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Konventioner 
 

 
 
 

Västerländska namn skrivs i ordning förnamn - efternamn. 
 
Japanska och koreanska namn skrivs i ordning efternamn - förnamn. 

 
För romanisering av japanska ord används det modifierade Hepburn-systemet. Lång vokal 

uttrycks med makron, med undantag för vedertagna ord och namn såsom Tokyo och Chuo. 
 

Ord och begrepp på japanska och latin skrivs kursiverat. 

Alla översättningar är mina egna om inte annat anges. 

För tv-reklamvideoklipp kommer uttrycket CM (Commercial Message) att användas, då det 

är termen som används i Japan. Som pluralform kommer CMs att användas för att få flöde i 

skrivandet.
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 
De två gånger jag har åkt på utbytestermin till Japan, har jag bott på studenthem som 

tillhandahållits av Nihon University respektive Chuo University. Bägge studenthemmen 

hade ett allrum med tv-apparat. Studenterna, som ofta samlades för att äta tillsammans, 

umgås och spela spel m.m., gjorde allt detta i allrummen och väldigt ofta med tv:n påsatt i 

bakgrunden. Det var svårt att fokusera på de dramer och varietéprogram som sändes, när 

det var så mycket annat som hände i allrummen, men jag fann mig ofta dras till tv:n så fort 

det slogs över till reklam. Klippen var ju så korta, och inget större fokus behövdes för att 

hänga med i svängarna. Det var något med dessa små snuttar som var så speciellt. Till att 

börja med var de så annorlunda mot den vackra men stela och seriösa svenska tv-reklamen. 

Klippen var fyllda med humor, med fåniga utstyrslar, med konstiga trudelutter och med 

många besynnerliga ansiktsuttryck. Jag blev förvånad över hur mycket skämt och nonsens 

som kunde få plats på dryga trettio sekunder. Redan hösten 2014 på Nihon University hade 

den japanska tv-reklamen blivit mycket underhållande för mig, men det var inte förrän 

hösten 2015 på Chuo University då jag tog kursen Humor in Society som jag fick ett 

djupare intresse. Kursen angrep frågor som ”Vad är humor?”, ”Varför skrattar vi?”, ”Finns 

det olika typer av humor?” osv. Det var då jag fick idén att undersöka humortyper i japansk 

tv-reklam. 
 

 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Denna studie kommer att göra en analys av japansk reklam för att se vad för typer av humor 

som används, och sedan gå in på en djupare analys av den vanligaste kategorin om en sådan 

går att finna. Syftet är att undersöka japansk humor som fenomen i tv-reklam. Vad är det för 

typ av humor som införlivas i den japanska reklamen? Jag kommer att titta på reklam som 

sänts under min senaste vistelse i Japan, september 2015 - februari 2016. 
 

Frågeställningar: Vilken humortyp används för att stimulera japanska universitetsstudenter 

i dagens japanska tv-reklam? Hur svarar dessa studenter gentemot denna humortyp i reklam? 
 

 
 

1.3 Hypotes 
 
Enligt mina erfarenheter av att ha bott i över ett och ett halvt år i Japan, där jag tagit del av 

kulturen i form av tv-dramer, varietédramer och animerade program, är jag av 

uppfattningen att ordlekar är mycket vanliga och relevanta i dagens japanska samhälle. Jag 

tror att jag kommer att finna många ordlekar i olika CMs vid undersökning, och tror även 

att de japanska studenterna kommer att vara positiva gentemot ordlekar som används i 

reklam. Simpla, uppenbara ordlekar, där man inte försökt få konsumenten att tänka alltför 

mycket är något jag tror uppskattas. Sexuella teman tror jag dock inte tyckes om, då mitt 

intryck är att japaner inte ofta pratar om saker som rör sexuella frågor.
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2. Material och metod 
 

2.1 Avgränsningar 
 
Humor är ett brett ämne och behöver avgränsas för att denna undersökning skall vara 

möjlig. Till en början avsåg jag göra en komparativ analys av humorn i den svenska 

respektive japanska tv-reklamen. Även om denna aspekt förefaller intressant, visade sig 

detta vara för omfattande. Jag kommer strikt hålla mig till reklam i Tokyo på tv, och 

kategorisera de olika humortyper jag finner. 
 

 
 

2.2 Material 
 
Jag kommer att använda mig av trettio CMs från videoklipp under perioden september 

2015 - februari 2016 av användaren JPCMHD på videoplattformen YouTube.1 Denna 

användare har kompilationsvideor med endast japansk reklam som dessutom är 

kategoriserad efter vilka veckor den sändes på tv i Japan. JPCMHDs syfte är enligt dennes 

YouTube-kanal: 
 

“[…]to promote and experience the unique lifestyle concept of the popular culture of Japan by 
providing the viewers a wide selection of commercials that air on mainstream TV stations across 

Japan.”2
 

 

JPCMHD har varit aktiv med denna sysselsättning sedan 2011.3 Perioden som kommer att 

användas omfattar veckorna 38-53 under 2015 och veckorna 1-6 under 2016. Det visade sig 

finnas något för få videoklipp innehållande humor från endast JPCMHD:s kanal, och jag 

kommer därför även att använda klipp från användaren japanese cm från januari 2016, då 

denna period hade flest humoristiska CMs att erbjuda. 4 

 

 
 

2.3 Metod 
 
Inledningsvis kommer jag att göra en kvantitativ analys av 30 japanska CMs och 

kategorisera dem i olika humorgrupper för att hitta den mest förekommande 

humorkategorin. Jag kommer sedan att göra en kvalitativ analys av tre CMs tillhörande 

denna kategori för att se vad humorn i denna kategori utgör, samt se om eventuella 

underkategorier kan hittas. De CMs som väljs ut (de trettio videorna och sedan de tre 

videorna) är de som jag uppfattat som mest humoristiska. Efter en egen tolkning av humor i 

japansk reklam i de utvalda CMs, utgår jag sedan från hur en japansk publik tolkar och 
 
 

1 JPCMHD, YouTube. Enligt min förståelse betyder detta användarnamn ”Japanese CM in HD”, men detta är 

ej bekräftat.  https://www.youtube.com/playlist?list=PLQlTE_1Awi5je8LOB2fTei5_MtWn5OAb_(2016-03- 

13) 

Jag har varit i kontakt med denna YouTube-användare per e-post. JPCMHD samlar in japanska tv-program som 

denne har tillgång till, och klipper sedan ur CMs från dessa, för att sedan göra kompilationer på YouTube. 
2 JPCMHD, YouTube  https://www.youtube.com/user/JPCMHD/about (2016-03-13) 
3 Ibid. 
4 Japanese cm, YouTube  https://www.youtube.com/channel/UCwacyPIu1oDsOklZbiNR64g/videos (2016-04-11)

https://www.youtube.com/playlist?list=PLQlTE_1Awi5je8LOB2fTei5_MtWn5OAb_
https://www.youtube.com/user/JPCMHD/about
https://www.youtube.com/channel/UCwacyPIu1oDsOklZbiNR64g/videos
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reagerar på samma reklam, analyserar och gör till slut en komparativ analys av de två 

tidigare analyserna. Undersökningen av japanska tittares uppfattningar sker i form av en 

web-enkät där deltagarna tittar på utvalda CMs och sedan fyller i svarsenkäten. Jag inriktar 

mig på målgruppen japanska universitetsstudenter från Chuo University och Nihon 

University. Denna undersökning omfattar 60 personer. 
 

 
 

2.3.1 Metodologiska problem 
 
En eventuell påverkande aspekt i CMs kan vara att idoler, framgångsrika skådespelare eller 

kända tv-profiler deltar, eller att sånger från idol-band spelas som bakgrundsmusik. Dessa 

aspekter har jag valt att inte uppmärksamma på grund av hur omfattande undersökningen 

och uppsatsen skulle bli. Dock är dessa intressanta aspekter att tänka på inför eventuell 

framtida forskning. 

En svår aspekt kommer att vara översättningen av CMs; att framgångsrikt ”överföra” 

– framför allt skämtet – från ett språk till ett annat, utan att själva skämtet går förlorat i 

översättningen. Då undersökningen inte huvudsakligen handlar om översättning så kommer 

jag att översätta på ett sätt så att läsaren förstår vad det handlar om, snarare än att vara 

ordagrann och specifikt förklara grammatik, böjningar och dylikt. 

Vissa CMs som väljs kan vara avsedda för en annan målgrupp än studenter och kan 

på grund av detta uppfattas som tråkiga eller ointressanta. 

Mina val av CMs skulle kunna påverkas av personlig smak och humor, vilket sedan 

kan påverka undersökningen. Jag väljer ut alla CMs som jag anser innehålla någon form av 

humor och kan då ha missat klipp på grund av egen definition av vad som klassas som 

humorinnehållande eller roligt. Något jag uppfattar som icke humoristiskt kan därför anses 

vara roligt i någon annans ögon, eller vice versa. Även YouTube-användaren JPCMHD har 

gjort ett urval av videor (denne väljer ut videor för kanalen som upplevs intressanta), och 

mina val blir därmed ett urval av ett urval. Trots detta måste val av CMs ändå göras för 

undersökningen. 

Jag avsåg från början att dela in CMs i många varierande humortyper och även 

tillhörande underkategorier, men det skulle komplicera undersökningen och ett större antal 

CMs än vad jag tänkt mig skulle behövas. Jag funderade även på en undersökning av ett 

större antal CMs både i den kvantitativa och kvalitativa undersökningen, men valde att inte 

göra detta på grund av den längd på perioden som givits för uppgiften samt det faktum att 

det hade blivit för omfattande. 

Eventuella problem och svårigheter med web-enkäten kan uppstå. Det går inte att 

hundraprocentigt veta att alla som gjort enkäten är japaner då jag via de sociala medierna 

Facebook och Line skickar ut den till japanska klasskamrater och vänner på de två 

universiteten, som i sin tur skickar enkäten vidare till sina vänner på universiteten. Det är 

den så kallade snöbollseffekten (snowball sampling), viken har sina fördelar och brister. Av 

de japaner jag har kontaktat umgås många med utbytesstudenter som studerar japanska i 

Japan, så missförstånd i kommunikationen över internet kan möjligen leda till att även 

dessa utbytesstudenter, som då inte är japaner, fyller i enkäten. Mer än att spekulera går
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dock inte att göra, då jag inte infört någon fråga om nationalitet (denna brist i enkäten insåg 

jag först efter att enkäten skickats ut och jag redan fått tillbaka en del svar). 

Universitetsstudenter i Japan brukar vara i åldrarna 18 till 22 (då det är som vanligast 

att direkt läsa på universitet efter gymnasiet i Japan) men i undantagsfall kan de vara yngre 

eller äldre. Personer som åkt på utbyte faller in i kategorin äldre, medan människor med 

sena födelsedagar faller in i kategorin yngre. Vid ifyllnad av universitet skapar jag därför 

valet ”övrigt” för dem som för närvarande är på utbytesstudier vid andra universitet. Både 

kön och ålder kan som sagt vara en påverkande faktor, men inte heller detta kommer att 

undersökas vidare på grund av omfattningen av uppsatsen. 

Ett annat problem skulle kunna vara ifall personerna som fyller i web-enkäten redan 

blivit utsatta för de CMs jag kommer att välja. Är det en CM de ofta har sett kan skämtet ha 

blivit uttjatat och man kanske istället får ett negativt betraktelsesätt. Följaktligen kunde jag 

ha ställt frågan ”Har du sett denna CM tidigare?”, men även detta insåg jag först efter att 

enkäten skickats ut och det inte längre fanns tid för ändringar. 
 

 
 

3. Teori och tidigare forskning 
 

3.1 Teori 
 
I följande avsnitt förklaras först bakgrunden till humor och sedan de tre största 

humorteorierna. 
 

 
 

3.1.1 Humor 
 
Humor definieras olika beroende på vem som definierar den. I ett rent akademiskt 

sammanhang uttrycker Merriam-Webster Dictionary humor som ”ett uttryckssätt med 

avsikt att väcka nöje”.5 Cambridge Dictionaries Online formulerar humor som ”förmågan 

att finna saker roliga”.6 

Professorerna Gulas och Wienberger talar i Humor in Advertising om Stern som 

använder termen komedi istället för humor när hon hänvisar till ”reklam eller exalterande 

sido-fenomen” och använder termen skratt för gensvarsprodukten.7 Professor Salvatore 

Attardo nämner i Linguistic Theories of Humor Escarpit som hävdar att humor flera gånger 

framförts som odefinierbar.8 Attardo fortsätter med att säga att det är problematiskt och 

svårt att definiera vad exakt som räknas som humor.9 

Universitetslektorn Tsukawaki Ryota m.fl. skriver i studien ”Process effects of 

expression of humor on anxiety and depression” att humor är ett koncept med varierande 
 
 
 
 

5 Merriam-Webster Dictionary, humor.  http://www.merriam-webster.com/dictionary/humor (2016-03-31) 
6 Cambridge Dictionaries Online, humour.  http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/humour 

(2016-03-31) 
7 Gulas och Wienberger, s. 21. 
8 Attardo, Salvatore, Linguistic Theories of Humor, Berlin: Mouton de Gruyter, 1994, s. 3. 
9 Ibid, s. 3.

http://www.merriam-webster.com/dictionary/humor
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/humour
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innebörd och att ingen enhetlig uppfattning ännu finns.10 Tsukawaki fortsätter med att 

referera till Robinson, som definierar humor i egenskap av all kommunikation som 

producerar leenden, skratt, sådant som alla tycker är kul, och känslan av att något är 

underhållande, och sedan Makino, som i sin tur definierar det som då en person i fråga har 

för avsikt att roa lyssnaren genom att skapa något stimulerande, vilket får lyssnaren att 

tycka att stimuleringen är rolig eller märklig.11 Tsukawaki refererar i An investigation into 

the motives for different expressions of humor till Ueda, som menar att humor är ett mentalt 

fenomen som ger upphov till nöje och fåneri genom stimulans som bland annat ordlekar 

och sarkasm.12
 

Universitetslektorerna Abe Yoko och Nihei Mai tar upp Yamada Tadao i 

Reexamination of the Meaning of Humor and Laughter: A study from humor behavior in 

expression and perception, som anser att humor kan hjälpa till i det sociala livet, till 

exempel genom att lindra onödiga spänningar i människorelationer.13 Detta går att relatera 

till de olika humorteorierna (se ss. 11-13). Gulas och Wienberger indikerar att humor i 

annonsering sträcker sig så långt tillbaka som till 1500-talets krogskyltar.14 Vidare skriver 

de att det finns humorskillnader mellan män och kvinnor, liksom skillnader vid varierande 

kön, ålder och kultur.15
 

Jag kommer i denna uppsats att hålla mig till, hänvisa till och använda humor i dess 

akademiska kontext definierad ovan, samt använda Tsukawaki och Makinos definitioner 

ovan då jag anser att dessa bäst stämmer överens med mina egna humortolkningar. Humor 

baseras på en rad olika teorier och jag skall nedan försöka klarlägga varför vi skrattar, för 

att få en större förståelse för vad humor innebär i olika kontexter. 
 

