuerna att innehålla en viss 
struktur som senare gör det enklare att analysera och jämföra datan (Bryman, 2001). 
 
鞄.鞄 UbVAL AV INTEbVJUPEbSONEb 
För att hitta lämpliga intervjupersoner gjordes en lista på de branschverksamma personer vi 
kände till i regionen, där fanns bland annat Joakim, Katarina  och Rosanna & Tobias . Vår 
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handläggare föreslog även sin kollega Dietmar  som i sin tur föreslog att vi skulle kontakta 
företaget som Ulf arbetar på. Vi valde att avgränsa oss till den östgötska regionen på grund 
av logistiska skäl. 
 
鞄.株 PbESENTATION AV INTEbVJUPEbSONEb 
JOAKIM 
Presenterar sig som varumärkesstrateg men skriver även böcker, föreläser om skrivande 
och varumärken samt driver ett eget förlag.  
 
ULF 
Är copywriter/varumärkesstrateg på ett konsultföretag som erbjuder tjänster bland annat 
inom IT, management och digital marknadsföring.  
 
KATARINA 
Är marknadschef på ett stort företag baserat i Norrköping. Hon ansvarar för bland annat för 
företagets kundtjänst, kundavdelning, marknadsgrupp, produktledning och 
PR-kommunikation. 
 
DIETMAR 
Driver egen yrkeshögskola och har en masterexamen inom bildvetenskap och visuell 
kommunikation och föreläser även om det på Linköpings Universitet. 
 
ROSANNA & TOBIAS 
Rosanna är projekt- och produktionsledare på en kommunikationsbyrå i Norrköping. Där 
jobbar även Tobias som är produktionsledare och har en bakgrund som filmproducent. 
 
鞄.兜 INTEbVJUGUIDE 
Vi utformade en intervjuguide (se bilaga 8.1) enligt Bryman (2001) som innehöll frågor som 
behandlade de teman vi ville undersöka. Vi försökte formulera frågeställningar som skulle 
främja uppkomsten av olika idéer och synsätt. Det skulle även finnas möjligheter att ställa 
följdfrågor om de uppkomna perspektiv och idéer som uppdagas under intervjun. 
 
鞄.竃 INTEbVJUEb 
Alla intervjuerna, förutom med Dietmar, skedde på intervjupersonernas arbetsplats. Detta 
ser vi som en fördel då det är i den miljön där personen vanligtvis arbetar och verkar, vilket 
kan ge en trygghet. Intervjun med Dietmar skedde på ett gemensam yta för studenter och 
företag i företagsparken Dietmar arbetar i, en miljö som samtliga kände till. Intervjuerna 
spelades in på våra telefoner, vilket godkändes av samtliga intervjupersoner. Samtliga 
intervjupersoner gavs också möjligheten till anonymitet men alla godkände att vi använde 
deras namn. Vi har valt att endast använda deras förnamn och utelämna efternamn samt 
arbetsplats eftersom det inte är relevant för vår undersökning. Intervjuerna tog som kortast 
45 minuter och som längst 75 minuter. 
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鞄.蒲 BEAbBETNING OCH ANALYS AV DATA 
Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades sedan med hjälp av  oTranscribe.com. 
Vi valde att transkribera samtliga intervjuer för att minska risken för feltolkningar och 
förbiseende av data. Det bidrar också till transparens i arbetet. De transkriberade 
intervjuerna uppgår till sammanlagt 113 sidor. Vi avser att spara transkriberingar och 
inspelningar fram till 1 juni 2019 ifall det av någon anledning skulle behöva granskas. 
 

 
Figur 1; Metod för analys av data 

 
För att bearbeta datan använde vi oss av en metod från Creswell & Creswells bok Research 
Design (2018). Figur 1 är en anpassad version för vårt material och våra termer. All 
transkriberad data lästes igenom där vi individuellt markerade data som ansågs intressant 
och lade till nyckelord. Vi jämförde dessa markerade stycken och diskuterade nyckelordens 
mening samt tog bort orelevant eller otillräckligt material. Efter denna process hade vi 
sorterat in allt under sju nyckelord. Det som vi hade markerat gemensamt sparades under 
respektive nyckelord. Ur dessa sju nyckelord kunde vi hitta tre teman. Hur fungerar humor i 
marknadsföring?, Hur ska man göra för att lyckas med humor i marknadsföring? och 
Utmaningar och möjligheter i dagens medielandskap.  Vi gick igenom våra samlade artiklar 
som låg till grund för vår studie och sparade de som var relevanta för analys av vår 
datainsamling.  
 
鞄.釜 VALIDITET OCH bELIABILITET 
Enligt Creswell & Creswell (2018) så kan man öka validiteten genom att använda sig av 
datatriangulering genom att undersöka data från flera källor och bygga sammanhängande 
teman. Om dessa källorna kommer från olika perspektiv så kan det addera validitet till 
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studien. Våra källor är alla verksamma inom branschen, vissa jobbar som konsulter, vissa på 
byråer, en som är marknadschef samt en föreläsare inom ämnet. Detta anser vi skapar en 
viss bredd bland perspektiven. En annan faktor för att öka validitet är att källorna får 
möjlighet att läsa igenom en någorlunda färdig version av datan för att ge dem en möjlighet 
att kommentera det vi kommit fram till (Creswell & Creswell, 2018). Vi har skickat ut 
introduktion, del av metod och resultat till källorna. 
 
Under kodningen av datan gick vi individuellt igenom samtliga transkriberingar med 
markeringspenna och markerade stycken vi ansåg vara av intresse samt kodade dem. Vi 
gick sedan tillsammans igenom samtliga transkriberingar och jämförde markerade stycken 
och dess kodning och sparade likheterna samt diskuterade skillnaderna. En sån här process 
anser Creswell & Creswell (2018) vara positiv för reliabiliteten.  
 
