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SAMMANFATTNING  

Titel: Humor är inget skämt! – Humorns inverkan på det sociala arbetet. 

Författare: Henrik Hult och Marie Johansson 

 

Vi har i denna studie använt oss sig av en kvalitativ litteraturstudie för att besvara syfte och 

frågeställningar. Syftet med denna studie var att undersöka humors betydelse i socialarbetares 

professionella samtal. Studien har inspirerats av narrativ metod och analyserades enligt Evans 

systematiska tillvägagångssätt. Antalet artiklar som bearbetades efter urval var 16 till antalet. 

Den teoretiska utgångspunkten inspireras av modellen KAIMeR. Resultatet synliggjorde 

dessa teman och subteman (inom parantes): Känsla för humor (Känna gemenskap och 

mellanmänskliga möten), Coping (Isbrytare, Stressreducerande och Återhämtning) och 

Risktagande (Magkänsla och Tajming). Dessa resultat visar hur viktigt det är att humor 

används med fingertoppskänsla och i rätt kontext. Humor använt på rätt sätt kan resultera i en 

god grund i arbetet mot en lyckad klientallians. 

Nyckelord: Allians, Etik, Humor, Socialt arbete. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

Title: Humor is not a joke!  -The impact of humor on social work. 

Authors: Henrik Hult and Marie Johansson 

 

For this paper we have used a qualitative literature study to answer purpose and problem 

statements. The purpose of this study is to exam the importance of humor in social workers 

meeting with clients. The study has been inspired of a narrative method and analysed 

according to Evans systematic approach. The number of research articles used after sample 

was 16 in number. The theoretical point of view was inspired by the KAIMeR model. 

The result revealed these themes and subthemes (in parentheses): The sense of humor (the 

sense of connection and interpersonal interactions), Coping (Icebreaker, Stress reduction and 

Recovery) and Risktaking (Gutfeeling and Timing). These results show how important it is 

that humor is used with sensitivity and in the right context. Humor used properly can result in 

a good start towards successful client alliances. 

 

Keywords: Alliance, Ethics, Humor, Social work. 
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1. INLEDNING 

 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) som socionomstudenter hösten 2016 

upptäckte vi hur socialarbetare och kuratorer använde humor för att närma sig sina klienter. 

Kunskapsluckorna i hur humor kan användas blev tydliga när vi började ställa frågor i ämnet. 

Vissa av de tillfrågade som vi observerat bekräftade att de använde humorn medvetet, medan 

andra verkade helt omedvetna att de använde eller inte använde humor. Efter att vi frågat våra 

vfu-handledare om detta och de inte hade några tillfredsställande svar började vi undersöka 

saken själva. Till en början observerade vi bara vad som hände i mötet, men ganska snart gick 

vi ut på internet för att stilla våra funderingar. Vårt tidigare intresse för psykologi, 

kroppsspråk och det sociala samspelet som blir i ett möte låg till grunden för att vi hittade 

humorn som ännu en parameter för att få till en lyckad klientallians. För att lyckas med 

förändringsarbetet hos en klient har bland annat Eide och Eide (2006) med flera visat att 

kontakten mellan klient och socialarbetare är oerhört viktigt. Vår c-uppsats kommer således 

att handla om humor, dess inverkan, påverkan och användbarhet i socialt arbete. Vi ansåg det 

viktigt att inte enbart uppmärksamma fördelarna med humorns verkan i det sociala arbetet, 

utan framför allt belysa farorna med humor. För användandet av humor i det sociala arbetet är 

inte alltid riskfritt. Fördelarna med humor är att den kan i socialt arbete användas som en 

dörröppnare in i alliansen mellan socialarbetare och klient eller som ett sätt att lätta upp ett 

tungt samtal med en klient. Humor kollegor emellan användas för att klara en annars tung 

vardag som kan vara ett sätt att hålla en självdistans till arbetet, men också för att lätta upp 

stämningen på kontoret. Humor bidrar till att stress och ångest minskar samt förbättras den 

allmänna hälsan (Lurie & Monahan 2015). En artikel i tidskriften Socionomen belyser att 

socialarbetare och deras chefer stannar längre på en arbetsplats om det är god stämning och att 

det är roligt inom arbetsgruppen (Höjer & Kullberg 2017). Vi har även uppfattat att humorn 

inte bara används inom den sociala arbetssfären för att knyta starkare band till klienterna. 