 
 

3.1.2 Den humoralpatologiska teorin och temperamentsläran 
 

Ordet humor kommer av det latinska ordet hu’mor, vätska.16 Betydelseutvecklingen hänger 

ihop med tankar inom äldre läkekonst om en relation mellan kroppsvätskor och 

temperament. 

Uppkomsten av ordet humor börjar med ordet humour (fukt/vätska) från ordet 

humere (att vara fuktig).17 Bägge orden härstammar från medelengelskan – vilket i sin tur 
 

 
10 Tsukawaki, Ryota (塚脇涼太) m.fl., ユーモア表出が表出者自身の不安および抑うつに及ぼす影響過程 

(Process effects of expression of humor on anxiety and depression). The Japanese Journal of Experimental 

Social Psychology. 2011, Vol. 51, No. 1, 43–51, s. 43. 

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjesp/51/1/51_1_43/_pdf (2016-03-25 kl. 13.14) 
11 Ibid, s. 43. 
12 Tsukawaki, Ryota (塚脇涼太) m.fl., なぜ人はユーモアを感じさせる言動をとるのか？ユーモア表出動 

機の検討 (An investigation into the motives for different expressions of humor), The Japanese Journal of 
Psychology, 2009, Vol. 80, No. 5, pp. 397-404, s. 397. (2016-03-25 kl. 13.05, lång länk i litteraturlistan) 
13 Abe, Yoko (阿部洋子)och Mai Nihei (仁平舞), ユーモアと笑いの意味の再検討 - ユーモア行動 

（表出・感知）と社会的スキルとの関係を参考にして (Reexamination of the Meaning of Humor and 

Laughter: A study from humor behavior in expression and perception), Atomi University: Faculty of 

Literature, 2014, s. 108.  http://ci.nii.ac.jp/naid/110009825024 
14 Gulas och Wienberger, s. 9. 
15 Gulas och Wienberger, s. 45. 
16 Nationalencyklopedin, humor  http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/humor (hämtad 2016-03-31)

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjesp/51/1/51_1_43/_pdf
http://ci.nii.ac.jp/naid/110009825024
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lÃ¥ng/humor


10  

kommer från gammal franska och innan dess från latin.18 Tillkomsten av medelengelska 

skedde efter att Normandie erövrat England 1066.19 Under ca 300 år kom engelskan att 

vara under starkt inflytande av franskan.20 Många franska ord blandades in i fornengelskan, 

medelengelskans företrädare, vilket ledde till skapandet av den senare nämnda. 

Inom äldre läkekonst sade man länge att de fyra kroppsvätskorna – de fyra humores – 

var blod, slem, gul galla och svart galla.21 Dessa troddes bestämma och förklara en persons 

fysiska och mentala egenskaper med diverse proportioner för varje enskild människa.22
 

Detta ledde senare (under 1600-talet) till betydelsen stämning eller sinnestillstånd – ett 

humör, vilket sedan utvecklades vidare till innebörden av humor.23 I skrifter redan från 

400-talet f.Kr. av greken Hippokrates (som också brukar kallas läkekonstens fader) hittas 

teorin om humoralpatologin som förklarar att sinnets och kroppens tillstånd påverkas av de 

fyra kroppsvätskorna, kardinalvätskorna.24 Empedokles, en grekisk tänkare från 400-talet 

f.Kr., framställde läran om de fyra elementen: eld, luft, vatten och jord.25 Hippokrates 

kombinerade dessa fyra element med teorin om de fyra temperamenten, vilka var 

sangviniskt, flegmatiskt, koleriskt och melankoliskt temperament.26
 

Den humoralpatologiska teorin fullbordades och spreds århundraden senare genom 

den grekiske läkaren Galenos.27 Dessa fyra temperament, kombinerade med de fyra 

kardinalvätskorna, skulle då alltså förklara våra sinnen, humör och temperament; därav 

relationen till humor. De fyra temperamenten kan förklaras vidare enligt följande: 
 

Sangvinisk: sorglös, lättlynt, gladlynt, optimistisk, hoppfull, glättig, tillitsfull, 
lättpåverkad…28

 

Flegmatisk: sävlig, lugn, trög, senfärdig, maklig, med långsamma reaktioner, stoisk…29
 

Kolerisk: häftig (till lynnet), argsint, obehärskad, hetlevrad, het, hetsig, uppbrusande…30
 

Melankolisk: sorgsen, nedstämd, nedtyngd av sorg, tungsint, deprimerad, deppig…31
 

 
 
 
 

 
17 Oxford Dictionaries, humour:  http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/humour (2016-03-31) 
18 Ibid. 
19 Nationalencyklopedin, Den medelengelska perioden (till ca 1500). 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/storbritannien/litteratur/den-medelengelska-perioden-till-ca- 
1500 (hämtad 2016-05-04) 
20 Ibid. 
21 Oxford Dictionaries, humour 
22 Ibid. 
23 Ibid. 
24 Nationalencyklopedin, kardinalvätskorna.  http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kardinalvätskorna 
(hämtad 2016-05-04) 
25 Nationalencyklopedin, elementsymbolik..  http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/elementsymbolik 
(hämtad 2016-05-04) 
26 Edvardsson, Bo, Biologiska aspekter på personlighet – ett utbildningsPM, Örebro universitet, akademin för 
juridik, psykologi och socialt arbete, 2008, s. 1.  http://www.diva- 
portal.org/smash/get/diva2:214211/FULLTEXT01.pdf (2016-05-04 kl. 15.22) 
27 Nationalencyklopedin, Galenos.  http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/galenos (hämtad 2016-05-04) 
28 Strömberg, Alva, Nya stora synonymordboken – 2000-talets synonymordbok, Stockholm: Strömbergs 
Bokförlag, 2000 (1998), s. 754. 
29 Ibid, s. 205. 
30 Ibid, s. 440. 
31 Ibid, s. 546.

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/humour
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lÃ¥ng/storbritannien/litteratur/den-medelengelska-perioden-till-ca-1500
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lÃ¥ng/storbritannien/litteratur/den-medelengelska-perioden-till-ca-1500
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lÃ¥ng/kardinalvÃ¤tskorna
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lÃ¥ng/elementsymbolik
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:214211/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:214211/FULLTEXT01.pdf
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lÃ¥ng/galenos
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Figur 1                                                                           Figur 2 
 

De fyra kroppsvätskorna:32                                                                 De fyra temperamenten:33
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

3.1.3 Sammanfattning 
 
Humor har ingen universell definition. Det är även svårt att bestämma vad som faktiskt 

räknas som humor. Några definitioner som finns är förmågan att finna saker roliga och 

kommunikation som producerar leenden och skratt. Tidigare trodde man att 

kardinalvätskorna, de fyra humores, kontrollerade människans fysiska och psykiska 

tillstånd, och därifrån kom senare uttrycket samt betydelsen av humor. Kombinerade med 

de fyra temperamenten fick man människans olika personligheter, karaktärsdrag och humör. 
 

 
 

3.1.4 Teorier om skratt 
 
Det finns många olika teorier inom olika forskningsområden om varför vi skrattar. De tre 

vanligaste, de tre teorier som ständigt dyker upp och återkommer inom diverse områden av 

forskning är överlägsenhetsteorin, inkongruensteorin och avlastningsteorin. 
 

 
 

3.1.4.1 Överlägsenhetsteorin: 
 
Överlägsenhetsteorin är den äldsta teorin om humor då den går tillbaka till Platons tid. 

Enligt doktor Morreall menade Platon att skratt är den sanna formen av människans ondska 

och nonsens, och att det är självignorans som gör någon skrattretande – då vi gottar oss åt 

lustiga personer innefattar vårt skratt en sorts illvilja mot personerna.34 Aristoteles 

uppfattade likaledes skratt, precis som Platon, som en form av hån, men medan för mycket 
 

 
 

32 Figur 1.  http://www.kheper.net/topics/typology/four_humours.html (2016-05-04) 
33 Figur 2.  http://internetshakespeare.uvic.ca/Library/SLT/ideas/order/humours.html (2016-05-04) 
34 Morreall, John, Taking Laughter Seriously, Albany: SUNY Press, 1983, s. 4.

http://www.kheper.net/topics/typology/four_humours.html
http://internetshakespeare.uvic.ca/Library/SLT/ideas/order/humours.html
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skratt gjorde personer oseriösa över viktiga ting gjorde för lite skratt dem trista och sura.35
 

Vid tidig modern tid utvecklade Hobbes teorin vidare, och menade att mänskligheten består 

av folk som ständigt är i konflikt med varandra och att skratt träder fram då striden är 

vunnen.36 Skrattet handlar då om att vi känner oss belåtna av att se ned på andra, genom att 

jämföra skillnader från en högre piedestal. 

Ett exempel på en sådan situation är ”Räven och storken” från Aisopos fabler. Räven 

bjuder en dag in storken på middag. Räven serverar soppa i grunda fat som den 

långnäbbade storken inte kan äta ifrån, till rävens hånskratt och belåtenhet. Efter en tid 

bjuder storken in räven till middag, och räven tackar glatt ja. Storken serverar soppa i höga, 

smala kannor med smal öppning, som räven med den korta tungan inte kommer åt, och det 

är storkens tur att förnöjt hånskratta. Bägge djuren får uppvisa sin list och överlägsenhet. 

Vidare skriver Morreall att Anthony Ludovici i boken The Secret of Laughter förklarar 

att vi skrattar för att visa motparten att vi är starkare, bättre och mer anpassade till 

situationen än vad de är och det gör vi även genom att visa tänderna – i ett skratt.37 Att vara 

överlägsen kan handla om situationer beträffande styrka, intelligens, rikedom eller utseende 

osv. Professor Richard Wiseman förklarar teorin i samband med sin humorstudie laughLAB 

att i dessa ovan nämnda situationer så upplevs personerna fåniga och idiotiska för att de på 

grund av sin egen ignorans gjort ett löjligt misstag, blivit offer för olyckliga omständigheter, 

missförstått något uppenbart eller förlöjligats av någon annan.38
 

Detta leder till en annan del av överlägsenhetsteorin. Då man skrattar åt sig själv är 

det för att man hamnat i en pinsam, löjlig situation vilken löses genom att förlöjliga sig 

själv.39 Då du hånar dig själv så har den hånade delen av dig separerat sig från delen av dig 

som blir förlöjligad.40 Man lär sig att omedvetet se sig själv som någon annan och ta ett 

alter ego som sedan förlöjligar sitt fåniga jag. 

Å andra sidan argumenterar neurologen Sophie Scott att skratt inte är en typ av hån, 

utan mer av ett socialt fenomen.41 Hennes teorier bestrider överlägsenhetsteorin, och hon 

står snarare närmare avlastningsteorin (se s. 13). Scott förklarar i videon ”Why We Laugh” 

att vi skrattar för att visa människor att vi förstår dem, att vi håller med dem och har en 

samhörighet.42 Hon tar i samma video upp en exempelsituation där personen i fokus 

hamnar i en smärtsam, svår och genant situation. Vännerna börjar då skratta, för att 

omvandla situationen till en rolig, behaglig situation. Huvudpersonen börjar till slut också 

skratta, åt situationen och åt sig själv. Skratten verkar som en katalysator för situationen 

och den tunga, påfrestande energin avlastas. Spänningen minskar, sociala band upprätthålls, 

lättnad över att situationen inte var så farlig skapas, och den obekväma personen i fråga 

slappnar av, tack vare skratten. 
 