鞄.鎌 METODDISKUSSION 
Vi har läst igenom ett antal vedertagna metodmodeller i strävan efter att hitta en metod som 
var lämplig för vårt arbete. Det har gjort att vi fått reflektera och fundera över vårt arbete flera 
gånger om och tittat på det ur flera vinklar. Vi har i den mesta möjliga mån distanserat oss till 
intervjuerna och varit objektiva i hanteringen av dem. Vi vill ändå understryka att vi är två 
personer med gemensam utbildningsbakgrund och även om vi strävat efter objektivitet så är 
vi medvetna om att vår sociokulturella bakgrund kan ha påverkat arbetet. 
 
Något som har haft inverkan på slutresultatet är det faktum att vi endast haft sex 
intervjupersoner. Eftersom vi hade svårt att få tag i rätt typ av personer som var intresserade 
av att vara med på intervju blev antalet informanter lågt. Även om vi hade fått svar från 
dubbelt så många intresserade hade vi behövt göra ett urval med hänsyn till den mängd 
transkriberingar vi hade behövt göra. En annan svaghet med vår studie är att den inte mäter 
några effekter av humor i marknadsföring utan fokuserar på sex intervjupersoners tankar 
och åsikter om humor och marknadsföring vilket kan försvåra generaliserbarheten i vår 
studie. Det finns även en geografisk och kulturell avgränsning som vi är medvetna om. 
Resultatet i vår studie kanske inte skulle överensstämma med en likadan studie utförd 
någon annanstans av och med människor som tillhör en annan kultur. 
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株 besultat av intervjuerna 
 
株.椛. HUb FUNGEbAb HUMOb I MAbKNADSFÖbING? 
 
株.椛.椛 TYPEb AV HUMOb 
Meyer (2000) tar upp tre typer av humor som människor skrattar åt, lättnad, orimlighet och 
överlägsenhet. Det är de här tre typerna av humor som har diskuterats under våra intervjuer. 
Dietmar nämner att fördelarna med att använda lättnad  är att man kan öppna upp för 
samtalsämnen som är tragiska eller på andra sätt kan vara svåra att prata om. Rosanna 
säger att humor kan göra budskap lättsammare och kan beröra människor utan att vara för 
allvarlig. Effekterna av humor som bygger på orimlighet  har fått blandad respons från 
intervjupersonerna. Dietmar påpekar att överraskningseffekten är något som människor 
uppskattar. Tobias och Rosanna anser att reklamer som till exempel Old Spice, Volvo 
Trucks “The epic split” och Klarnas “Smoooth” är bra exempel på reklamer som lyckats bra 
med användandet av den orimliga och överraskande typen av humor.  
 

“Klarnas Smoooth! Den tycker jag är genial, den är bara quirky,  
så jävla... konstigt liksom. Sånt tycker jag är roligt när det bara är weird.  

Är det humor eller är det bara konstigt?” - Tobias 
 

Även Joakim uppskattar denna typen av humor i marknadsföring eftersom det kan bli så 
bisarrt och lyfta saker till en helt ny nivå. Det är positivt att våga gå förbi det tveksamma 
skiktet gällande humor och verkligen våga sticka ut istället för att bara försöka få mottagarna 
att småskratta. Både Katarina och Ulf säger att det inte alltid behöver vara så svårt utan de 
kan föredra de “enklare” formerna just för att det kan passa en lite bredare målgrupp. Alden, 
Mukherjee & Hoyer (2000) pratar om orimlighet som ett effektivt verktyg för humoristisk 
marknadsföring men att det också är viktigt att testa effekten på testpersoner innan man 
publicerar reklamen.  
 

“Det behöver inte vara någon helt vansinning, omvälvande 
 tankevurpa i huvudet på mig!” - Ulf 

 
Den tredje typen av humor,  överlägsenhet , är något som man ska vara försiktig med enligt 
samtliga intervjupersoner. I synnerhet med att skämta på någon annans bekostnad. 
Nidhumor, lyteskomik och annat som bygger på fördomar är något som nämnts av både 
Dietmar och Katarina som något negativt att använda. Katarina pratar om en kampanj de 
gjorde men tog bort eftersom det kände att man kanske skulle tycka personerna vad kufiga 
och skratta åt dem, vilket inte var tanken bakom kampanjen och ville inte riskera att fel saker 
förknippas med deras varumärke. Rosanna nämner Beijer Byggs reklam med sumobrottare 
som ett osmakligt gränsfall som gör sig lustig över asiater och stora män. 
 
株.椛.樺 HUMOb Äb KULTUbELLT 

“Det handlar om människor! Alla människor på jorden gillar att ha kul.  
Så om man ser det från den vinkeln istället så kan jag inte tänka mig att det 

inte finns många människor som inte tycker om att ha kul!” - Joakim 
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Joakim och våra andra intervjupersoner är överens om att humor är ett bra verktyg eftersom 
alla människor tycker om att ha kul. De är också överens om att det inte finns något som alla 
människor tycker är kul. Så vad är det egentligen som påverkar individens humor? Dietmar 
nämner humor som en kulturgemenskap där humorn kan fungera som en mätare på hur 
nära man står varandra. Har man gemensamma referensramar så blir det enklare att förstå 
varandra eftersom humor är en sorts dialog där det krävs en viss gemensam förståelse. 
Dietmar tillägger även att humor kan vara väldigt tidsberoende och situationsberoende samt 
att timingen spelar stor roll. 
 