Chefer kan med humorns hjälp i sitt ledarskap minska stress samt förbättra 

gruppsammanhållningen, kommunikationen, ledarskapet, organisationskulturen och 

kreativiteten inom verksamheten (Lurie & Monahan 2015). Vi menar att farorna med att 

använda humor i socialt arbete är att det finns risk att verka oseriös eller att det man säger kan 

uppfattas fel och bli plumpt. Det kan vara svårt att hitta tillbaka till en bra allians om man 

tappat sin klients förtroende och tillit. Vi kopplar humor till etik och klientarbete, för att lyfta 

dessa fenomen till en ny nivå i vår studie för att få en djupare förståelse och hitta något som 

tidigare forskning förbisett.  

Humorn skulle kunna bli ett verktyg för många yrken på flera nivåer. Jordan (2015) hävdar att 

humorn är ett verktyg, precis som Romero och Cruthirds (2006) lyfter humor som ett 

multifunktionellt verktyg, ett redskap som kan användas för många varierande mål. I denna 

studie ville vi undersöka om humor är ett vedertaget sätt att bilda en klientallians och hur 

socialarbetare i dagsläget använder humorn som arbetsverktyg. 
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med denna studie är att undersöka humors betydelse i socialarbetares professionella 

samtal. 

- Vilka etiska aspekter finns runt humor i det professionella samtalet? 

- Vilken betydelse har humor i skapandet av en allians? 

AVGRÄNSNINGAR OCH TYDLIGGÖRANDEN 

Alliansen i frågeställningen syftas till den goda kontakt som bör uppstå mellan klient och 

socialarbetare för ett lyckat förändringsarbete. 

Med socialarbetare menas yrkesverksamma som på daglig basis har samtal rörande social 

förändring och problemlösning för den enskilda individen. I studiens fall rör det sig om 

socionomer och terapeuter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 

 

2. BAKGRUND 

 

I detta kapitel ges en redogörelse för begreppet humor, men även ett axplock av de 

undergenrer som ligger under humor. Vidare tas upp hur humor kan användas som ett verktyg 

och att humor fungerar som ett universellt språk. Alla kulturer har någon form av humor, men 

vad människan tycker är roligt kan skilja sig en del från individ till individ. Hur humor 

används i det sociala arbetet är beskrivet nedan, men också faran med att använda humorn 

felaktigt. Den forskning som funnits inom ämnesområdet humor har varit oväntat bred. Vi har 

således haft ett behov av en avgränsning i förhållande till syftet i vår studie. 

 

2.1. HUMOR - VAD ÄR DET?  

I en doktorsavhandling belyser Jordan (2015) förhållandet mellan humor, skämt och socialt 

arbete. Skrattet kan beskrivas som ett sätt att skapa en förbindelse och är starkt kopplat till 

skämt samt humor. Begreppet humor kan ses som ett paraplybegrepp som täcker det som är 

väsentligt för exempelvis humor. Social interaktion, aktiviteter som får minst en deltagare att 

skratta eller något som definieras som, underhållande, roligt, komiskt, kvick, lustigt, samt 

uppsluppenhets skapande (Jordan 2015). Ett vanligt antagande är att humor inte ska tas på 

med seriositet, humor kan benämnas som ett motgift för seriositet, eftersom det påverkar 

egenskaperna för allvaret och således förhindrar människor från att ta oss själva på allvar 

(Lockyer & Pickering 2008). Likt Jordans (2015) förklaring benämner Rocke (2015) att det 

finns tre generella kategorier av humor. Dessa består av humor i spontana konversationer, 

skämt och oavsiktlig humor. 

 

2.1.1 GALGHUMOR 

Jordan (2015) förklarar att galghumor är humor och skämt som berör det egna eller andra 

människors lidande. Galghumor sker oftast under otrevliga och oseriösa omständigheter. 