 
 
 

35 Ibid, s. 5. 
36 Ibid, s. 5. 
37 Ibid, s. 6. 
38 Wiseman, Richard, laughLAB, 2001.  http://www.richardwiseman.com/LaughLab/super.html (2016-04-15) 
39 Morreall, s. 8. 
40 Ibid, s. 8. 
41 Scott, Sophie, Why Do We laugh?, TED-talk, 2015 (posted March 2015). 
http://www.ted.com/talks/sophie_scott_why_we_laugh (2016-04-15 kl. 15.19) 
42 Ibid.

http://www.richardwiseman.com/LaughLab/super.html
http://www.ted.com/talks/sophie_scott_why_we_laugh


50 Ibid, s. 

2121. 
51 Ibid, s. 21. 
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3.1.4.2 Inkongruensteorin: 
 

Inkongruens denoterar brist på överensstämmelse, en motsägelse.43 Teorin innebär en 

reaktion mot det oförväntade som händer och bearbetningen därefter. Först häpnar vi över 

något vi inte hade väntat oss. Det kan vara något som är fullständigt ur sitt sammanhang, 

något ologiskt eller olämpligt. Sedan inkorporerar vi detta med den tidigare presenterade 

informationen och skapar oss en ny situation av händelsen. Morreall menar att denna teori 

först kom från Aristoteles, och senare utvecklades vidare av Kant och Schopenhauer under 

1700- och 1800-talet.44 Inkongruensteorin förnekar inte överlägsenhetsteorin men till 

skillnad från överlägsenhetsteorin finns inget behov av att kontrastera mellan skrattarens 

betydlighet och någon annans obetydlighet – teorin grundar sig istället på den generella 

idén om inkongruens.45 Morreall citerar Kant: 
 

The heir of a rich relative wished to arrange for an imposing funeral, but he 

lamented that he could not properly succeed; “for” (said he) “the more money I 

give my mourners to look sad, the more cheerful they look!”46
 

 

Morreall menar att enligt Kant så skrattar vi för att vår förväntning på ett ögonblick 

förvandlas till ingenting.47 Fastän en förklaring inte finns till hands så drar vi parallellen att 

gråterskorna som borde vara professionella och kunna gråta på given signal, inte har kunnat 

dölja sin glädje över sin höga lön, och därmed inte lyckats se sorgsna ut på begravningen. 

Vi förväntar oss en dyster historia när berättelsen börjar med en begravningsscen, men 

möts av en motsägande kontrast i slutet vilket gör det hela komiskt. Enligt Gulas och 

Wienberger är denna oväntade typ av humor den mest använda i annonsering.48
 

 

 
 

3.1.4.3 Avlastningsteorin: 
 
Avlastningsteorin omfattar två aspekter där den första pekar på en psykologisk 

utgångspunkt där skratt är till för att ge utlopp för den nervösa energi som byggts upp inom 

en från tidigare händelser. Förbud kan få människor att få ett extra starkt begär att göra vad 

som förbjudits, och detta begär kan då ta formen av nervös energi.49 Morreall anser att i 

samband med förbud mot sex och våld så trycker människor ned sina sexuella begär – och 

när någon nämner dessa ämnen kommer den nedtryckta lusten upp till ytan och energin 

utlöses i form av skratt.50
 

Den andra aspekten handlar om att skrattet självt och dess situationer orsakar 

uppbyggnaden av stress såväl som frigörandet av den.51 Morreall förklarar att när vi lyssnar 

på ett, till exempel, icke-fientligt skämt så kan berättelsen ge upphov till känslor som inte 
 

 
 

43 Strömberg, s. 386. 
44 Morreall, s. 16. 
45 Ibid, s. 15. 
46 Ibid, s. 16. 
47 Ibid, s. 16. 
48 Gulas och Wienberger, s. 198. 
49 Morreall, s. 21.



54 Ibid, s. 

2222. 
55 Ibid, s. 22. 
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fanns där innan skämtet började berättas.52 Vidare fortsätter Morreall att när poängen med 

berättelsen kommer så går berättelsen i en riktning vi inte trodde att den skulle gå, och 

känslorna som nu blivit överflödiga behöver släppas ut – och kommer ut i form av skratt.53
 

Morreall citerar Harry Graham: 
 

I had written to Aunt Maud 

Who was on a trip abroad 

When I heard she’d died of cramp, 

Just too late to save the stamp.54
 

 

Berättelsen låter oss i de tre första raderna bygga upp sympati för skribenten som får reda 

på sin fasters bortgång efter att ha skrivit ett brev till henne. I den sista raden ser vi dock att 

skribenten snarare är orolig över frimärket som slösats på brevet än sin faster som gått bort, 

och vi får se att skribenten inte alls var så omtänksam och kärleksfull som vi från början 

trott. Sympatin blev bortslösad, och vi vill släppa ut den nu uppbyggda stressen, menar 

Morreall.55
 

 

 
 

3.1.4.4 Sammanfattning 
 
De tre största och vanligaste humorteorierna är överlägsenhetsteorin, inkongruensteorin och 

avlastningsteorin. Överlägsenhetsteorin går ut på att man känner sig överlägsen och bättre 

än den man skrattar åt, för att denne är ointelligent eller gjorts till åtlöje. Det finns en sorts 

illvilja i skrattet. Detta kan även riktas mot en själv, då man känner sig dum och till följd av 

det skrattar åt sig själv. Inkongruensteorin handlar om att det finns en inkongruens – en 

motsägelse – något man inte väntat sig. Avlastningsteorin bygger på att man behöver få 

utlopp för nervös energi inom sig, och det kommer ut i form av skratt. Skrattet och dess 

situation kan även vara orsaken till uppbyggnaden och sedan frigörandet av stressen. 
 

 
 

3.2 Tidigare forskning 
 

Detta avsnitt behandlar tidigare forskning inom humor i reklam. Inte mycket finns om just 

reklamhumor, men Korpus, Gulas och Wienberger omnämner kort olika typer av 

reklamhumor i sina verk. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52 Ibid, s. 22. 
53 Ibid, s. 22.



59 Ibid, s. 12. 
60 Ibid, s. 36. 
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3.2.1 Typer av reklamhumor 
 
Professor Korpus tar i Skratta hela vägen till butiken upp sex olika reklamhumortyper: 

 
1.   Feel good-reklam: Den sympatiska sorts humor som inte driver med någon eller 

något. Exempel: Ordlekar. 

2.   Humor där annonsören driver med sig själv, alternativt med sina konkurrenter. 

3.   Ironisk humor: Går ut på att säga tvärtemot vad man menar (snäll eller elak), eller 

koppla ihop saker som egentligen inte hör ihop (nästan alltid elak). 

4.   Humor som belöning: mottagaren gör en aktiv insats – först därefter kommer 

belöningen, vilken är att den som lyckas förstå budskapet känner sig smart. 

5.   Reklamen som tankeställare (Feel bad-reklam): Reklamen vill med humor lyfta 

fram något allvarligt – skratt som fastnar i halsen. 

6.   Långsam humor: Annonser som inte alls var tänkta att vara roliga, som blev det 

först i efterhand. En koppling dras senare som antingen företaget, eller du, inte 

såg tidigare.56
 

 

 
 

Gulas och Wienberger refererar till Kelly och Solomon, som i en studie av humor i tv- 

reklam i USA och Storbritannien, delade in humor i sex kategorier: 
 

1.   Pun: the humorous use of a word or phrase in a way that suggests two 

interpretations 

2.   Understatement: representing something as less than is the case 

3.   Joke: speaking or acting without seriousness 

4.   Ludicrous: something that is laughable or ridiculous 

5.   Satire: sarcasm used to expose vice or folly 

6.   Irony: the use of words to express the opposite of what one really means57
 

 

 
 

3.2.2 Reklamskratt och humor i reklam 
 
Enligt Korpus uppfattar många personer reklam just som humoristisk, och en förklaring till 

detta är att ”man minns det man vill minnas”.58 Genom användning av stora varumärken 

och kampanjer har den humoristiska reklamen fått breda ut sig, ta plats och synas. Som 

ersättning för den tid vi använt för att titta på reklam har vi fått underhållning tillbaka – 

hade reklamen inte varit rolig hade vi antagligen inte brytt oss och helt enkelt ignorerat 

den.59 När humorn så småningom blev vanligare uppstod en förväntan om att reklam 

faktiskt skulle vara rolig, vilket kanske också är anledningen till användningen av mer 

avancerade ordlekar – vad som en gång var roligt blev förutsägbart och något nytt 

behövdes.60 Korpus skriver att humorn finns såväl i filmer som i annonser och att man 
 

 
56 Korpus, Einar, Skratta hela vägen till butiken – Om humor i reklam, Finland: Norstedts, 2009, s. 9 f. 
57 Gulas och Wienberger, s. 100. 
58 Korpus, s. 12.



63 Ibid, s. 8. 
64 Ibid, s. 9. 
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stöter på humorn, ibland väldigt tydligt och andra gånger ”mer som en krusning på ytan”, 

och att det finns en nödvändighet att leka, både i vardag och i reklam.61
 

 
Reklam har under de senaste åren gått från att vara en liten företeelse i marginalen till att bli en 

självklar och integrerad del av hela samhällsbygget.62
 

 

”Är alltså reklamskratt något att skratta åt? Ja, ofta är det så. Reklamen vill gärna få oss på 

gott humör.” skriver Einar Korpus.63 Korpus menar här att ”en avslappnad och glad 

annonsläsare eller tv-reklamtittare är mer lättövertalad än en som är sur och på sin vakt”.64
 

 

 
 

4. Analys och diskussion 
 

4.1 Genomförande 
 
I undersökningen av humor i japansk reklam har jag gått till väga enligt följande: 

 
1.   Letat upp CMs från den period jag var i Japan. 

2.   Tittat på dessa CMs och valt ut 30 stycken innehållande humor. 

3.   Kategoriserat valda CMs i humortyper jag skapat utifrån dessa CMs, med hjälp av 

Korpus humortyper samt med egen kunskap. 

4.   Kvantitativ analys: analyserat resultaten av de 30 CMs. 

5.   Tagit den mest frekventa reklamtypen och valt ut tre CMs från den typen. 

6.   Kvalitativ analys: djupanalys av de tre utvalda CMs. 

7.   Analys utifrån japaners perspektiv av de tre utvalda CMs, med hjälp av en web- 

enkät. Resultaten jämfördes sedan från den kvantitativa analysen med resultaten 

från web-enkäten komparativt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
61 Ibid, s. 10. 
62 Ibid, s. 11.
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4.2 Humortyper 
 

Tabell 1: Kategorinamn och förklaringar är mina egna. Kategorierna baseras på Korpus 

reklamhumortyper, på teorierna om skratt samt på egen kunskap (information jag tagit del 

av från mina vistelser i Japan). Eftersom inte alla CMs tillhörde någon utav Korpus 

kategorier har jag därför modifierat och skapat mina egna kategorier så att alla CMs tillhör 

en passande kategori. Korpus kategorier är inte heller specificerande utan rent allmänna och 

jag har valt då att göra kategorierna anpassade efter japansk reklamhumor. Dessa kategorier 

kommer användas för att hitta den vanligaste typen av humor i reklam. 
 

 

Humortyp                   Beskrivning 
 

Tsukkomi65
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Feel good* 
 
 
 

 
Ordvits 

 

 
 

Sång med ordvits 

(underkategori) 

 
Oväntat 

Ursprungligen från den japanska typen av komisk dialog kallad 

manzai.66 Denna humor utgår från att någon ”lägger sig i”, gör en 

kontring, oftast i form av en omedelbar, barsk anmärkning som 

svar på en kort händelse, en kommentar, en handling eller liknande 

utfall från motparten. 

 

Sympatisk humor som inte gör narr av något eller någon. Denna 

humor ger en känsla av behaglighet och värme, snarare än att 

framkalla ett skämtsamt gapskratt. 

 

Humor som uppstår med någon form av ordlek, till exempel 

dubbeltydighet, förändring i uttal, rim, likartade ord osv. 

 

Humor som skapas med hjälp av sång och rytm där även lek med 

ord inkorporeras i sången. 

 

Humor som uppkommer när ett överraskningsmoment som 

kontrast förekommer. En situation byggs upp och nya paralleller 

dras efter att det oväntade blir tydligt. 

 

 

* Denna kategori är en modifierad version av Korpus ”feel good”-kategori. En CM kan ha en ”feel good”- 

känsla utan att den innehåller en ordvits. Ordvitsar är bara ett exempel på vad ”feel good” kan vara. 

 

4.3 Kvantitativ analys 
 

Följande tabell har skapats med hjälp av videor från YouTube-användarna JPCMHD och 

japanese cm. 

Tabellen visar de trettio CMs som valts ut för undersökning, och vilken av mina kategorier 

de tillhör. Den vanligaste kategorin kommer då att framgå. De valda CMs innehåller reklam 

som enligt mig varit de roligaste. 
 

 
65 突っ込み, från verbet 突っ込む, tsukkomu, bokstavligen dyka in i/störta in i eller att lägga sig i. Även den ena 

halvan av komediduon i komediformen manzai. Tsukkomi-rollen är oftast smartare än sin motpart (ボケ, boke, 

den dummare av de två, från verbet ぼける, bokeru [bokstavligen vara ofokuserad]) och "lägger sig i", d.v.s. 

kontrar, motpartens (boke) misstag och överdrifter. 
66 漫才, en japansk komediform bestående av en komisk duo som ständigt kontrar varandra.
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4.3.1 Översikt av CMs 
 

Tabell 2: Tabellen visar de utvalda CMs och när de sändes, vilka typer av produkter de är, 

vilka humortyper de tillhör, samt hur lång varje CM är. 