“Prata med bönder på bönders språk som de gamla sa, att du kan 
 liksom inte förutsätta att de förstår dig bara rakt av. Alltså humor är ju liksom 

någonting som sker i en dialog. Det är en gemensam förståelse.” 
 - Dietmar 

 
Även Joakim pratar om gemensamma referensramar och menar att det är något 
gruppbundet. Man föds inte in i en humor utan man programmeras till att skratta åt olika 
saker och det handlar om vilka kulturbakgrunder man har. Katarina nämner personlig 
bakgrund, uppväxt och kultur som faktorer som påverkar en individs humor. Hon tar även 
upp skratt som något som smittar av sig, man har lättare för att skratta om andra också 
skrattar. Rosanna och Tobias lägger till miljön och samhällets strukturer som en 
påverkansfaktor för humor. Från ett kreativt perspektiv menar de att om man vistas i en miljö 
där humor har starka inslag så kan det stimulera det humoristiska skapandet. Även 
erfarenheten spelar roll, har man jobbat mycket med att skapa humoristisk marknadsföring 
så kan det vara en positiv sak eftersom man får en bättre känsla för vad som fungerar och 
vad som inte fungerar.  
 

“Det finns så enormt jävla många olika faktorer att ta in”.  
- Ulf 

 
Ulf säger att humor är oberoende av biologiska faktorer och inget som kommer medfött utan 
något som växer fram över tid. Han menar att man “kanaliseras in i en kulturådra” inom 
vilken man fostras in i en humor. 
 
株.椛.鞄 HUMObNS EFFEKTEb 
Sternthal & Craig (1973) skriver att humor kan ha en positiv effekt på mottagarens attityd till 
varumärket och fungerar även bra för att fånga mottagarens uppmärksamhet. Ulf menar att 
det är en av de största poängerna med att använda humor eftersom människor bevisligen 
uppmärksammar reklam mer när humor är inblandat. Det är även de reklamerna som han 
kommer ihåg bäst till skillnad från de reklamerna som endast är informativa. 
 

“Man kommer ju ihåg en känsla mer än vad man kommer ihåg konkret 
information, och känslan av att skratta sätter sig på ett annat sätt än ett logiskt 

övervägande på något sätt!” - Ulf 
 

Ytterligare en fördel med humor i reklam, enligt Ulf, är att det kan användas för att göra 
tråkiga saker som topplån, bottenlån och sparformer till något underhållande. Katarina håller 
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med och säger att deras budskap kan i grund och botten uppfattas som tråkigt men deras 
mätningar visar positiva effekter när de använt sig av mer underhållande marknadsföring, 
det gör budskapet lite lättsammare. Katarina säger också att de har lyckats etablera sitt 
varumärke genom att vara modiga och våga ha en humoristisk ansats till skillnad från andra 
företag i samma bransch vilket gör att de sticker ut från mängden.  
 
Rosanna och Tobias anser också att humor är ett bra verktyg för att fånga folks 
uppmärksamhet och skapa ett intresse för varumärket. När man väl har fångat mottagarens 
uppmärksamhet så är det enklare att nå dem med sitt budskap. Humor, om det görs rätt, är 
också bra för att öppna dörrar och synliggöra ett problem eftersom människor hellre vill 
skratta än att gråta. Rosanna och Tobias säger också att humor är effektivt om man vill slå 
igenom bruset. Lyckas man göra något riktigt bra är chansen större att det får viral spridning, 
blir ihågkommen och omdiskuterat, vilket kan öka intresset för varumärket. De nämner även 
humor som ett effektivt sätt för att påverka mottagarens attityd till varumärket genom att 
försöka koppla en känsla eller en personlighet till företaget eller varumärket. 
 

“Men samtidigt att våga någonting mer och vara annorlunda är ju så folk 
kommer ihåg dig. Om du beter dig som alla andra så kommer ingen komma 

ihåg dig överhuvudtaget” -Joakim 
 

Joakim menar att företag och varumärken behöver sticka ut för att bli ihågkomna och tycker 
att de ska våga knorra till det och göra något roligt. Joakim tillägger också att det bör ligga i 
företagets DNA, man ska inte vara seriös ena dagen och sen rolig den andra dagen för att 
sedan gå tillbaka till att vara seriös. Det skulle bara skapa förvirring. 
 
 
株.樺 HUb SKA MAN GÖbA FÖb ATT LYCKAS? 
 
株.樺.椛 FÖbENA HUMOb MED BUDSKAP OCH VAbUMÄbKE 
Kline och Kellaris (2007) skriver i sin artikel om vikten av att humor har en stark 
sammankoppling till varumärket och deras värderingar för att lyckas med sin kommunikation 
och bli ihågkommen. De kommer också fram till att humorn inte får vara för tam, då väcks 
ingen uppmärksamhet, oavsett om det är kopplat till varumärket eller inte. Något som Joakim 
också diskuterar. 

 
“Om du försöker att göra någonting roligt för att bara göra det roligt så tror jag 

du är fel ute och du kommer misslyckas!”  - Joakim 
 
För att öka chanserna för att lyckas med humor i marknadsföring så måste man utgå från 
varumärkets identitet. Enligt Joakim måste det finnas en humor inbyggt i företagets DNA och 
i marknadsföringen eftersom företaget måste kunna stå för och leva upp till de budskap de 
vill kommunicera. Om man gör något roligt för rolighetens skull är risken stor att man 
misslyckas. Humorn kan inte stå för sig själv utan den måste fylla ett syfte. 
 