Galghumor återberättas ofta av dem som var närvarande och delade motgången. Galghumor 

som används likt historieberättande i branscher samt organisationer tar sig oftast uttryck i 

ironiska skämt om ”de andra” (Morriss 2014). Jordan (2015, s.18) synliggör ett exempel på 

hur galghumor kan ta sig uttryck: 

 

Two social workers were walking through a rough part of the city in 

the evening. They heard moans and muted cries for help from a back 

lane. Upon investigation, they found a semi-conscious man in a pool 

of blood. "Help me, I've been mugged and viciously beaten" he 

pleaded. The two social workers turned and walked away. One 

remarked to her colleague: "You know the person that did this really 

needs help. 
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2.1.2 IRONI 

Begreppet ironi betecknar egentligen ordet ’föreställning’ men till vardags menas ofta 

begreppet ironi som ett sätt att ge uttryck för motsatsen till det som en person egentligen 

menar. I och med att ironi kan inkludera beundran och glädje kan det förmodligen resultera i 

leenden. På en djupare nivå inkluderar ironi beståndsdelar av förakt och irritation, men ironi 

kan användas på olika vis och en mild ironi som tillhandahålls på ett medkännande och 

vänligt vis kan under olika förutsättningar komma till användning (Eide & Eide 2006). Ironi 

kan beskrivas som en av tre typer av humor som ingår i det som kan förklaras som en spontan 

konversation. De andra två typerna är ordlekar och anekdoter (Rocke 2015), men dessa 

fördjupar vi oss inte i då de inte är aktuella i denna studie.  

 

2.1.3 SARKASM  

I en vidare utveckling och kategorisering av den ovannämnda spontana konversationen 

inkluderas även sarkasm med mera (Rocke 2015). Sarkasm kännetecknas av att den som talar 

gör det hånfullt och ironiskt samtidigt som hen avsiktligt ljuger. Sarkasmen är en stil av 

figurativt språk och som med alla typer av figurativt språk förväntar användaren sig att den 

tilltalade ska förstå att användaren använder sig av figurativt språk och inte ska ta det 

bokstavligt (Bisconti 2016). 

 

2.1.4 RETSAMHET 

Retsamhet förklarar Martin (2007, s.13) kan synliggöras som “humorous remarks directed at 

the listener’s personal appearance or foibles, but, unlike sarcasm, the intention is not to 

seriously insult or offend”. Användandet av en försiktig retsamhet belyser Rocke (2015) som 

ett sätt att med försiktighet korrigera ett opassande beteende och har ur ett historiskt 

perspektiv varit ett sätt att skapa disciplin. Retsamhet kan användas för att både förnedra som 

driva på någon till ett förändrat beteende (Rocke 2015). Martin (2007, s.17) belyser att “joke 

about another’s perspective... can communicate a sense of acceptance and appreciation of one 

another while still maintaining and acknowledging their different points of view”. Retliga 

kommentarer samt skämt kan inkludera negativa budskap som är dolda. Detta nedvärderande 

och tillika underliggande budskapet kan anspela på en viss grupp eller etnicitet med mera och 

således äger skämtet rum på bekostnad av den aktuella gruppen (Eide & Eide 2006). 

 

2.1.5 HJÄRTLIG HUMOR 

Martin (2007) belyser att den hjärtliga humorn ofta är kortlivad, lekfull och ofta går över de 

sociala gränser som finns. Hjärtlig humor berör stundtals känsliga ämnen som exempelvis: 

relationer, sex, utländska personer, aggressivitet, religion, sjuklighet, pengar, död och elände 

samt skandaler och katastrofer. Hjärtlig humor är dock inte illa menat utan uttrycks med 

glimten i ögat och på ett hjärtligt sätt. 
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2.2. HUMOR – ETT MULTIFUNKTIONELLT VERKTYG 

Socialarbetare kan med humorns hjälp lättare skapa en anknytning till sina kollegor. Humor 

kan användas som ett hjälpmedel för att skapa en motståndskraft men också som en kultur 

inom team och frambringar ett vårdande klimat som resulterar i att socialarbetare mer troligt 

vill stanna kvar på sin arbetsplats (Jordan 2015). Eide och Eide (2006) menar att humor ska 

vara av en stimulerande och befriande karaktär. Syftet med att använda humor erfordrar att 

humor ska användas med en vänlighet. Humor blir i sådana fall en bra strategi att använda sig 

av i kommunikationen med hjälpsökande. En delad glädje som uppstår efter ett skämt bidrar 

till en god relation mellan hjälpgivare och hjälpsökande. Användandet av humor på ett 

överdrivet sätt kan leda till att alliansen gynnas. Den konstgjorda munterheten som 

uppkommer i det överdrivna skapar möjligheterna för att stärka alliansen. Jordan (2015) 

förklarar en viktig aspekt med humor är att det kan underlätta relationen med hjälpsökande. 