 
Sändningstid/ 
videonamn 

CM                                     Produkt-              Start-     Humortyp                 CM-längd (s.) 
kategori               tid i 

video 

2015: 

v. 38/39 
 
True Sleeper 

 
Hushåll 

 
1:03 

 
Tsukkomi 

 
30 

 E Standard Jeans Kläder 1:33 Ordvits 15 
 Hot Pepper Beauty Skönhet 2:34 Sång med ordvits 15 
 au Telefoni 3:04 Ordvits 30 
 Townwork Arbete 4:35 Oväntat 15 

 

v. 40/41 
 

Seiyu 
 

Mat 
 

0:03 
 

Oväntat 
 

15 

 Kasugai Tsubugumi Mat 0:18 Sång med ordvits 15 
 World of Tanks Spel 2:18 Oväntat 15 
 Kai-ri-Sei Million Arthur Spel 3:35 Tsukkomi 15 

 

v. 42/43/44 
 

Maguresu 
 

Spel 
 

1:19 
 

Oväntat 
 

15 

 Basuroman Skönhet 3:19 Tsukkomi 30 
 Softbank Telefoni 4:35 Feel good 30 
 Maruchan Mentsukuri Mat 5:21 Sång med ordvits 15 
 Nissin Donbe Mat 6:37 Ordvits (oväntat, tsukkomi)* 30 

 

v. 45/46 
 

Softbank 
 

Telefoni 
 

4:06 
 

Feel good (ordvits, oväntat) 
 

30 

 

v. 47/48 
 

Townwork 
 

Arbete 
 

3:05 
 

Oväntat 
 

15 

 Ecorica Återvinning 3:35 Oväntat 15 
 Playstation PS Vita Spel 6:36 Oväntat 30 

 

v. 51/52/53 
 

World of Warships 
 

Spel 
 

0:03 
 

Oväntat 
 

15 

 Nisshin Cup Noodle Mat 1:01 Ordvits 30 

 

2016: 

v. 1/2 

 

 

Townwork 

 

 

Arbete 

 

 

1:01 

 

 

Oväntat 

 

 

15 
 au Telefoni 3:01 Feel good 15 

 

v. 5/6 
 

au 
 

Telefoni 
 

0:48 
 

Feel good 
 

15 

 Mister Donuts Mat 1:03 Ordvits 15 
 Softbank Telefoni 2:01 Ordvits 30 

 
Januari:** 

Y! Mobile Telefoni 3:30 Sång med ordvits 30 

001 Dragon Quest Monsters Spel 2:38 Tsukkomi 15 

004 Home’s Hushåll 0:24 Ordvits 15 

005 Century 21 Fastighet 3:01 Ordvits 15 

  006   Home’s Hushåll 2:13 Ordvits 15 

Totalt 30     
 

* Parentes innebär att även humortypen inom parentesen användes, men inte var den huvudsakliga 

komponenten. 

** Video 001, 004, 005 och 006 är från YouTube-användaren japanese cm. Övriga videor är alla från 

YouTube-användaren JPCMHD.
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Efter att ha tittat på de trettio CMs i tabell 2 är det noterbart att många CMs använder 

samma skådespelare i en CM-serie som handlar om en och samma produkt, där berättelsen 

fortsätter och utvecklas i nästföljande CM. Som svensk jämförelse finns till exempel ICA- 

reklamen, där Stig och hans medarbetare alltid återkommer med nya små äventyr för varje 

CM, men alltid säljer ICA:s produkter. Även detta kan vara en påverkande faktor, då det 

skapas en positiv stämning – eller negativ – och man blir påverkad av hur man ser på 

produkten. Denna aspekt skulle kunna vara möjligt material till vidare framtida forskning. 
 

 
 

4.3.2 Humortypernas frekvens i CMs 
 

Tabell 3: Tabellen visar hur frekvent varje humortyp är i de utvalda trettio CMs 

sammanställda på föregående sida. 
 

Humortyp               Antal gånger     Procenttal 
använda i 
valda CMs 

Tsukkomi 
Feel good 
Ordvits 
Sång med ordvits 
Oväntat 

4 
4 
9 
4 

            9   

13,33 % 
13,33 % 
30,00 % 
13,33 % 
30,00 % 

 

 
 

4.4 Kvalitativ analys 
 

Jag har valt dessa tre CMs för djupanalys: Century 21, au och E Standard Jeans. Dessa 

tillhör den mest förekommande humortypen ”ordvits”. Även kategorin ”oväntat” var 

mycket vanlig, men tillsammans med underkategorin ”sång med ordvits” är ”ordvits”-typen 

den mest frekventa av dem med 13 CMs mot 9. De valda CMs är de tre CMs jag anser 

innehålla flest humoristiska aspekter inom kategorin ordvits. Jag skall studera varje CM 

och analysera humorn, och sedan göra en analys utifrån den japanska publiken med svaren 

från min web-enkät. Jag kommer att försöka gå in djupare på ”ordvits”-kategorier, och se 

om det kan finnas eventuella underkategorier inom kategorin. Även humortypen ”oväntat” 

var mycket vanlig, och skulle vara en intressant punkt att gå in på i framtida forskning. 
 

 
 

Följande översättningar av CM-dialoger är inte direkta, ordagranna översättningar, utan 

generella översättningar anpassade för att upprätthålla skämten.
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4.4.1 CM 1: Century 21 
 
En man och hans klient går in i en hiss. 

 

男：「次の物件は 19 階です」 

Otoko: Tsugi no bukken wa jyūkyū kai desu. 

Mannen: Nästa objekt är på 19:e våningen. 
 
När mannen skall trycka på knappen till våning 19 hör han en röst. 

 

声：「センチュリー21」* 

Koe: ”Senchurī 21” 

Röst: ”Century 21” 
 
Mannen försöker skaka bort rösten från huvudet och försöker fokusera på knappen till våning 

19. 
 

男：「19、19、19……」 

Mannen: Jyūkyū, jyūkyū, jyūkyū… 

Mannen: 19, 19, 19... 
 

声：「21、21、21……」 

Röst: ”Twenty-one, twenty-one, twenty-one…” 

Röst: ”21, 21, 21...” 
 
Mannen hör rösten och försöker stå emot att trycka på knappen till våning 21. Till slut trycker 

han på knappen till våning 21 ändå. 
 

男：「21 is a magical number」** 

Mannen: 21 is a magical number. 

Mannen: 21 är ett magiskt nummer. 
 

声：「センチュリー21」 

Koe: ”Senchurī 21” 

Röst: ”Century 21” 
 

*Siffran 21 sägs alla gånger på engelska. 

**Hela meningen sägs på engelska. 
 

 
 

Denna CM leker med siffran 21. Företaget heter Century 21, och det använder sig av en 

hiss i CM där personerna skall till våning 19. Mannen hör en röst som säger 21 och kämpar 

emot för att inte trycka, men trycker till slut på 21 för att 21 är ”ett magiskt nummer”. 

Företaget vill indikera att ”21 är bäst”, dvs. Century 21 är företaget man skall vända sig till. 

Humorn i denna CM är huvudsakligen ordleken med 21. Humorn är sympatisk och driver 

inte med någon. Det är endast en oskyldig ordvits. Skämtet förstärks med huvudpersonens 

kroppsspråk när han försöker stå emot rösten i huvudet. Här finns inte andra utomstående 

faktorer som skulle kunna påverka skämtet – det är endast ordleken med siffran 21 som
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utgör vitsen. Dock är skådespelaren en kampsportare samt en varietéprofil. Tycker man om 

honom alternativt ogillar honom så kan det ge tittaren en positiv respektive negativ syn på 

reklamen. Då skådespelaren inte är en idol, sångare, dansare eller dylikt är det sannolikt att 

han inte får samma typ av ”kändis-kärlek”, eftersom idol- och popkulturen i Japan är enorm. 

Däremot kommer antagligen ett flertal känna igen honom, men kanske med mindre 

påverkan än om det hade varit en idol som huvudperson. 

Detta fenomen där man hyser någon slags känsla för en rollfigur och sedan påverkas 

kallas för The Affective Disposition Theory, vilken Zillman, enligt professor Lee Jina, 

menar får oss att göra emotionella beslut om rollfigurer i händelseförlopp i någon form av 

underhållning, som sedan i sin tur påverkar vår glädje och vårt åtnjutande av berättelsen.67
 

Vi kanske tycker synd om kändisen som spelar ”stackaren” som inte kan stå emot rösten, 

men i slutet ändå ”räddas” av ”the magical number”, eller så tycker vi kanske helt enkelt att 

han är irriterande och inte alls sympatisk. Beroende på synsätt ger det oss undermedvetet en 

antingen positiv eller negativ uppfattning om produkten. Detta skulle vara mycket 

intressant att vidare forska om vid annat tillfälle, men blir för denna undersökning för 

omfattande, och jag har valt att utesluta denna faktor. 

Den avgörande stunden är när rösten säger 21, och personen i fokus inte kan fokusera 

på knapp 19 och försöker ignorera rösten. I det här ögonblicket kan man nästan förutspå 

vad som kommer hända, dvs. att han ger efter och trycker på knapp 21. På sätt och vis gör 

företaget narr av sig självt genom att skapa en rollfigur som ignorerar sin huvudsakliga 

uppgift (vilket är att ta sig till våning 19 för att visa en lägenhet) för att sedan på ett lite 

dumt sätt ge efter och trycka på knapp 21, som representerar företaget. I och med detta 

passar denna CM även in på Korpus humorkategori nummer 2 (se s. 15), vilken går ut på 

att driva med företaget självt; dock görs detta via ordleken med 21 vilket därför gör 

kategorin ordvits till den huvudsakliga humorn. Man kan alltså säga att det finns en mindre 

humorkategori inom den huvudsakliga humorkategorin ordvits. 

På ett sätt relaterar denna CM också till överlägsenhetsteorin. Fast man själv kanske 

vet vad som kommer att hända, vet inte huvudpersonen det. Han kämpar för att stå emot, 

och därför blir det på ett slags överlägset sätt roligt, eftersom han till slut inte kan stå emot 

och i och med det är lite ”korkad” som trycker på fel knapp. Skämtet blir förstås ännu 

roligare om man känner till företaget Century 21. Eftersom företaget representerar 

fastigheter kan det dock vara en reklam som inte många studenter förstår sig på. Den riktar 

in sig på en annan målgrupp. För dem som inte känner till företaget kan kopplingen kanske 

kännas lite långsökt, och kanske till och med icke roande. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

67 Lee, Jina (李津娥), 事前ブランド態度が知覚されたユーモアの広告効果に及ぼす影響 (Prior brand 

attitude as a moderator of effects of percieved humor in advertising), The Japanese Society of Social Psychology, 

1998, pp 183-190, s. 184.  http://ci.nii.ac.jp/naid/110006318239

http://ci.nii.ac.jp/naid/110006318239
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4.4.2 CM 2: au 
 
Momotarō, Gintarō och Urashima Tarō grillar fisk över en eld i sin trädgård. Kaguya-hime 

ropar till sig Momotarō och de börjar prata.68
 

 

かぐや姫: 「桃ちゃん・・・」 

桃太郎: 「ん？どうしたの？」 

かぐや姫: 「あのね・・・できちゃった・・・」 

桃太郎: 「え、何が？」 

かぐや姫: 「私たちの愛の結晶」 

桃太郎: 「え！？で、でき・・・」 
 

Kaguya-hime: Momo-chan…69
 

Momotarō: N? Dō shita no? 

Kaguya-hime: Ano ne… Dekichatta no… 

Momotarō: E, nani? 

Kaguya-hime: Watashi tachi no ai no kesshō. 

Momotarō: E?! De, deki… 
 

Kaguya-hime: Momo-chan… 

Momotarō: Hm? Vad är det? 

Kaguya-hime: Vet du… vi har lyckats… 

Momotarō: Va, med vadå? 

Kaguya-hime: Med frukten av vår kärlek. 

Momotarō: Va?! Fru... fruk… 
 

Gintarō och Urashima Tarō som hade hört allt, gratulerar dem. 
 

 

浦島太郎: 「できちゃったの！？」 

金太郎: 「おめでとうー！！」 桃

太郎: 「う、うん・・・」 

 
Urashima Tarō: Dekichatta no?! 

Gintarō: Omedetō!! 

Momotaro: U, un… 
 

Urashima Tarō: Har ni lyckats?! 

Gintarō: Grattis!! 

Momotaro: Mm… 
 

 
 
 
 
 
 
 

68 Hime betyder prinsessa. Även ett suffix som hövlighetsform. 
69 Chan är en hövlighetsform – ett suffix som placeras efter namn.
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Gintarō märker att en bambuplanta framför dem lyser. 
 

金太郎: 「あの竹光ってる！！」 

浦島太郎: 「竹から生まれるの？」 

 
Gintarō: Ano take hikatteru!! 

Urashima Tarō: Take kara umareru no? 
 

Gintarō: Den där bambuplantan lyser!! 

Urashima Tarō: Sker födelsen från bambun? 
 

De tre Tarō står häpnade och Kaguya-hime tar fram ett blad, redo att hugga. 
 

かぐや姫: 「いくよ～！」 

桃太郎: 「あ・・・」 

 

Kaguya-hime: Iku yo! 

Momotarō: A… 
 

Kaguya-hime: Då sätter vi igång! 

Momotarō: Åh... 
 

Kaguya-hime hugger itu bambuplantan och de tre Tarō gör en hugg-rörelse med händerna 

samtidigt. 
 

 

かぐや姫: 「パッカーン！！」 

Kaguya-hime: Pakkān!!70
 

Kaguya-hime: Pang! 

En ringsignal låter. 

 

浦島太郎: 「うわぁ」 

金太郎: 「すっげー」 

浦島太郎: 「先進感ハンパね～！」 
 

Urashima Tarō: Uwā 

Gintarō: Suggē 

Urashima Tarō: Senshinkan hanpa nē! 
 

Urashima Tarō: Åh! 

Gintarō: Häftigt! 

Urashima Tarō: Känslan av avancerad utveckling är stark! 
 

 
 
 
 
 

70 Detta är ljudet och det onomatopoetiska ordet för när bambuplantan huggs itu. Jag hittade inget bra 

motsvarande ord på svenska, så det fick i detta fall bli ”pang”.
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NA：きっとあなたも好きになる。新しい iPhone 誕生。 

Narēta: Kitto anata mo suki ni naru. Atarashī iPhone tanjō. 

Berättare: Du kommer säkert också att älska den. Nya iPhone:s födelse. 
 