“Jag uppmuntrar alla företag jag jobbar med att vara brutalt ärliga och raka. 
Det är det enda de kommer tjäna på och överleva med i längden. Det finns 
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inga varianter av det. Så fort du avviker ifrån sanningen mer eller mindre så är 
resan mot undergång påbörjad. Och det kommer troligtvis ta lång tid. Men så 
länge du är brutalt ärlig så kan du ju använda humor för folk fattar ju vad du 

vill, vad du är ute efter och vad du står för!”  
- Joakim 

 
Weinberger, Spotts och Parson (1997) påpekar i sin artikel att humoristisk marknadsföring 
passar vissa sorters produkter bättre än andra. Till exempel menar de att humor inte passar 
för att marknadsföra smycken, bilar, motorcyklar och hårfärg, men passar bättre på 
produkter som godis, öl och tobak. Joakim menar att humor går att använda i alla branscher 
och för alla produkter men är beroende av varumärket, hur man använder humorn, vilken 
variant och vad det är man vill åstadkomma. Katarina som arbetar som marknadschef säger 
även hon att man måste sträva efter trovärdighet och transparens. Det är viktigt att kunna 
stå för den marknadsföringen man kommunicerar. Om man själv inte kan skratta åt det och 
det inte känns bra i magen så är det kanske inte något man vill stå för heller. Katarina menar 
också att det är viktigt att utgå från en position man trivs i, oavsett om man vill vara skojig, 
allvarlig eller mystisk, när man skapar kommunikation. 
 
Även Tobias säger att man måste utgå från varumärket, produkten och målet med 
marknadsföringen under skapandeprocessen. Det är sällan tydligt från början att en kampanj 
kommer ha en humoristisk vinkel eftersom det är så många parametrar att ta hänsyn till. 
Rosanna tillägger att humorn ofta kommer in som något sekundärt om man känner att det 
passar kunden, varumärket och målgruppen. 
 

“Om det är en kund som har traditionellt sett varit väldigt seriös och saklig i 
sin marknadsföring så blir det ju konstigt att plötsligt köra en humoristisk 

kampanjidé även om man kommit på världens bästa idé!” - Ulf 
 

Även Ulf pratar om varumärkets identitet. Vill man verka seriös så är humor inte det bästa 
verktyget men har man ett mer lekfullt tilltal så kan humor vara ett bra spår att köra på. Ulf 
tar också upp vikten av att koppla den roliga handlingen till kärnbudskapet och produkten för 
att mottagaren ska komma ihåg. Det är ju inte skrattet man ska ta med sig utan 
marknadsföringens mål är att du ska köpa något eller göra något. 
 

“Det finns ingen färdig standardhumor som fungerar överallt” 
- Dietmar 

 
Dietmar tar upp vikten att målgruppsanpassa sin marknadsföring och kommunikation. 
Eftersom det inte finns någon humor som passar alla människor så bör man utöver att 
anpassa kommunikationen till varumärket även anpassa kommunikationen till målgruppen. 
Dietmar säger att om man vill lyckas med humor så bör man analysera sin målgrupp. Man 
bör prata med dem, man bör umgås med dem och försöka hitta deras språk. Hittar man 
deras språk så kan man också hitta deras humor. Om denna humor kan fasas in i 
kommunikation blir effekten oerhört stor. Dietmar tillägger även att när en sådan 
målgruppsanpassning görs så bör man vara medveten om att man kanske stöter bort andra 
som inte förstår språket eller tycker kommunikationen är bra. Detta behöver dock inte vara 
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något negativt, säger Dietmar och tar upp ett exempel från en gammal reklam från 
Jeansmärket Diesel som tidigare gjorde provokativ marknadsföring som ansågs av vissa 
som oattraktiv men som fungerade hos målgruppen. Eftersom Diesel som varumärke riktar 
sig till en yngre målgrupp så har de också gjort ett aktivt val att stöta bort äldre målgrupper. 
Detta uppfattas av den yngre målgruppen som attraktivt och således fungerade bra i det här 
fallet. 

 
“Man kan definiera målgrupper på alla möjliga olika sätt, men du  

måste alltid ha en samtalspart på andra sidan, som du tilltalar, och den du 
pratar med måste kunna identifiera sig med det du säger!” 

- Dietmar 
 
En annan viktig faktor är identifiering, igenkänning, hos målgruppen och det är viktigt att 
mottagaren känner att budskapet är relevant och aktuellt för dem. När vi frågar Rosanna och 
Tobias när de senast skrattade åt en reklam så tar de upp en reklam som handlar om 
problemet med att få reklamare har A-kassa. Något de kan säger att de känner igen och kan 
relatera till. De säger att den reklamen lyckades påpeka ett problem på ett humoristiskt sätt 
genom att med glimten i ögat och självdistans kommunicera ett problem till en specifik 
målgrupp. Rosanna och Tobias tar upp just självdistans samt kunna driva med sin egen 
bransch eller sitt eget företag som något positivt. Tobias säger att med självdistans så kan 
man visa på en god kännedom om både sig själv och sina kunder, något som kan uppfattas 
som ärligt och självsäkert. Även Katarina tar upp självdistansen och möjligheten att kunna 
driva med sig själv och sitt varumärke som något viktigt för deras företags varumärkesimage.  
 
株.樺.樺 FÅb MAN SKÄMTA OM ALLT? 
När vi ställer frågan om humor passar alla branscher så är samtliga intervjupersoner överens 
om att det är möjligt för alla branscher att arbeta med humor, med ett undantag. Alla 
intervjupersoner utom en nämner begravningsbranschen som det opassande undantaget. 
Även om några av intervjupersonerna inte ser användandet av humor för 
begravningsentreprenörer som något absolut negativt eller omöjligt så anser de att riskerna 
för att det ska bli fel är alldeles för stora. 
 
Att veta vad som går att skoja om i en reklam går inte att helt sätta fingret på. Är man helt fel 
ute kan den humoristiska effekten utebli, i värsta fall resultera i det omvända. Mottagaren 
kan missförstå eller bli illa berörd av en kampanj med oklart budskap. Ulf nämner en reklam 
från Pricerunner som ett exempel på kampanjer som inte har gått så bra. I den reklamen får 
tittaren se en man som har suttit och jämfört priser i den utsträckning att det resulterat i att 
han blivit skelögd. Denna reklam togs emot med kritik, mycket för att det kan vara stötande 
mot människor som har samma utseende som mannen i videon. Ulf menar att den varken 
var rolig eller knäpp på ett bra sätt, därför misslyckades den rejält. Han tycker att man ska 
försöka undvika att skoja på någon annans bekostnad, men om man ändå väljer att göra 
detta bör man lämna utrymme för betraktaren att själv fylla i luckorna. 
  