Humor blir således ett verktyg som underlättar för en anknytning mellan hjälpsökande och 

socialarbetare. Resultatet i studien indikerar humor och skämtsamhet som tillhandahåller ett 

övergångsutrymme och underlättar för socialarbetare att vidhålla tveksamheter och 

motsägelser i deras arbete. Eide och Eide (2006) anser att humor inte enbart tar sig uttryck i 

det verbala och i den direkta kontakten mellan hjälpgivare och hjälpsökande. Humor kan 

användas som redskap i form av tecknade serier, videofilmer eller böcker. 

Precis som Jordan (2015) nämner humor som ett verktyg och hur humor underlättar arbetet, 

lyfter Romero och Cruthirds (2006) fram humor som ett multifunktionellt verktyg. Ett redskap 

som kan användas för många varierande mål. Humor är således inte enbart ett roligt koncept. 

Chefer kan med humorns hjälp i sitt ledarskap minska stress samt förbättra 

gruppsammanhållningen, kommunikationen, ledarskapet, organisationskulturen och 

kreativiteten inom verksamheten. I studien har det framkommit att chefer ofta misslyckas med 

detta eftersom de tar humorn på ett för stort allvar. Därtill påverkas resultatet av humorn 

utifrån individuella skillnader som exempelvis kön och etnicitet. Att kunna använda humor på 

rätt sätt kan således likställas vid att kunna välja rätt verktyg i en mental verktygslåda. 

Humor kan väljas utifrån lämplighet till vad som kan passa individuella skillnader, samt i 

justering till den organisatoriska kontexten och kan ge positiva resultat för organisationen. 

Humor är vanligt i mänskliga interaktioner och påverkar således arbetsgrupper och 

organisationer (Romero & Cruthirds 2006).  

 

2.3. HUMOR – ETT UNIVERSELLT SPRÅK  

I liknelse till det Romero och Cruthirds (2006) förklarar som att humor är individuellt och kan 

uttryckas olika utifrån kön och etnicitet belyser Lurie och Monahan (2015) humor som ett 

universellt språk, eftersom humor är gränsöverskridande när det kommer till kulturer och 

generationer. Humor bidrar till att stress och ångest minskar samt förbättrar den allmänna 

hälsan. Negativa och ibland skadliga kognitiva processer kan korrigeras samt den traumatiska 

responsen kan minskas med hjälp av humor. Studien syftar till att framhäva bevis på att 

humor förbättrar den allmänna hälsan hos äldre. Undersökningen belyser områden som 
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inberäknar självkänsla, arv/kultur, förlust, identitet. Resultatet i studien visar att humor har en 

positiv och förbättrande effekt på ovanstående områden. Äldres känsla av livstillfredsställelse 

och välbefinnande ökar nämligen på grund av humor. Lurie och Monahan (2015, s.82-83) 

belyser hur ”Humor creates psychological, emotional, and physiological changes that often 

allows individuals to gain or retain a healthy perspective and to take control of their lives”. 

 

2.4. HUMOR – I DET SOCIALA ARBETET 

Eide och Eide (2006) anser att målsättningen med humor inom socialtjänsten bör vara att 

försöka skapa en tillit och kontakt. En stödjande kommunikation som inkluderar ett försök till 

att lindra lidandet samt främja hälsan. Humor kan vara ett sätt för personal inom socialtjänsten 

att handskas med något som kan vara emotionellt svårt. Humor kan förklaras som en 

copingstrategi eller som en flyktmekanism. Oavsett förklaring är humor en komponent i 

distansskapandet och en bidragande faktor till minskandet av spänningen, i sådana situationer 

där den psykiska belastningen är överdimensionerad. Allvarliga händelser, tragedier eller 

personliga katastrofer är en del av det vardagliga arbetet för en hjälpgivare. Händelser och 

möten som sätter en stark prägel på arbetet och som berör hjälpgivaren, samt dennes 

upplevelser gör det nödvändigt att frambringa en distans. Morriss (2014) undersöker hur 

skrattet och humor används i intervjuinteraktioner. Förutom humor, skratt, ironi och sarkasm, 

belyser Morriss (2014) när det går till överdrift och blir oseriöst. Myers och Lampropoulou 

(2016) argumenterar om det är skrattet som gör samtalet seriöst eller oseriöst. 