 

桃太郎: 「こっちの愛ね・・・」 

Momotarō: Kocchi no ai ne! 

Momotarō: Denna ai alltså! 

 

 
Dessa fyra rollfigurer är alla från gamla, kända, japanska folksagor. Kaguya-hime, prinsessan 

Kaguya, föddes just genom en lysande bambuplanta, som en bambuhuggare högg itu. Med 

anspelning på gammal japansk kultur blir denna CM förstås roligare om man har kännedom 

om och förståelse för detta och kan dra paralleller. Kulturanspelningen är därför en 

påverkande faktor för att åtnjuta skämtet till fullo. I Japan känner nog majoriteten till denna 

folksaga, så många förstår antagligen referensen. Som svensk utan kunskap om denna 

folksaga skulle skämten förlora en stor del av värdet. 

En annan möjlig påverkande faktor är skådespelarna. De är alla fyra etablerade, kända, 

japanska skådespelare, som de allra flesta känner till. Användningen av skådespelare och 

idoler i CMs i Japan är mycket vanlig, och det är just för att locka konsumenten med sina 

favoritartister, favoritdansare osv. Även här kan The Affective Disposition Theory tillämpas. 

Skådespelarna kan alltså påverka uppfattningen om humorn och skämten. Används en 

skådespelare man personligen uppskattar kan åsikten påverkas positivt, precis som den kan 

negativt om en icke uppskattad skådespelare används. Detta faktum har jag försökt åsidosätta 

då humoraspekten är den i fokus, och kändis-aspekten blir alltför omfattande att ta med i 

undersökningen. Kopplingen till kultur är dock mer väsentlig för skämtet än vad 

användningen av kändisar är. 

Denna CM består huvudsakligen av ordvitsar. Den första är dekichatta, från 

grundformen dekiru som betyder att kunna eller att få. Dekichatta är formen när man har råkat 

lyckas med något, råkat lyckas få något. Denna formulering kan också betyda ”blivit med 

barn”. Momotarō tror ända tills slutet av reklamen att det är barn som Kaguya-hime menar. 

När Momotarō frågar vad Kaguya-hime ”har råkat lyckas få” så säger hon ”watashi tachi no 

ai no kesshō”, dvs. frukten av vår kärlek. Detta tyder i vanliga fall på barn. I denna CM så 

menar inte Kaguya-hime ai som kärlek, utan leker med ordet i en annan betydelse. Ai kan 

nämligen betyda kärlek på japanska, men också syfta på engelskans bokstav i, som i iPhone. 

Efter att bambuplantan börjat lysa och Kaguya-hime huggit itu den, ringer en signal, 

vilken är en typisk iPhone-signal, och avslöjar att det inte är något barn, utan en mobiltelefon 

– en ny iPhone mer exakt. Då berättaren sagt ”Kitto anata mo suki ni naru. Atarashi iPhone 

tanjō” – ”Du kommer säkert också att älska den. Nya iPhone:s födelse.” – förstår Momotarō 

vad det handlar om. Han säger ”Kocchi no ai ne!” dvs. ”Denna ai alltså!”. Momotarō säger då 

att Kaguya-hime menat ai som i ”i” i iPhone och inte ai som i kärlek. Dekichatta har alltså en 

koppling till födelse, som pekar på att Kaguya-hime ”blivit med barn”, och därmed får en ny 

iPhone. 

Genom användning av orden på olika sätt blir det en del överraskningsmoment, vilka då 

tillhör inkongruensteorin. Man tror att Kaguya-hime väntar barn, för att sedan få veta att det
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handlar om en mobiltelefon. Eftersom ordvitsen kräver att man förstår kopplingen mellan ai, 

kärlek och bokstaven i passar denna CM även in på Korpus kategori ”Humor som belöning”. 

Först när man förstått denna koppling blir skämtet roligt, och vi ”belönas” med ett skratt för 

vår tankegång. Dock är det fortfarande ordvitsen som utgör den huvudsakliga kategorin, så 

även i denna CM kan man säga att det finns en mindre humorkategori inom den huvudsakliga 

humorkategorin ordvits. 

Gulas och Wienberger refererar till Schlingers studie där det finns en humortyp i reklam 

som kallas för ”rollfigurerna fångar uppmärksamheten”.71 Här uppskattas reklamen för att 

skådespelaren är omtyckt. Detta kommer med stor sannolikhet att vara en påverkande faktor i 

svaren från web-enkäten, men inget som jag kommer gå in grundligt på, då det fortfarande är 

humoraspekten som är i fokus. 

Denna CM kräver lite mer tankeverksamhet än CM 1. Vi inbillar oss att Kaguya-hime 

fått barn. Detta förstärks med att situationen är densamma som när Kaguya-hime själv föddes. 

Överraskningen av något helt annat än förväntat gör denna CM rolig. Även kontrasten mellan 

det dåtida och det nutida är humoristisk, då det realistiskt sett är otänkbart. Inkongruensen gör 

det roligt. 

Jag förstod dock inte den direkta kopplingen till iPhone förrän jag tittat på CM ett 

repeterat antal gånger. Först då kände jag mig ”stolt” över att jag förstod den delen av skämtet, 

vilken är belöningen efter att ha listat ut det roliga. iPhone har alltså en ny modell och det 

är ”på detta sätt” som den ”skapas”. 
 

 
 

4.4.3 CM 3: E Standard Jeans 
 
Omgivningen är en klubb, med en man och en kvinna i fokus. Mannen och kvinnan går mot 

varandra och börjar dansa. 
 

男: 「騙されないぜ」 

女: 「可愛く見えて」 

男: 「女は」 

女: 「女豹」 
 

Otoko: Damasarenai ze 

Onna: Kawaiku miete 

Otoko: Onna wa 

Onna: Mehyō 
 

Mannen: Jag blir inte lurad 

Kvinnan: Även om de ser gulliga ut 

Mannen: Är kvinnor 

Kvinnan: Honleoparder 
 
 
 
 

 
71 Gulas och Wienberger, s. 96.
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Det blir en dansuppgörelse och de dansar till och från med varandra för dominans. Det finns 

sexuell spänning i stämningen. Mannen lyfter till slut upp kvinnan och smiskar till henne på 

rumpan. 
 

男: 「いいだろう？」 

女: 「いいかも! 」 

 

Otoko: Ii darō? 

Onna: Ii kamo! 
 

Mannen: Visst är det härligt? 

Kvinnan: Det är nog härligt! 
 

男: 「男と女、E」 

女: 「スタンダード」 
 

Otoko: Otoko to onna, E 

Onna: Standādo 
 

Mannen: Män och kvinnor, E 

Kvinnan: Standard 
 

 
 

I CM-kompilationen på JPCMHD:s kanal är det den korta 15-sekundersversionen. Den gick 

inte att få tag i som separat video på YouTube, men jag hittade istället 30-sekundersversionen. 

Jag använde denna istället i web-undersökningen, då jag drog slutsatsen att det inte skulle 

påverka själva skämtet. Den enda skillnaden är en extra mening efter repliken ”honleoparder”, 

vilken lyder: 
 

男:「ジーンズに見えても」 

女:「ジャージーズ」 
 

Otoko: jīnzu ni miete mo 

Onna: jājīzu 
 

Mannen: Även om det ser ut som jeans 

Kvinnan: Så är det Jerseys 
 

 
 

Även Denna CM har två kända skådespelare i fokus. Skämtet byggs upp genom att skapa en 

stämning på klubben, och en sexuell spänning mellan mannen och kvinnan. Efter 

upptrappningen av interaktionen mellan de två personerna fäller mannen, efter att ha smiskat 

till kvinnan på rumpan, repliken ”Ii darō?” och kvinnan svarar ”Ii kamo!” dvs. ”Visst är det 

härligt?” respektive ”Det är nog härligt!”. Här ligger ordskämtet. Ii kan betyda bra eller 

härligt men även bokstaven e uttalas på samma sätt. Produkten heter E Standard, och företaget 

leker med dubbeltydigheten i ii. Det kan alltså betyda vad som står i översättningen, men
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också: ”Visst är det E?” och ”Det är nog E!” vilket ju är ett faktum. Det som påstås i bägge 

fall är sanningsenligt, vilket bidrar till det humoristiska i skämtet. 

Det här skämtet anspelar på en sexuell undermening och man kan möjligtvis känna sig 

obekväm då ämnet är ”tabu”. Japan ett land där man sällan öppet pratar om sexuella ämnen, 

då det är ”pinsamt” och ämnet också är av ”tabu”-karaktär. Detta skämt hör då till 

avlastningsteorin, då man vid tabu-ämnen som sex trycker ned sin lust och sina begär, men 

den energi som samlats utlöses i form av skratt som svar på skämtet. En sexuell stämning 

byggs upp, men avslutas senare med ett skämt man kanske inte såg komma. 
 

 
 

4.4.4 Kort slutdiskussion 
 
De tre CMs tillhör alla ordvits-kategorin, men de använder alla olika typer av humor i själva 

ordvitsarna. I uppsatsen En kvalitativ studie om genrer och varumärkesbyggande inom TV- 

reklam skriver författarna att det enligt Alden och Hoyer finns från tre olika studier, 

kategorierna oväntade och avvikande händelser, sexuella händelser och skämt/vitsar i 

humoristisk reklam.72 Baserade på dessa och på de tre analyserna ovan kan man ge 

ordvitskategorin underkategorier: 
 

Humorn i CM 1 kan kallas för ”ordvits med ren humor”. 

Humorn i CM 2 kan kallas för ”ordvits med oväntad humor”. 

Humorn i CM 3 kan kallas för ”ordvits med sexuell humor”. 
 

 
 

4.5 Analys utifrån japaners perspektiv 
 
Med hjälp av den web-enkät jag skapat och skickat ut till japanska studenter på Chuo 

University och Nihon University skall jag analysera och sammanställa resultaten samt jämföra 

med min personliga analys. 

I web-enkäten (se bilaga) undersökte jag samma CMs som i min personliga analys. Jag 

frågade om återkoppling av vad som tycktes om varje CM, vad som var roligt eller inte roligt 

samt graden av humor – roligt, sådär eller inte roligt. Enkäten är skriven på japanska för att 

underlätta för japanerna. Med 62 resultat totalt mottagna, har jag tagit bort två stycken, varav 

en inte var från relevant område och universitet, och den andra med kommentar att personen 

ej lyckats titta på videorna. 

Web-enkäten är utformad på det sätt att deltagarna först fyller i kön, ålder och skola. 

Tre alternativ (roligt, sådär, inte roligt) finns som valmöjlighet att kryssa i efter varje CM. 

Frågor (Vad var roligt/inte roligt? Varför?) och kommentarsfält kommer därefter. 
 
 
 
 
 
 
 

 
72 Agerteg, Mikaela m.fl., En kvalitativ studie om genrer och varumärkesbyggande inom TV-reklam, medie- och 

kommunikationsvetenskap, högskolan för lärande och kommunikation, högskolan i Jönköping, 2009, s 11. 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:299004/FULLTEXT01.pdf (2016-05-05 kl. 12.32)

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:299004/FULLTEXT01.pdf
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4.5.1 Resultat från web-enkät 
 
Figur 4: Kön 

 
I undersökningen var 56,7% (26 pers.) män och 43,3% (34 pers.) kvinnor. 

 
 
 

 

 

Blått: kvinnor (34) 

Rött: män (26) 

Orange: övriga (0) 
 

 
 
 
 
 
 

Figur 5: Ålder 
 
I undersökningen var 90% (54 pers.) mellan 18 och 22 år, 3,3% (2 pers.) under 18 år och 

6,7% (4 pers.) över 22 år. 
 
 
 

 

 

Blått: 18-22 (54) 

Rött: under 18 (2) 

Orange: över 22 (4)
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Figur 6: Universitet 
 
I undersökningen var 76,7% (46 pers.) från Chuo University och 23,3% (14 pers.) från Nihon 

University. 
 
 
 

 

 

Blått: Chuo University (46) 

Rött: Nihon University (14) 

Orange: övriga (0) 

 
 
 
 

 

Figur 7: CM 1 
 
För CM 1 valde 10% (6 pers.) ”roligt”, 46,7% (28 pers.) ”sådär” och 43,3% (26 pers.) ”inte 

roligt”. 
 
 
 

 

 

Blått: roligt (6) 

Rött: sådär (28) 

Orange: inte roligt (26)
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Figur 8: CM 2 
 
För CM 2 valde 65% (39 pers.) ”roligt”, 25% (15 pers.) ”sådär” och 10% (6 pers.) ”inte 

roligt”. 
 
 
 

 

 

Blått: roligt (39) 

Rött: sådär (15) 

Orange: inte roligt (6) 

 
 
 
 
 

 

Figur 9: CM 3 
 
För CM 3 valde 25% (15 pers.) ”roligt”, 30% (18 pers.) ”sådär” och 45% (27 pers.) ”inte 

roligt”. 
 