Joakim menar att det går ut på att tänka efter noga som marknadsförare, det gäller att inte 
skämta bort någon i en väldigt jobbig situation och nämner Rädda Barnen som exempel. De 
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har inverkan på väldigt många personer, varför felriktad humor kan innebära att de tappar 
miljontals kronor i stöd. 
 
Rosanna och Tobias diskuterar ett par roliga reklamer som de har sett och nämner en 
reklam med som ett fackförbund gjort för att adressera problemet med att personer inom 
reklambranschen oftast inte är med i facket. I reklamen visas en scen där massa åldrade 
personer diskuterar hur de ska utforma en reklamkampanj. Både Rosanna och Tobias anser 
att denna reklam är lyckad eftersom den lyfter ett allvarligt problem inom branschen på ett 
roligt sätt. Tobias kommenterar detta med; 
 

 ”Hade vi blivit utpekade och man känt sig träffad på ett negativt sätt så är det 
ju inte kanske kul på samma sätt”.   - Tobias 

 
Rosanna menar att det handlar om att inte överskrida den gräns där personer börjar känna 
sig utskrattade. I detta fall driver reklamare med reklamare vilket är ganska nära denna 
gräns. Det är ett exempel på skillnaden mellan att driva på ett gott sätt och att håna, menar 
Rosanna. 
 

 “Det är väl ingen som vill känna sig hånad!”  - Rosanna 
 
Hon anser att det förmodligen är bättre att göra något roligt om sig själv, att driva med det 
egna företaget. Både Rosanna och Tobias pratar om att humor är mycket stereotyper och att 
man som avsändare därmed måste vara säker på vad man gör för att personer inte ska bli 
stötta.  
 
Katarina anser att om man arbetar med humor ska man kunna uppskatta det, och att om 
någon tar illa upp av det man gör så är det inte humor. Hon menar att det gäller att hålla sig 
informerad om hur en kampanj tas emot och att snabbt kunna bestämma vad som ska göras 
med denna information. Katarina nämner ett tillfälle då de på hennes arbetsplats tog ner en 
annons som de insåg kunde upplevas som kränkande. Hon nämner att de hade tänkt 
igenom annonsen och all bakgrund, men missat en detalj som de inte alls hade tänkt på. När 
kampanjen sedan rullades ut blev den inte mottagen som det var tänkt enligt företaget, vilket 
ledde till att kampanjen snabbt drogs tillbaka. Katarina nämner också en kampanj som de i 
efterhand inte var nöjda med för att karaktärerna i reklamen framstod som lite kufiska, vilket 
gjorde att personer skrattade åt dessa karaktärer snarare än med dem. Det var inte 
företagets avsikt och därför körde dem den endast under en väldigt kort tid.  
 
Dietmar kommenterar fenomenet stereotyper och nämner Iprenreklamen som exempel. Han 
menar att reklamen fråntar Iprenmannen hans människovärde och gör honom till en 
“trallande tablett”. Han säger att eftersom det är humor så blir det okej, men att ett sådant 
tilltag likagärna skulle kunna få motsatt effekt. Att göra motsvarande reklam idag med en 
person som har kroppsproportioner som drar åt ett extremt håll skulle av mottagarna kunna 
anses som något av det mest kränkande man kan göra, menar han.  
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株.樺.鞄 VAMPYbEFFEKTEN 
I en rapport av van Kuilenburg, de Jong och van Rompay (2011) diskuteras fenomenet 
“vampyreffekten”, kort sagt innebär det att tittaren kommer ihåg reklamen men inte 
varumärket. Detta fenomen stötte vi på tidigt i vår arbetsprocess, dessutom har det vid varje 
intervjutillfälle uppstått frågetecken kring reklamer och dess avsändare. Rosanna pratar om 
hur hon och några kollegor tittade på roliga reklamfilmer, en av filmerna de skrattade åt var 
väldigt gammal. Men när hon skulle nämna några av dem kom hon inte ihåg avsändaren och 
kommenterade det med att det är ett väldigt dåligt tecken. Hon nämner att humor kan vara 
ett bra verktyg för att få en känsla eller personlighet kring företaget eller varumärket, men att 
humor kanske fungerar mindre bra i de fall som avsändaren verkligen måste nå ut med 
information. Tobias kommenterar det med att det blir tvådelat, att de sitter där och pratar om 
kampanjer som de tycker om men att de inte riktigt vet vilka avsändarna är.  
 
Dietmar kommenterar detta fenomen med att det inte bara gäller humor utan att det kan 
hända när man tar in idrottsprofiler i reklam, och jämför med hur misslyckat det blev när 
Pernilla Wiberg gjorde reklam för RisiFrutti. Alla mindes att Wiberg hade gjort reklam men 
utan att minnas varumärket, RisiFrutti såldes alldeles för lite jämfört med den kostnad som 
Wiberg fick betalt. Dietmar menar att det samma kan hända om man använder sig av 
exempelvis humor, att humorn blir större än varumärket så att det glöms bort.  
 
Ulf menar att det finns en trend i reklambranschen där många har en ständig önskan om att 
dra mot det roliga, och att detta kanske görs i en för hög utsträckning. Han tycker att det 
ibland kan vara bättre att bara vara tydlig och konkret. Joakim tycker att det blir ett problem 
med att göra någonting kul om det görs med den enda avsikten att få människor att skratta. 
De skrattar åt reklamen men kommer inte ihåg avsändaren, vilket är katastrof enligt Joakim.  