Eide och Eide (2006) beskriver det sociala arbetet som betungande, det krävs av en 

hjälpgivare att klara av att skapa en distans till sina egna reaktioner och känslor. Inre spänning 

kan skapas av det, eftersom ventilerandet av upplevelserna under arbetstid sällan finns. 

Spänningen ökar beroende på hur svåra situationerna är samt hur ofta eller hur få tillfällen det 

finns för att bearbeta upplevelserna. Detta är inget unikt i rollen som hjälpgivare utan tangerar 

att fungera likvärdigt för hjälpsökande. De inre reaktionerna blir större om en människa finner 

situationen som meningslös eller hotande. Många människor har en svårighet i hanteringen av 

detta, och använder sig av försvar för att hantera den situation som uppstått. Galghumor och 

skämt kan i sådana stunder vara fördelaktiga för att lätta lite på den inre spänningen. Humor 

kan således fungera som både en copingstrategi och som en säkerhetsventil när trycket 

inombords blir för stort. Morriss (2014) synliggör humor i det sociala arbetet och belyser att 

humor kan se olika ut beroende på vilken inriktning arbetet har, som exempel nämns att 

socialarbetare som arbetar med barn och familjer har en speciell dyster humor som endast kan 

förstås och uppskattas i sin helhet av andra som arbetar inom samma område. 

Eide och Eide (2006) förklarar att kommunikationen mellan hjälpgivare och hjälptagare kan 

förbättras med hjälp av humor. Humor kan användas i situationer där den hjälpsökande har 

fått ett för snävt perspektiv. Vid tillfällen då den hjälpsökande upplever påfrestningar 

förkommer vanligtvis denna snävhet. Med humorns hjälp kan stämningen öppnas upp och det 

blir lättare för den hjälpsökande att öppna upp, eftersom kontakten sinsemellan förbättras. 

Dock är det inte alla hjälpsökande som uppskattar humor som något positivt. Det är viktigt att 
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betrakta kontexten samt att varje människa är unik och därför tar humor på olika sätt. Det är 

därför även viktigt med ett visst mått av försiktighet innan man vet vem klienten är, som man 

har framför sig. Om man väljer att använda humor ska den inte fokusera på klienten utan på 

händelsen eller situationen. För att inte ge ett oseriöst intryck bör den yrkessamma välja sina 

stunder och inte överdriva användandet att humor (op.cit). 

 

2.5 FARAN MED HUMOR 

Eide och Eide (2006) förklarar att valet av vilken sorts humor som kan användas är av 

betydelse, speciellt när det sker på andra människors bekostnad. En viktig aspekt att ta hänsyn 

till är att även om humor bidrar till en lättsammare stämning, så är det viktigt att den 

hjälpsökande inte blir till åtlöje eller känner sig kränkt. Det är av en stor vikt att tänka på det i 

personalrummet, eftersom ett högt skratt kan för en del människor som har det svårt upplevas 

som kränkande. Humor och skämt som skapas av socialarbetare avslöjar en önskan om att 

visa på deras mänsklighet samt för att frambringa relationer, medan skämt om socialarbetare 

reflekterar en profession som blir attackerad (Jordan 2015). Det finns en fara i användandet av 

humor när det används på ett oetiskt sätt vilket Jordan (2015, s.17) belyser i nedanstående 

citat: 

 

As Pickering and Lockyer (2009) point out there is a complex 

interplay between the ethics of humour, as where we might accept 

attacks on people who wield enormous power, humour against the 

weak and defenseless can be bullying.  

 

Eide och Eide (2006) synliggör riskerna med att inkludera humor. En humor av det slag som 

hånfulla kommentarer samt sarkasm kan hos en del människor tolkas som lustiga. Dock har 

dessa kommentarer en gemenskap i att innehållet är aggressivt samt riktad mot någon annan 

person, vilket gör att de i kommunikationen med hjälpsökande är alldeles otillbörliga att 

använda. Även ironi tillhandahåller aggressiva och kritiska beståndsdelar. Vid användandet av 

ironi är det lämpligt att tänka på om den hjälpsökande har förmågan att uppfatta och sinne för 

att förstå ironin. Således är det ytterst sällan som ironi är lämpligt att använda i sammanhang 

som syftar till vara hjälpande (Rocke 2015). I förhållande till sarkasm och ironi är retsamhet 

något mildare och inte lika aggressivt underbyggt. När retsamhet används är det vanligast att 

man retar med den andra personen. En viktig aspekt att fundera över är om den hjälpsökande 

uppskattar att bli retad med eller om det är bättre att inte vara retsam. Gränsdragningen för hur 

finkänslig någon är har sina gränser. Retsamheter kan tangera att utgå ifrån hur pass väl 

hjälpgivaren känner den hjälpsökande i samtalet. Om kommunikationen är kamratlig och 

öppen kan lite retsamhet fungera i vissa situationer (Eide & Eide 2006).  