 
 

 

 

Blått: roligt (15) 

Rött: sådär (18) 

Orange: inte roligt (27)
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4.5.1.1 CM 1: Resultat och diskussion 
 
De som tyckte att videon var rolig (6 av 60 personer), tyckte det roliga var: 

 

 

    Engelskan på slutet 

    Skådespelaren eller ansiktsuttrycket 

    Att huvudpersonen slits fram och tillbaka mellan siffran 21 och 19 
 

 

De som tyckte att videon var sådär (28 av 60 personer), tyckte detta på grund av att: 
 

 

    Användningen av engelska var roligt 

    Musiken var rolig (dvs. rösten) 

    Skådespelaren eller skådespeleriet var roligt 

    Skämtet var lättförstått 

    Huvudpersonen slits fram och tillbaka mellan siffran 21 och 19 
 

 

De som tyckte att videon inte var rolig (26 av 60 personer), tyckte den var tråkig för att: 
 

 

    Den var förutsägbar 

    Den var för simpel eller tjatig 

    Man inte förstod poängen 

    Det inte fanns något skämt eller berättelse 

    Skådespeleriet eller poängen var påtvingad 

    Man inte visste vad för företag Century 21 var 
 

 
 

De som roades av denna CM hade nästintill samma åsikter som jag. Det är roligt att se 

huvudpersonen osäker och slitas mellan knapparna 19 och 21, och att han sedan också ger 

efter för trycket. Vad japanerna även hade uppfattat som roligt var kontrasten mellan 

användningen av japanska och sedan den plötsliga användningen av engelska. Medan 

engelska är lika aktuellt som svenska för mig själv, är kanske inte engelska i Japan lika 

självklart. Engelskan är närvarande i dagliga mängder för mig, men används inte alls lika ofta 

på en daglig nivå i Japan som i Sverige, enligt mina egna erfarenheter. Användningen av 

engelskan är då oförväntad av japanerna och blir därmed rolig (inkongruensteorin). De som 

tyckte att videon var sådär tyckte i princip samma sak som de som tyckte att den var rolig, 

men kanske inte på samma nivå. 

Personerna som fann videon icke rolig tyckte tvärtemot mina åsikter. Där 

förutsägbarheten hade roat mig, blev den istället tråkig för vissa, precis som att enkelheten 

blivit negativ i deras ögon när jag såg positivt på det. I CM 2 är reklamen uppbyggd med en 

berättelse (se s. 32) och det är då detta som vissa av japanerna velat ha även till denna CM. 

Det fanns personer som inte visste vad Century 21 var för företag och därför inte tyckte 

att denna CM var rolig. Även jag saknade denna kunskap då jag för första gången såg på 

videon, men detta påverkade inte min syn på skämtet. Kopplingen görs till företagets namn
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som innehåller 21. Djupare kunskap om företaget är enligt mig inte nödvändigt för att förstå 

detta. 

Nästan hälften av alla uppgiftsgivare svarade att denna CM var ”sådär”, nästan lika 

många svarade att den ”inte var rolig”, och en tiondel svarade att den var ”rolig”. 
 

 
 

4.5.1.2 CM 2: Resultat och diskussion 
 

 

De som tyckte att videon var rolig (39 av 60 personer), tyckte det roliga var: 
 

 

    Pang-ljudet 

    Skådespelarna, skådespeleriet 

    Att man använt gamla japanska folksagor med något nutida 

    Ordleken med ai, humorn 

    Att det fanns en berättelse, att den är del av en serie 

    Att det fanns en slutkläm, att det fanns något oväntat 
 

 

De som tyckte att videon var sådär (15 av 60 personer), tyckte det var sådär på grund av: 
 

 

    Skådespelarna, skådespeleriet 

    Att man använt gamla japanska folksagor med något nytt 

    Ordleken med ai 

    Att den är del av en serie (och inte rolig utan den kännedomen) 

    Att det fanns en slutkläm, att det fanns något oväntat 

    Att den fick en att tänka 
 

 

De som tyckte att videon inte var rolig (6 av 60 personer), tyckte den var tråkig för att: 
 

 

    De inte förstod poängen, den var svårförstådd 

    Den var enformig, det fanns ingen association till företaget 

    Den var förutsägbar 
 

 
 

Många som uppfattade videon som rolig, tyckte på detta vis för att man kombinerat gamla 

japanska folksagor med något modernt som en iPhone. Det är ingenting man normalt skulle 

kunna tänka sig hända i en mobiltelefonreklam. Detta ger kontrast samt ett 

överraskningsmoment vilket gör att denna CM tillhör inkongruensteorin. Något jag inte 

uppfattat som roligt, men japanerna gjort, var ”pang”-ljudet. Kaguya-hime säger detta 

onomatopoetiska ord i samband med att hon hugger itu bambuplantan. Japan har en 

betydande användning av onomatopoetiska ord, till skillnad från Sverige. Visserligen har vi 

sådana ord, men dessa används inte alls lika mycket som i Japan. Jag tror att humorn uppstår 

för att Kaguya-hime faktiskt säger ordet, istället för att bara ljudet hörs. De tre Tarōs 

huggrörelser med händerna som syns därefter förstärker effekten. Ordleken med ai är 

definitivt ett av de vitalaste skämten i denna CM. Jag drog kopplingen till iPhone först efter
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att ha tittat om på videon och fått tänka lite mer. De flesta japanerna verkar ha kunnat dra 

denna slutsats snabbare än jag – detta kan då vara på grund av språkskillnader. De som endast 

fann videon sådär fann den vara sådär av samma skäl som de som fann videon vara rolig. Då 

denna CM kräver lite mer eget tänkande än CM 1 så förstår jag att vissa uppfattar den som 

svårförstådd, vilket de som inte tyckte videon var rolig, gjorde. Andra ansåg istället att den 

var förutsägbar, och därmed tråkig. 

Nästan två tredjedelar av alla uppgiftsgivare svarade att denna CM var ”rolig”, en 

fjärdedel svarade att den var ”sådär”, och en tiondel svarade att den inte var ”rolig”. 
 

 
 

4.5.1.3 CM 3: Resultat och diskussion 
 

 

De som tyckte att videon var rolig (15 av 60 personer), tyckte det roliga var: 
 

 

    Skådespeleriet 

    Den komiska dialogen 

    Kombinationen av erotik och humor 

 Dansuppgörelsen, att kvinnan armbågar mannen när det ser ut som att mannen har 

övertaget 

    Där han smiskar till hennes rumpa 
 

 

De som tyckte att videon var sådär (18 av 60 personer), tyckte att: 
 

 

    Ansiktsuttrycken var roliga 

    Sättet de representerade jeans var roligt 

    Skådespelarna var bra, älskvärda 

    Det inte var så roligt för att det skulle vara pinsamt att titta med sin familj 

    Det inte var så roligt för att det tog tid att fatta att det handlade om jeans 

    Det inte var så roligt, för snabbt, för komplicerat, endast sexigt 
 

 

De som tyckte att videon inte var rolig (27 av 60 personer), tyckte den var tråkig för att: 
 

 

    Man inte fick känslan av att vilja ha produkten 

    Det inte fanns någon rolig komponent 

    Inte rolig, endast häftig, endast elegant, endast sexig 

    Det inte fanns någon enkel koppling till innehållet 

    Det inte fanns någon berättelse 

    Skillnaden mellan män och kvinnor blir tydlig 
 

 
De som gillade denna CM tyckte om den komiska dialogen, där erotik och humor kombineras, 

vilket var den huvudsakliga ordvitsen. De som tyckte videon var sådär, tyckte detta på grund 

av att man inte genast förstod att det handlade om jeans, att det var pinsamt att titta på, eller 

att det endast var sexigt och inte roligt.
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Felkällor som jag har kommit att tänka på i efterhand är utformningen av web-enkäten. 

Omoshiroi kan betyda rolig såväl som intressant. Jag antog att folk med rubriken i web- 

enkäten samt riktningen i min undersökning generellt skulle förstå att det handlade om 

omoshiroi som i rolig, vilket inte alla förstått. Detta syns tydligt bland vissa kommentarer i 

denna CM, där många uppgett skäl till varför den är intressant/trevlig att titta på istället för 

varför den är rolig. Jag kunde till exempel ha använt en skala istället, där deltagarna kunde ha 

bedömt hur humoristisk varje CM var på en skala på 1 till 5, för en bättre utvärdering. 

Även alternativet māmā omoshiroi kan ge en dubbel betydelse. Det kan både betyda att något är 

lite roligt, eller inte så roligt. I och med detta så kan det vara svårt att tolka huruvida svaren är 

positivt eller negativt menade. Jag har valt att på svenska kalla māmā omoshiroi för ”sådär”. 

De som tyckte att videon inte var rolig, menade att man inte fick känslan av att vilja ha 

produkten efter att ha tittat, att den endast var sexig eller häftig och inte rolig, och att det inte 

fanns någon berättelse, som det gjorde i CM 2. 

Jag har lagt störst fokus på de komiska delarna i alla CMs, och har inte förrän i 

efterhand tänkt på att denna CM kan, utöver skämtet, uppfattas som sexistisk. Detta kan 

förstås bidra till en negativ uppfattning om klippet, oavsett om skämtet är roligt eller inte, 

vilket är en påverkande faktor för resultatet. Två uppgiftsgivare påpekar att skämtet ”belyser 

skillnaden mellan kvinnor och män”, och att de ”kan få klagomål om de inte är försiktiga”. 

En fjärdedel av alla uppgiftsgivare svarade att denna CM var ”rolig”, nästan en tredjedel 

svarade att den var ”sådär”, och nästan hälften svarade att den inte var ”rolig”. 
 

 
 

4.5.1.4 Kort sammanfattning 
 

Humorn i CM 2, ordvits med oväntad humor, var det klart mest uppskattade av de olika 

underkategorierna av ordvitsar. En ordentlig ordvits med en rolig berättelse verkar vara, enligt 

webenkäten, vad de japanska universitetsstudenterna uppskattar att ha i sin reklam. Humorn i 

CM 1, ordvits med ren humor, uppskattades men inte alls på samma nivå som ordvits med 

oväntad humor. Respondenterna i min undersökning vill gärna ha en berättelse om det går, 

och endast ett ordskämt gör inte reklamen rättvisa. Humorn i CM 3, ordvits med sexuell 

humor, var den minst populära av de tre. Det humoristiska fångades inte alltid upp, och fokus 

hamnade istället på hur häftig eller sexig videon var, och inte att den var rolig eller ens 

innehöll en ordvits. 
 

 
 

5. Slutsats 
 
Med denna studie har jag genom teori och genom undersökning kommit fram till 

att ”ordvits” är, enligt den kvantitativa undersökningen, den vanligaste humortypen som 

används för att stimulera japanska konsumenter i dagens japanska tv-reklam. Även 

underkategorier i humortypen finns, och bland dessa underkategorier var ordvits med 

oväntad humor, enligt web-enkäten, den populäraste. Denna humor baseras på 

inkongruensteorin och presenterar det oförväntade. Den kulturella anknytningen som fanns 

i CM 2, den populäraste, var uppskattad och bidrog till populariteten, men själva ordvitsen 

är fortfarande den avgörande aspekten. Den kulturella aspekten fungerar bara om man har 

en djupare förståelse av den japanska kulturen. 

Rena ordvitsar och sexuella ordvitsar uppskattades inte lika mycket. Dessa gav 

uttråkande eller avvisande effekt gentemot reklamen och produkten. I överrensstämmelse
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med hypotesen var ordvitsar populärt – den populäraste kategorin. Dock var rena ordvitsar, 

ordvitsar som ensamstående komponent, inte tillräckligt för att stimulera den japanska 

publiken i undersökningen. Ordvits med ytterligare en aspekt, och i detta fall, den oväntade 

aspekten, var den perfekta kombinationen. Att den sexuella aspekten inte uppskattades var 

som förväntat. 

En annan humortyp (från mina egna kategorier) som bör uppmärksammas är 

typen ”oväntad”. Även denna kategori har stort inflytande på dagens japanska CMs (då 

kategorin utgjorde 30% av de trettio CMs) och skulle vara utmärkt grund till vidare 

forskning. Då kan även kön samt andra teoretiska aspekter tas större hänsyn till. 

Min slutsats är att ordvitsar med ett stänk av plötslig tvist, gärna med ytterligare någon 

beståndsdel som exempelvis kultur, är vad den unga, studerande japanska publiken som 

deltagit i min web-enkät uppskattar – medan simpel humor, dvs. endast ordvitsar i sin 

enklaste form, och ordvitsar med sexuell anspelning inte sågs som lika positivt. Ordvitsar är 

i undersökningen den vanligaste kategorin i japansk tv-reklam och uppskattas som mest 

tillsammans med rätt biståndsdel, vilket i detta fall är den oväntade aspekten. 
 

 
 

Sammanfattning 
 
Syftet med denna studie är att undersöka humor som fenomen och klarlägga huruvida det 

finns olika humortyper inom japansk reklam, om det finns en mer framträdande typ, vilken 

ståndpunkt japanska studenter har till denna typ samt om det finns några underkategorier. 

Begreppet humor och dess historia förklaras grundligt. I studien summeras även de 

vanligaste teorierna om humor, som senare tillämpas på analys- och diskussionsdel. 

Relevant information från tidigare forskning inom reklamhumor läggs fram. Mina 

humortyper skapades med utgångspunkt i dessa fakta. 

Utförandet skedde i form av kvantitativ undersökning av en mängd japanska CMs 

från perioden som sammanföll med min senaste vistelse i Japan. När en humortyp blivit 

mer framgående än de andra utfördes en kvalitativ undersökning av denna. Tre CMs valdes 

ut och djupanalys gjordes av dessa. Dessa tre ingick sedan i en web-enkät som skickades ut 

till japanska elever på skolorna Chuo University och Nihon University. Efter att ha 

ackumulerat 60 svar analyserade jag dessa för att sedan jämföra resultaten med min egen 

tidigare analys. 

Genom den kvantitativa undersökningen visar resultaten, i överensstämmelse med 

hypotesen, att ”ordvitsar” är den mest frekventa humortypen i japansk tv-reklam. Inom 

kategorin finns sedan underkategorier där ”ordvits med oväntad humor” var den 

populäraste, medan – till skillnad från hypotesen – ”ordvits med ren humor” dvs. simpla 

ordvitsar, inte var lika populära som väntat. ”Ordvits med sexuell humor” gillades inte, 

vilket däremot var väntat. 