 
“Det finns ett snäpp värre än katastrof, det är om människor skrattar, inte 

kommer ihåg vem det var som fick dem att skratta och sen köper de fel sak! 
De köper från det där tråkiga bolaget men de trodde det var det roliga 

bolaget. Så humor är ju värdelös om du inte når i mål med vad du vill nå i mål 
med.” - Joakim 

 
株.鞄 UTMANINGAb OCH MÖJLIGHETEb I DAGENS MEDIELANDSKAP 
Dietmar upplever dagens reklam som väldigt försiktig, och att den styrs av en viss rädsla. 
Det i sin tur påverkar humorn i reklamen som därmed blir tamare anser han. Han menar att 
rädslan och försiktigheten kommer från att man som marknadsförare är orolig för att få 
sparken om en reklam skulle gå över gränsen, men att även det offentliga samtalet har blivit 
räddare. 
 
Han anser även att det finns fler generationer, att en generation idag kan bestå av en grupp 
personer med en åldersskillnad på 5-10 år och att dessa har egna kulturgemenskaper som 
skiljer sig från en annan generation. Eftersom det finns fler generationer finns därmed fler 
målgrupper. Dietmar anser att det därför krävs mer noggrannhet för att träffa rätt målgrupp 
och att man måste kunna prata samma språk som sin målgrupp, vilket är ett dilemma för alla 
som arbetar med marknadsföring. 
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Joakim anser tvärtom att företagen är mer modiga nu för tiden. Att det är lättare att komma i 
kontakt med andra personer och deras kulturer samt referensramar, vilket leder till ett mer 
öppet klimat. Han upplever även att vi har mer subkulturer och smågrupper idag. Joakim 
anser att när man vet mer om varandra blir det tillåtet att skämta mer på ett annat sätt, han 
tror att det är mer tillåtet att skämta och att det är okej att försöka hitta sin egen nischade 
målgrupp. När företaget lär känna denna målgrupp får de större möjlighet att leka runt och 
skruva till humorn, eftersom företaget och den nischade målgruppen har många 
gemensamma referensramar. Han anser även att, som en effekt av detta, humorn har blivit 
mer komplicerad. 
 
Däremot tycker han som Dietmar i fråga om generationer, att olika generationer blir som 
gemenskaper med olika språk. Joakim nämner hur han och hans barn skrattar åt helt olika 
saker på nätet. Han menar att han är väldigt uppdaterad men hur det ändå är svårt att 
greppa varför vissa saker blir roliga, att det är som en skillnad i erfarenheter.  
 
Katarina menar att man måste ta hänsyn till otroligt mycket idag som man kanske inte 
behövde göra i samma utsträckning förr, eftersom människor är mer lättkränkta nu. Hon 
menar att det måste respekteras, men att det leder till att humorn präglas av en svår 
balansgång om man, som på hennes företag, vill hålla sig på den säkra sidan. Katarina 
pratar även om att det blir snabbare reaktioner på reklam idag i och med sociala medier. 
Däremot är det lättare i och med sociala medier eftersom det går att ta ner reklamer ganska 
fort om de skulle upplevas som kränkande.  
 
En annan skillnad mot reklamen förr är att det idag finns fler kanaler att nå sin målgrupp 
genom. Katarina nämner att de på hennes företag alltid utgår från en viss målgrupp och 
väljer kanal baserat på den. Dessutom kräver kanalerna olika format, en Facebookreklam 
bör vara kanske 6 sekunder lång medan en bioreklam kan vara på 45 sekunder.  
 
Rosanna och Tobias delar denna åsikt om att det finns många fler kanaler att jobba med 
idag, de anser att man måste kunna arbeta i alla dessa kanaler. De nämner också några 
exempel på hur de olika kanalerna har förändrat arbetet med marknadsföring. Film är 
populärt idag och många vill göra filmer som fungerar utan ljud, vilket påverkar hur 
dramaturgin i en reklamfilm är uppbyggd. De pratar också om att målgruppssegmenteringen 
blir allt tydligare och att riktat innehåll styr idéprocessen allt mer, vilket i sin tur kommer 
påverka humorn som används i reklamen. Att avsändarna kan komma att använda varianter 
av samma skämt i framtiden, anpassat utefter målgruppen.  
 
Rosanna och Tobias pratar också om en innehållsmässig förändring, människor har blivit 
försiktigare eftersom det ständigt sker en politisk mognad. Det går inte att komma undan 
med smaklös kommunikation, det märks direkt på exempelvis Facebook där antalet följare 
kan bli lägre eller arga kommentarer dyka upp. Eftersom konsumenterna blir mer medvetna 
påverkar det humorn mycket enligt Rosanna och Tobias, de menar att man inte kan köra på 
låga 90-talsskämt längre utan att man måste vara smartare än så. 
 
Den åsikten delas av Ulf, han menar att reklamen idag präglas av att den är smartare. Det 
ska vara smarta tankeexperiment som skapar PR. Webben blir en allt viktigare kanal och 
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marknadsföringen ska vara så tillskruvad att bloggare över hela världen lockas att skriva om 
det menar han. Han menar att allt är mer anpassat för webb och att det syns i att filmerna är 
kortare och ofta filmas utan någon dialog. Ulf anser också att man måste arbeta i fler kanaler 
idag, och att ett humorbudskap måste kunna översättas till dessa olika kanaler för att kunna 
tillhöra ett större sammanhang. Missar målgruppen nio kanaler så kanske de nås av den 
tionde.  
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兜 Slutsatser 
 
HUb FUNGEbAb HUMOb I MAbKNADSFÖbING? 

- Humor som är baserad på orimlighet  och lättnad anses som populära och 
uppskattade humortyper bland våra intervjupersoner medan överlägsenhet  anses 
opassande i marknadsföringssammanhang. 

 
- Humor är inte något biologiskt utan påverkas av kultur, miljö, erfarenhet, situation, 

uppväxt och omgivning. 
 