Ordvitsar uppskattas som mest med kombination av rätt tillbehör. Deltagarna i 

enkäten vill som konsumenter av produkter som visas i humoristiska reklamer på tv, ha 

reklam innehållande ordvitsar men med en oväntad tvist på slutet, gärna kombinerat med 

något mer utöver detta, såsom kulturella inslag.
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http://mz8an8jm8e.search.serialssolutions.com/?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info:sid/summon.serialssolutions.com&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=An+investigation+into+the+motives+for+different+expressions+of+humor&rft.jtitle=The+Japanese+journal+of+psychology&rft.au=Tsukawaki%2C+Ryota&rft.au=Koshi%2C+Ryoko&rft.au=Higuchi%2C+Masataka&rft.au=Fukada%2C+Hiromi&rft.date=2009&rft.issn=0021-5236&rft.eissn=1884-1082&rft.volume=80&rft.issue=5&rft.spage=397&rft.epage=404&rft_id=info:doi/10.4992%2Fjjpsy.80.397&rft.externalDBID=n%2Fa&rft.externalDocID=10_4992_jjpsy_80_397&paramdict=sv-SE
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http://mz8an8jm8e.search.serialssolutions.com/?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info:sid/summon.serialssolutions.com&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=An+investigation+into+the+motives+for+different+expressions+of+humor&rft.jtitle=The+Japanese+journal+of+psychology&rft.au=Tsukawaki%2C+Ryota&rft.au=Koshi%2C+Ryoko&rft.au=Higuchi%2C+Masataka&rft.au=Fukada%2C+Hiromi&rft.date=2009&rft.issn=0021-5236&rft.eissn=1884-1082&rft.volume=80&rft.issue=5&rft.spage=397&rft.epage=404&rft_id=info:doi/10.4992%2Fjjpsy.80.397&rft.externalDBID=n%2Fa&rft.externalDocID=10_4992_jjpsy_80_397&paramdict=sv-SE
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https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjesp/51/1/51_1_43/_pdf
http://kanekosugi.com/kane_kosugi_profile_jpn.pdf
http://www.richardwiseman.com/LaughLab/super.html
http://www.ted.com/talks/sophie_scott_why_we_laugh
https://www.youtube.com/channel/UCwacyPIu1oDsOklZbiNR64g/videos
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQlTE_1Awi5je8LOB2fTei5_MtWn5OAb_
http://www.kheper.net/topics/typology/four_humours.html
http://internetshakespeare.uvic.ca/Library/SLT/ideas/order/humours.html
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Bilagor 
 
Web-enkät 

 

https://docs.google.com/forms/u/0/d/1Ts0N3_qdDzkWi0Jz9lYZvCOLMtDLQ0pViqTMbQX 

SA7M/edit 
 

 
 
 

 
 

https://docs.google.com/forms/u/0/d/1Ts0N3_qdDzkWi0Jz9lYZvCOLMtDLQ0pViqTMbQXSA7M/edit
https://docs.google.com/forms/u/0/d/1Ts0N3_qdDzkWi0Jz9lYZvCOLMtDLQ0pViqTMbQXSA7M/edit
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Översättning av web-enkät 
 

 
 

Kön: 
 

Kvinna 

Man 

Övrigt 

 
Ålder: 

 
18-22 

Under 18 

Över 18 
 

 

Skola: 
 

 

Chuo University 

Nihon University 

Övrigt 
 

 
 

CM 1: Century 21 

CM 1 är: 
 

 

A.  Rolig 

B.   Sådär 

C.   Inte rolig 
 

 

Vad var roligt/inte roligt? Varför? 
 
 
 

CM 2: au 

CM 2 är: 
 

 

A.  Rolig 

B.   Sådär 

C.   Inte rolig 
 

 

Vad var roligt/inte roligt? Varför? 
 
 
 

CM 3: E Standard Jeans 

CM 3 är: 
 

 

A.  Rolig 

B.   Sådär 

C.   Inte rolig 
 

 

Vad var roligt/inte roligt? Varför?



41  

Kommentarer från web-enkät och översättningar 
 

 

CM 1: resultat 
 

 

Svarsalternativ 
 

Kommentar 
 

Översättning av kommentar 

 
 
 
 
 
 

 
A. 面白い (Roligt) 

昔からみんなが知っているセンチュリー21 のフレー 

ズを上手に使ってるから 

Frasen Century 21, som alla känner till sedan långt 
tillbaka, används på ett smart sätt. 

 

最後に英語を使ってくるところ😂 
(Det roliga är) där han använder engelska på slutet. 

ケインコスギが面白い 他の人が起用されていたら

普通の CM になっていた と思う 

Kane Kosugi73 är rolig. 

Jag tror att om någon annan hade blivit tillsatt rollen så 
hade det blivit en helt vanlig CM. 

 

いきなり英語を話したところ 
(Det roliga är) där han plötsligt använder engelska. 

21 という数字に左右されながらもその言い訳をする 
ところ 

(Det roliga är) där han slits fram och tillbaka från siffran 

21, och sedan ursäkten. 

 

ボタンを押す人の表情 
Ansiktsuttrycket på personen som trycker på knappen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. まーまー面白い 

(Sådär) 

 

最後に急に英語になるところ 
Det roliga är där det plötsligt blir engelska på slutet. 

 

ケインさんがおもしろかった 
Kane var rolig. 

 

音楽 
Musiken. 

 

役者の演技が面白い 
Skådespelarens skådespeleri är roligt. 

 

分かりやすいところ 
(Det roliga är att) det är så lätt att förstå (skämtet) 

英語に切り替わるとこが面白かった/なぜ英語なのか 
に century21 と関係があればより面白かった 

Det var roligt där de bytte till engelska, vilket var roligare 
än själva kopplingen till Century 21. 

 

意味はわからないけど、インパクトはあると思う。 
Jag förstår inte riktigt syftet, men jag tror att den påverkar. 

 

ケインコスギの話し方がカタコト 
Kan Kosugis brutna sätt att prata på. 

 
役者の大げさな演技、特にその表情が面白かった。 

Skådespelarens överdrivna skådespeleri, särskilt 
ansiktsuttrycket var roligt. 

 
日常ではあり得ないから面白かった 

Det var roligt eftersom det aldrig skulle hända i våra 
dagliga liv. 

 

はじめは 19 階を押そうとしてたのに全然用の無い 

21 階を押していたから。 

(Det roliga var att) han från början skulle trycka på 19:e 
våningen men sedan trycker på 21:a våningen som han inte 
har något att göra med. 

 

わかりやすい笑いだから 
(Det är roligt) för att det är ett lättförstått skämt. 

 

演技が下手 
(Inte så roligt för att) skådespeleriet är dåligt. 

 
センチュリーの 21 とかけているのが少し面白い。 

Det är lite roligt att de spelar upp (rösten som säger) 
Century 21. 

 

急に英語で話すところ 
(Det roliga är) där de plötsligt talar engelska. 

 

役者の顔芸 
Skådespelarens roliga ansiktsuttryck 

結局１９階のボタンを押せなかったのに、特に気に 
していない様子だったところ。あと、顔がおもしろ 

かった。 

(Det roliga var att) i slutändan tryckte (han) inte på 19:e 
våningen, men det verkade inte göra något. (Och hans) 
ansikte var roligt. 

 
社の主張が激しくて逆に面白い 

Företagets starka insisterande (att trycka på fel knapp) är 
roligt. 

 

bgm(21~♪) 
Bakgrundsmusiken 21. 

 
最後まで何の CM か分からないところ。 

(Inte så roligt för att) jag inte förstod vad denna CM 

handlade om, ända till slutet. 

 
73 Kane Kosugi är en amerikansk skådespelare och kampsportare med japanskt ursprung. Jag väljer därför att 

skriva hans namn på sättet förnamn - efternamn.  http://kanekosugi.com/kane_kosugi_profile_jpn.pdf 

(hämtad 2016-05-18)

http://kanekosugi.com/kane_kosugi_profile_jpn.pdf


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
B. まーまー面白い 

(Sådär) 

21 という数字へのこだわりをエレベーターで表現す 

るところ 

(Det roliga är att) kopplingen till siffran 21 uttrycks i 

hissen (med knapparna). 

 

普通だから 
(Inte så roligt för att) den (reklamen) är alldaglig. 

 

発想が変わってる 
(Inte så roligt för att) konceptet har ändrats. 

 

シンプルでわかりやすいから。 
(Lite roligt) för att den (CM) är enkel och lättförstådd. 

 
顔芸を頑張ってるから。 

(För att han) anstränger sig med (att göra) roliga 

ansiktsuttryck. 

聞いたことのある音楽と、それにつられて 21 を押 

してしまうところ 

(Det roliga var) att jag hört musiken, och där han ger efter 
och trycker på 21. 

 

ケインコスギが面白い 
Kane Kosugi är rolig. 

すでにみんなが聞き慣れているセンチュリー21 とい 

うフレーズをわかりやすくオチに使ったのが面白 
い。 

Det som är roligt är att man på ett lättförståeligt sätt använt 
frasen 21 som alla redan känner igen, som slutkläm. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. 面白くない 

(Inte roligt) 

 

最後がなんとなく、予想できてしまったから。 
(Det var inte roligt) för att man i slutet kunde gissa (vad 
som skulle hända). 

 

単純すぎて面白くない 
Det var inte roligt för att det var för simpelt. 

 

ありきたりの内容だったから。 
För att innehållet bara var som en av alla andra (CM). 

 

あまり意味が分からなかった。 
(För att jag) inte riktigt förstod poängen. 

どこの企業の CM かはすぐにわかるけれど、面白く 
はなかったです。 

Man vet på en gång vilket företag det handlar om, men det 
var inte roligt. 

 

ジョークがちょっと強引 
Skämtet är lite påtvingat. 

 

よく分からない 
Jag förstod inte (poängen). 

 

わざとらしい 
Det verkar (som om han trycker) med flit. 

 

わざわざ英語で言うあたりださい。笑 
Det är töntigt där han avsiktligt använder engelska. 

 

シンプルすぎる 
(Det är) för simpelt. 

笑わせたいのは分かるけどそんなに面白いと思えな 
い 

(Jag) förstår att (de) vill få (en) att skratta, men (jag) tycker 
inte det är så roligt. 

 

表情に苛立つ 
(Jag blir) irriterad på (hans) ansiktsuttryck. 

 

予想できてしまうから。 
För att (jag) kan gissa vad som kommer hända. 

 

内容がよく分からない 
(Jag) förstår inte riktigt innehållet. 

 

何を伝えたいのかわからない 
(Jag) förstår inte vad de vill framföra 

 

よく分からない 
(Jag) förstår inte riktigt. 

 

洒落がない 
Det finns ingen ordvits. 

21 が何度も流れてしつこいから。 För att 21 sägs om och om igen så att det blir tjatigt. 

それほど意外性がなく、落ちも滑稽で下らないと感 
じたのであまり面白くなかった 

Det var inte så oväntat, och slutklämmen var löjlig och inte 
särskilt rolig. 

 

ストーリー性がないから 
(Inte roligt) för att det inte finns någon berättelse. 

 

先が読めるから 
(För att jag) kan gissa vad som kommer att hända. 

 

センチュリーが何の会社か伝わらない 
Jag vet inte vad Century 21 är för typ av företag. 

先が読めた (För att jag) kunde gissa vad som skulle hända. 

 

演技が演技で自然じゃないから。 
(Inte roligt) för att skådespeleriet inte var naturligt. 

21 に無理やりごじつけているから (Inte roligt) för att kopplingen till 21 är påtvingad. 
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CM 2: resultat 
 

 

Svarsalternativ 
 

Kommentar 
 

Översättning av kommentar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. 面白い (Roligt) 

 

ぱっかーんが面白い 
Pang-ljudet är roligt. 

 

桐谷健太（浦島太郎役）の個性抜群！日本文化と引 

っ掛けてくるところとかも、おもろい笑 

Kiritani Kentas (han som spelar Urashima Tarō) 
personlighet är utmärkt! Det är också roligt för att de 
införlivar japansk kultur, haha. 

「できちゃった」の意味があとからわかって、予想 
してたのと違うから 

Det roliga var när man förstod innebörden av frasen ”vi har 
lyckats få...”, för att det inte var vad man trodde. 

 

ありむらかすみがおもしろい 
Arimura Kasumi är rolig 

 

よくある場面 
(Roligt för att) scenen är vanlig (syns mycket). 

この CM はシリーズもので毎回ストーリーが進んで 
いくところが面白い 

Denna CM är en del av en berättelse i en serie, och det är 
roligt att se när den fortsätter. 

 
でている芸能人とキャラ設定 

De artister som är med och rollfigurernas situationer (är 
roliga). 

竹から生まれるという設定と、そもそも生まれるの 
が iphone だという部分が面白かった 

Det roliga var att det var en scen med födelse ur bambu, 
men att det istället föds en iPhone. 

この cm はシリーズになっているから、毎回楽し 
み！ 
ドラマ仕立てでおもしろい！ 

Denna CM är en del av en berättelse i en serie, och jag är 
förväntansfull inför varje gång! Det är roligt att de gjort det 

som om det vore ett drama! 

 

有村架純が可愛い 
Arimura Kasumi är gullig. 

 
俳優陣とオチの持って行き方 

Skådespelarna och riktningen slutklämmen går mot (är 
rolig) 

 

演技がうまい 
Bra skådespeleri. 

役者が豪華！昔話とのコラボが面白い！キャラクタ 

ーか可愛い 

Skådespelarna är lysande. Kollaborationen med gamla 
folksagor är roligt! Rollfigurerna är gulliga. 

 

最後の「あ、こっちの愛ね。」が面白い 
Det roliga är när de i slutet säger, ”Den här kärleken 
alltså!” 