HUb SKA MAN GÖbA FÖb ATT LYCKAS MED HUMOb I MAbKNADSFÖbING? 

- För att undvika vampyreffekten och uppnå de positiva effekterna av humor i 
marknadsföring som igenkänning, identifiering, bli ihågkommen, sticka ut och skapa 
positiva känslor för varumärket bör humor i kommunikation relatera till varumärket 
och/eller produkten.  

 
- Undvik att använda humor för humorns skull. Humorn bör inte vara grunden i en 

produktion, istället bör den komma in naturligt i den kreativa processen. Undvik också 
att skämta på någon annans bekostnad, detta kan uppfattas som otrevligt och 
kränkande. Att ha självdistans och skämta om sig själv och sin bransch ses som 
positivt.  

 
- En alltför bred målgrupp kan göra humorn för tam och intetsägande, istället bör man 

fokusera på en smalare målgrupp och anpassa kommunikationen efter målgruppen 
för att skapa igenkänning och identifiering. 

 
- Alla branscher kan använda sig av humor i marknadsföringen, men inte alla 

varumärken.  
 
VILKA UTMANINGAb OCH MÖJLIGHETEb FINNS I DAGENS MEDIELANDSKAP? 

- Humorn idag har förändrats i takt med att antalet kanaler har ökat och en större 
möjlighet med direkt feedback från mottagarna har gjort marknadsföringen lite 
försiktigare. Man kommer inte undan med förlegade värderingar idag. Dock har den 
blivit modigare och smartare för att kunna nå igenom bruset och sticka ut. 

 
- Marknadsföringen i framtiden kan komma att bli mer målgruppsinriktad och 

anpassad, detta kommer också gälla humorn som används.  
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竃 Diskussion 
Att humor är ett komplext ämne att undersöka kommer inte direkt som någon överraskning 
för oss och precis som Ulf påpekar så finns det enormt jävla många olika faktorer att ta in för 
att få humor att fungera i marknadsföring. Alla människor är unika och deras humor likaså. 
Humor är något som kommer från en persons uppväxt, omgivning, kultur, humör och 
samtidigt är humorn känslig för fel timing och situationer. Detta gör att humor är något som 
anses vara svårt att arbeta med men det är samtidigt ett oerhört effektivt verktyg när det 
används korrekt. Vårt mål har varit att undersöka hur man gör för att lyckas med humoristisk 
marknadsföring och vi har kommit fram till flera olika faktorer man bör ta ha i åtanke. Det är 
långt ifrån ett garanterat framgångsrecept men förhoppningsvis kan rapporten ge en liten 
vägledning.  
 
En humortyp som bygger på orimlighet  och överraskar med sin konstighet verkar vara den 
som anses vara mest effektiv av våra intervjupersoner. Vi tror det kan ha att göra med att 
den mängd reklam man blir exponerad för idag kan verka tam, trist och något man sett 
tidigare. När då en reklam som känns helt galen, konstig och ologisk dyker upp i rutan 
sticker den ut ur mängden och får mer uppmärksamhet. Några positiva exempel som tagits 
upp av intervjupersonerna har varit Old Spice och Klarnas Smooth. Huruvida dessa har gett 
någon positiv effekt har vi inget svar på och effekten av denna typ av humor jämfört med 
andra kan vara ett intressant ämne att ta upp i framtida forskning. Att använda sig av 
självdistans anses som något positivt i vår undersökning. Att kunna skämta om sig själv och 
sin bransch verkar vara något som utstrålar självförtroende, självinsikt och ärlighet vilket i sin 
tur kan skapa en mer positiv attityd hos mottagaren. Myten om att skadeglädje är den enda 
sanna glädjen är någonting som vi kan slå hål på. Att skämta om andra genom att försöka 
dra andra varumärken i smutsen eller utmåla en grupp av människor som märkliga och 
försöka få folk att skratta åt dem är inte framgångsrikt. Det är väldigt lätt att den typen av 
humorbaserad reklam blir missförstådd vilket i sin tur får företaget att framstå i dålig dager.  
 
Tidigare forskning har försökt hitta ett samband mellan humorns effektivitet och vilka 
produkter som säljs. Lyxiga varor som parfymer och klockor anses inte kunna säljas med 
humor. Enligt vår undersökning så passar humor alla branscher men är mer beroende av 
varumärket och dess varumärkesidentitet. Det här håller vi med om och får uppfattningen att 
varje varumärke är unikt och har som en egen personlighet. Om varumärket, oavsett 
bransch, vill arbeta med humor och detta passar deras identitet så finns det inga 
begränsningar vad gäller produkt eller tjänst. Den bransch som diskuterats som opassande 
är begravningsbranschen. Även där nämner ett par av informanterna att det skulle kunna gå 
men att risken för att det blir fel och osmakligt är alldeles för stor. Även hjälporganisationer 
som Rädda Barnen har nämnts där risken att skämta bort allvarliga situationer anses vara 
för stor. En organisation som är beroende av andra människors sympati och donationer bör 
inte arbeta med en lättsam och lustig stämning. Sammanfattningsvis anser vi inte att det är 
en omöjlighet för vilken bransch som helst att använda humor utan det beror på varumärket; 
varje varumärke bör ses som unikt. 
 