 

日本の昔話をコメディ風にしてるところ 
Att man framställer Japans gamla folksagor på ett komiskt 
sätt är roligt. 

ストーリーが面白いし、日本の童話を使って現代っ 
ぽくしてる感じが好き。 

Berättelsen är rolig, och jag gillar att man använt japanska 
sagor och gjort dem moderna. 

 

喋り方 
Sättet de talar på är roligt. 

馴染みのある 3 太郎のアナザーストーリーというの 

が想定外でわくわくする。 

Att de tre nära vännerna Tarō har en annan berättelse var 
oförväntat och spännande. 

 

松田翔太が大好きだから 
(Roligt) för att jag tycker om Matsuda Shōta. 

 

思っていたことと違う結果だから 
(Roligt) för att vad jag förväntade mig och resultatet var 
olika. 

ストーリーが面白い。連続したストーリーが興味を 
引かせる 

Berättelsen är rolig. Berättelsen i form av en serie håller 
kvar intresset. 

童謡をパロディという舞台設定と現代的な言葉遣い 

や会話のテンポが面白い。 

Att framträdandet är parodi på barnvisor där de är 

använder nutida ord och konversationer är roligt. 

日本の昔ばなしをつかっている。１つだけではな 
く、いろいろなお話をっているから。 

(Det var roligt) för att de använder inte bara en, utan flera 
olika berättelser. 

 

会話のテンポとか独特の雰囲気が良い。 
Samtalens tempo och den unika atmosfären är bra. 

オチがある。たった 30 秒の中にもストーリー性が 

あり、面白い。 

Det finns en slutkläm. Det är roligt att det finns en 
berättelse på föga 30 sekunder. 

次に何が起こるのか予想外で面白かったです。何度 

見ても面白いと思いました。 

Det var kul att inte veta vad som skulle hända därnäst. Det 
var lika kul varje gång hur många gånger jag än tittade. 

 

有村架純がかわいい 
Arimura Kasumi är gullig. 

 
ギャグセンスがいい、愛と I phone の i。 

Det är roliga typer av skämt, som ”i” som i kärlek och 
som ”i” ur iPhone. 
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A. 面白い (Roligt) 

 

ストーリー性があるから。 
(Roligt) för att det finns en berättelse. 

 

昔話を現代にアレンジしているところ 
Att gamla sagor gjorts om i modernt format. 

 

ストーリーがある 
Att det finns en berättelse. 

日本の昔話をモチーフにしてるところ、ストーリー 
性があるところ 

Att temat är gamla japanska sagor, och att det finns en 
berättelse. 

 

雰囲気が、面白い 
Stämningen är rolig. 

 

愛＝i, iphone! haha 
Ai (Kärlek) = i (uttalas ”ai” på engelska), iPhone! Haha 

 

ストーリーがあり、子供が出てくるかと思いきや、 

iPhone の宣伝につながるという、意外性が面白い 

Det finns en berättelse, och att då jag trodde att ett barn 

skulle komma fram, så var det bara ett sätt att göra reklam 

för iPhone, vilket var oväntat och roligt. 

昔話の主人公たちが現代っぽくてさらにノリが軽い 
から。 

(Roligt) för att huvudpersonerna i gamla sagor har blivit 
moderna, och att det ät lätt stämning. 

 

印象に残るところ 
Imponerande, att man inte glömmer den. 

 

それぞれのキャラクター 
Varje rollfigur (är rolig). 

 

ユーモア性が高い 
Högklassig humor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. まーまー面白い 

(Sådär) 

この CM はストーリー制になっているのでそれ含め 

面白い 前知識なく初めてこれをみせられたら面白

くはない と思う 

Den här CM är en berättelse som ingår i en serie, och är 
roligt allt inkluderat. Har man ingen tidigare kunskap om 

detta och ser denna CM för första gång så tror jag inte det 

upplevs som roligt. 

2 人が Iphone 作ったの？ってところにに疑問を感じ 

た 

Jag känner lite tvivel gentemot att det framställs som om 
det var de två som skapade iPhone. 

 

役者の大げさな演技がやはり、面白かった。 
Skådespelarnas överdrivna skådespeleri är ändå roligt. 

 

ちゃんとオチがついているから 
(Roligt) för att det faktiskt finns ett skämt med slutkläm. 

 

愛と iPhone の i を掛けている点 
Poängen med ai och i ur iPhone. 

 

昔話と現代がうまく結びついていたところ。 
De har på ett bra sätt knutit ihop gamla sagor med nuet. 

 

無理やり受けを狙ってない所が良い 
(Bra) att de inte försöker vara roliga med flit. 

 

落ちがあって良い 
Roligt för att det fanns en slutkläm. 

 

昔話の登場人物がでてきてるから 
För att rollfigurerna från gamla sagor är med. 

 

3 人の動き 
De tre Tarōs handlingar (var roliga) 

 

このシリーズはいつも好きなので。 
För att jag gillar den här serien av berättelser. 

 

想像させられる 
(Roligt för att) den får en att tänka. 

このシリーズは好き。今回は面白さは求めてない気 
がする。 

Jag gillar den här serien av berättelser. Jag tror dock att 

man inte försökte vara rolig denna gång. 

日本人なら誰もが知るおとぎ話の要素を交じえ、意 

外性を伴った話の展開がなされているため面白く感 

じた 

Som japan känner alla till dessa sagor, så det var roligt för 

att de använde dessa tillsammans med en oväntad faktor. 

昔話のキャラクターが現代のものの象徴であるスマ 
ホについて話しているから。 

(Roligt) för att rollfigurerna från gamla sagor pratar om 
smarta telefoner, som symboliserar vår moderna nutid. 

 
 
 

 
C. 面白くない 

(Inte roligt) 

 

意味がわからなかった 
Jag förstod inte poängen. 

 

CM の意図がわからない 
Jag förstod inte avsikten med CM. 

単調な CM だったから。前の CM の方が、会社の名 
前(Century 21)と関連があった。 

Det var en för enformig CM. Den tidigare CM (Century 

21) hade en associering till företaget. 

結末が見えすぎている Resultatet (slutet) är för uppenbart. 

 

分かりにくい 
Svårförstått. 

オチが予想出来たことが退屈だった。 Tråkigt för att slutklämmen var förutsägbar. 
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CM 3: resultat 
 

 

Svarsalternativ 
 

Kommentar 
 

Översättning av kommentar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A. 面白い (Roligt) 

 
展開が早くてリズミカル。ちょっとわかりにくい 

Utvecklingen var snabb och rytmisk, (dock) lite 
svårförstådd. 

 

ふたりの演技がおもしろい 
De bådas skådespeleri var roligt. 

 

セクシー 
Sexig. 

 

何が言いたいのかわからない 
Jag förstår inte vad de menar. 

 

2 人の掛け合い 
Den komiska dialogen mellan de två. 

 

色が鮮やかで動きがあっていい。 
De levande färgerna och rörelserna var bra. 

俳優さんが有名だし、好きだから。かっこよく踊っ 
ているところが好きだから。 

Skådespelarna är kända, och jag gillar dem. Jag gillar 
deras häftiga dans. 

 

エロさと面白さのコンビネーションが絶妙だから。 
För att kombinationen av erotik och humor är underbart. 

 

演出が凝っている 
Produktionen var enastående. 

 

見ていて飽きない 
Tröttnar inte på att titta. 

激しいダンスをしつつキャストの個性を生かした宣 
伝 

De använder sig av rollbesättningen personlighet för den 
intensiva dansen för att sälja. 

 

お尻叩くところ 
Där han smiskar till hennes rumpa. 

 

激しいダンスに見応えを感じたから。 
För att jag blev imponerad av den intensiva dansen. 

 

テンポが良くて面白い 
Det är bra för att tempot är bra. 

 

ケンカすると思いきやそう見せかけて踊ってるとこ 
Där deras dans ser ut som att de bråkar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. まーまー面白い 

(Sådär) 

 

家族と見てたら気まずい 
(Inte så kul för att) om jag tittade med min familj så 

skulle det vara pinsamt. 
 

見ていて暇ではない程度。スパンキングは最高😂 
Smisket var bäst. 

 

顔の表情 
(Roligt pga.) ansiktsuttrycken. 

 

水原希子のイメージに合っていると思うから 
För att jag tycker rollen passar Mizuhara Kiko. 

 

ジーンズの動きやすさの表現の仕方が面白かった。 
Sättet de representerade lättrörliga jeans på var roligt. 

ジーンズの伸縮性、強度が伝わった。ただ何の CM 

か分かるのに時間がかかった。 

Jag förstod att jeansen var elastiska och hållbara. 
Däremot tog det tid innan jag förstod vad det var för CM 

何の CM か気になり、印象には残りやすいと思いま 

した。そんなに面白くはなく、一回見れば十分だと 

感じます。 

Man blir nyfiken på vad det är för CM, och man kommer 
ihåg den lätt. Den var inte så jätterolig, så det räcker väl 

att titta endast en gång. 

 

水原希子が可愛いだけ 
Endast för att Mizuhara Kiko är gullig. 

 

早すぎる 
Den är för snabb. 

 

ジーンズの CM っぽくないから、今までの一般的な 
ジーンズの CM イメージから外れて面白い。 

Den är inte som en typisk reklam för jeans, så det var 
roligt för att det var utanför vad jag tänkt mig att en 
jeans-CM skulle vara som. 

ジーパンの CM と分かるのが最後にならないとわか 
らないから 

(Inte så rolig) för att man inte förstår att det handlar om 

jeans förrän i slutet. 

E とパンツをかけて CM していたのが伝わって面白 

いけれども、ごちゃごちゃしてて他の人には伝わり 

にくいかも。シンプルな方が自分としては好き 

Man förstår att denna CM handlar om E jeans, så det var 
kul. Dock är det rörigt så andra kanske inte förstår. Jag 

föredrar enkla reklamer. 

 

2 人のダンスのキレ 
Deras dansuppgörelse. 

 

セクシーだけど、ジョークではないと思う 
Denna CM är sexig, men det finns inget skämt tycker jag 

 

男女というものがよくあらわれているから 
För att skillnaden mellan män och kvinnor blir tydlig. 
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B. まーまー面白い 

(Sådär) 

 

内容は面白くないけど、俳優さんが好み。 
Innehållet var inte roligt, men jag gillar skådespelarna. 

 

躍動感がある 
För att den ger en pulserande livlig känsla. 

 

 
男性に主導権があるのかと思いきや、途中でエルボ 

ーされたりして変顔になっていたから。 

(Det var roligt för att) jag trodde att mannen hade 
initiativet och ledningen, och så plötsligt armbågar 

kvinnan honom vilket gav honom ett konstigt 

ansiktsuttryck. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. 面白くない 

(Inte roligt) 

 

これを見てもあまり欲しいとは思わない 
Jag fick ingen känsla av att vilka ha produkten efter att 
ha tittat. 

 

特に面白い要素がなかった 
Det fanns ingen rolig komponent. 

面白いというより、かっこいい系だと思います…。 

面白い CM にしたいなら、芸人さんを起用したのじ 
ゃないですかね…？ 

Den är snarare häftig än rolig. Om de ville att den skulle 
vara rolig hade de väl använt varietéunderhållare istället? 

 

別に嫌いじゃないけど、面白いとは違う感じ。 
Det är inte att jag ogillar den, jag tycker bara att den inte 
är rolig. 

 
商品の良さは伝わるが面白さはわからない 

Man förstår de bra aspekterna med produkten, men jag 
förstår inte vad som är roligt. 

 

面白くない 
Den är inte rolig. 

面白くはない。けどカッコいいし雰囲気があ 

る！！！ 

Den är inte rolig, men den är häftig! 

 

少し刺激の強い表現で面白さは感じられなかった。 
Det uttrycktes på ett starkt stimulerande sätt så jag kände 
av någon humor. 

 

ごちゃごちゃしてるから 
För att det är rörigt. 

 

色使い 
För att de använde färger. 

 

なんか違うよね 
Något är ju inte riktigt rätt (dvs. inte roligt) 

話の流れが理解できない上に、何の CM なのかもわ 

かりづらい 

Jag förstod inte riktningen som CM gick åt och det var 
svårt att förstå vad för CM det var. 

 

面白い要素がない 
Det fanns ingen rolig komponent. 

 

セクシーだけど面白さは感じない。 
Den är sexig, men jag kände inte av någon humor. 

 

so cool! but it doesn't mean funny 
Den är häftig! Men det betyder inte att den var rolig. 

 

直感 
En känsla bara (att den inte var rolig) 

 

演出 
Uttryckssättet (var inte roligt) 

 

もう少しエロさが欲しかった 
Jag ville ha lite mer erotik. 

製品と CM のストーリーがどう関わっているのかが 
わからなかったから。 

Jag förstod inte hur produkten och handlingen hörde 
ihop. 

 

面白いというよりは格好いい 
Den är snarare häftig än rolig. 

 

おもしろくはないし、下手したらクレーム来そう 
Den är inte rolig, och om de inte är försiktiga kan de få 
klagomål. 

 

魅力的だが前ふりが長い 
Den är tilltalande men de svänger omkring för länge. 

 

内容に親しみやすさはあまりないため 
CM har ingen riktig enkel koppling till innehållet. 

 

面白いというよりもむしろセクシーだったから。 
Den är snarare sexig än rolig. 

スタイリッシュではあるが、特に面白い箇所は見当 
たらない 

Även om elegant, ser jag inte riktigt någon humor i det. 

 

ストーリーが無い 
Det finns ingen berättelse. 

 

こめられたメッセージが理解出来なかった。 
Jag förstod inte budskapet med CM. 
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E-postutdrag 
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