Flera intressanta synpunkter om dagens marknadsföring dök upp under vår datainsamling. 
Dagens sociala medie-landskap har förändrat sättet på hur man tänker och arbetar med 
marknadsföring. En stor skillnad är att anpassa sig efter de nya kanalerna, där ett exempel 
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är rörlig media som ska fungera utan ljud. En annan skillnad är att sociala medier har öppnat 
möjligheten för vem som helst att dela inlägg och ge varumärken direkt feedback i 
kommentarsfält och inlägg. Vilket också blir synligt för alla andra. Detta betyder att om man 
gjort något fel i sin marknadsföring så märker man det väldigt snabbt. Katarina är en av dem 
som nämner risken att ens inlägg kan urarta och bli ett forum för att diskutera frågor som 
kanske inte alls har med marknadsföringen att göra. Rosanna och Tobias nämner också 
dessa risker och man kan se hur attityden till ett varumärke förändras på kort tid. Vi lever i ett 
samhälle där frågor kring sexism, rasism och alla olika frågor om diskriminering kan 
diskuteras och påpekas öppet, vilket är både bra och viktigt. Det finns dock en rädsla hos 
varumärken för att bli missuppfattade och anklagade för att sprida rasism eller sexism. Ett 
exempel är H&M som i början av 2018 anklagades för rasism i sin marknadsföring, vilket 
resulterade i en stor debatt kring varumärkets människosyn och även resulterade i 
vandalism av flera butiker. 
 
Under våra intervjuer diskuterades skillnaderna mellan reklam idag och hur den såg ut för 
några år sedan och många lyfter fram en större politisk korrekthet idag gentemot förr då man 
lättare kunde komma undan med tveksamt användande av stereotyper. Den här 
förändringen tror vi har påverkat marknadsföringen till att bli lite försiktigare. Som 
marknadsförare tvingas man att tänka till en gång extra ifall ens material kan uppfattas som 
kränkande, vilket vi anser som positivt. Däremot är dessa snabba reaktioner på otydlig 
reklam lite obehaglig, att ett budskap kan feltolkas till den grad att människor tar det som en 
inbjudan till upplopp. Det leder till att företagen blir ännu känsligare för respons på sin 
marknadsföring och ständigt måste vara på tårna för att hinna ta bort kampanjer som 
uppfattas som otydliga.  
 
I intervjuerna nämner några personer att marknadsföringen blivit försiktigare, samtidigt som 
andra säger att den blivit modigare. Detta förbryllade oss i början, hur kan något bli 
försiktigare och modigare samtidigt? Om man tolkar det som att man är försiktigare i 
marknadsföringen för att inte kommunicera kränkande budskap, men samtidigt måste vara 
modigare och våga experimentera med marknadsföring för att sticka ut i bruset, blir 
motsatsförhållandet ganska logiskt. Kanske har marknadsföringen blivit smartare på flera 
sätt under de senaste åren. 
 
En annan intressant punkt är den upplevda förändringen av målgrupper idag. Under 
intervjuerna så påpekar Dietmar och Joakim att en åldersskillnad på 5-10 år kan betyda en 
generation med egna referensramar som inte förstås av de som är äldre eller yngre. Detta 
kan betyda att mängden målgrupper och subkulturer ökar och i sin tur gör det svårare att nå 
ut till dem om man inte känner till deras språk, referensramar och i sin tur humor. 
Utmaningen för marknadsföringen blir att om målgruppen är för bred kan humorn uppfattas 
som tam och intetsägande av mottagaren, den bästa effekten av humor verkar vara på 
mindre målgrupper och när man skämtar om saker inom de gemensamma referensramarna, 
på målgruppens språk och i de kanaler de verkar. För de varumärken med bred målgrupp 
kan det i framtiden betyda ett mer omfattande arbete med kanaler, målgruppsanalys och 
anpassad humor. 
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Värt att nämna är också att humorns syfte i marknadsföring inte är att underhålla utan att 
marknadsföra. Humorn ska fungera för att krydda kommunikationen och inte vara grunden i 
budskapet. För att undvika vampyreffekten måste humorn relatera till varumärket och dess 
värderingar och samspela med övriga varumärkeselement. 
 
Vårt första förslag till framtida forskning är att undersöka hur en begravningsbyrå skulle 
kunna använda sig av humor i sin marknadsföring.Vårt andra förslag handlar om den 
omfattande datainsamlingen som sker av IT-företag idag med syfte att kartlägga människors 
beteende, intressen och vanor för att skapa mer relevant annonsering. Vi är nyfikna på om 
man på samma sätt kan kartlägga människors humor för att sedan kunna anpassa 
humoristisk annonsering till individer baserade på dessa resultat samt mäta dess effekter. 
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釜 Bila┬or 
 
釜.椛 INTEbVJUGUIDE 
 
Vad gör du? Vad jobbar du med?  
 
När skrattade du sist åt en reklam? 

Vilken var det och vad gjorde den så rolig? 
 

Hur har du använt dig av humor i dina tidigare uppdrag?? 
Vad gjorde du då? / Varför inte? 
Hur tänkte du innan? Målgrupp, varumärke? 
Hur gick det? funkade det? 

 
Hur vet man när man kan använda sig av humor i marknadsföring? 

Hur vet man när man ska undvika det?  
 

Vilken slags humor tror du är vanligast och/eller mest effektiv inom reklam?  
(Satir, sentimental humor etc..)  

 
Passar humor alla varumärken? 

Vilka? Varför? varför inte? 
 
Passar humor alla branscher? 

Vilka? Varför? Varför inte? 
 
Passa humor alla kanaler? 

Någon som passar bättre än andra? 
 
Svårigheter att komma ihåg avsändare från roliga reklamer? Hur ska man göra för att 
bli ihågkommen? 
 
Har du något exempel på en reklam som försökt anspela på humor men misslyckats?  

Vad var det som gjorde att humorn inte fungerade? (Fel målgrupp, dåligt levererat 
skämt?) 

 
Finns det något som alla tycker är roligt? 

Vad ska man absolut undvika? 
Kan alla vara roliga? 

 
Hur har humor förändrats i marknadsföring de senaste åren? 

Hur kommer det se ut i framtiden? (Kanaler, vad skrattar man åt? Vad är ok?) 
 
Har vi glömt något? Finns det något mer intressant att diskutera?  
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