 



8 

 

2.6 SAMMANFATTANDE REFLEKTION 

Ovanstående forskningslitteratur har samtliga framkommit i den sökning av litteratur som vi 

gjort och belyser positiva aspekter av humor. Ett fåtal av artiklarna och avhandlingar samt 

böcker som använts synliggör även humorns negativa affekter. Det framkommer att humor 

inom socialt arbete kan vara en strategi att använda för att stärka alliansen och 

kommunikationen med den hjälpsökande. Humor kan också vara en bidragande faktor till att 

medarbetare stannar kvar på sin arbetsplats och har humorn som en avlastningsventil. Det är 

av en stor vikt att vara försiktig med användandet av humor och för att det ska användas med 

bästa möjliga effekt bör humor användas sporadiskt. 
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3. TEORETISK UTGÅNGSPUNKT  

 

I denna studie har vi hämtat inspiration från narrativ systematisk litteraturstudie vars grund 

kommer vila i Evans (2002) tillvägagångssätt samt i Blom och Moréns (2015) teori för socialt 

arbete som en teoretisk utgångspunkt. Evans (2002) tillvägagångssätt förklaras i 

metodavsnittet 4.5. Teorin för socialt arbete inkluderar grundbegrepp i form av resultat, 

insatser, mekanismer, aktörer, samt kontexter. I detta kapitel kommer vi presentera KAIMeR 

mer översiktligt samt dess begrepp lite kortfattat. Följande begrepp som fenomen, allians, 

allians i socialt arbete, allians i terapeutiskt arbete, etik samt etik i socialt arbete kommer 

presenteras som teoretiska begrepp.  

 

3.1 KAIMeR. 

Den modell som Blom och Morén (2015) förklarar som KAIMeR tar sig en grund i följande 

begrepp; olika kontextuella förhållanden, olika aktörer, olika insatser och utlösande av olika 

mekanismer samt kort- och långsiktiga resultat. KAIMeR är tänkt att synliggöra en teoretisk 

modell som kan ligga till grund för hur socialt arbete bedrivs samt undersökningen av hur det 

sociala arbetet bedrivs (Blom & Morén 2015). I nedanstående bild synliggörs hur begreppen 

hänger ihop: 

Figur 1. KAIMeR modell (Blom & Morén 2015, s.165) 
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3.1.1 OLIKA KONTEKTUELLA FÖRHÅLLANDEN 

Begreppet kontextuella förhållanden menar Blom och Morén (2015) kan särskiljas sett till att 

det kan delas in i tre varierande sammanhang. Två av dessa sammanhang; klientens livsvärld 

samt biståndskontexten inkluderar en närhet till klienten och socialarbetare. Det tredje 

sammanhanget bäddar in dessa aktörer i ett större och socialt sammanhang som benämns 

samhällelig livsvärld. Biståndskontexten innehåller exempelvis normsystem eller de mål och 

resurser som infinns i det sociala arbetets verksamhet. Klientens livsvärld omfattar 

problemsituationer, livsomständigheter och sådant som inkluderas i privata relationer. Den 

samhälleliga livsvärlden består av de globaliserade samt nationella villkoren som finns för 

klienter, andra biståndsaktörer samt socialarbetare (Blom & Morén 2015). 

 

3.1.2 OLIKA AKTÖRER 

Aktörsbegreppet beskriver Blom och Morén (2015) som att det innehåller flertalet olika 

aktörer. Det fokuserar på samtliga aktörer som ingår i en biståndsprocess och vilka dess 

formella egenskaper är och synliggörs. De formella egenskaperna inkluderar kön, ställning 

samt utbildning. Aktörsbegreppet synliggör även de aktörer som består av enskilda individers 

syn på människan samt samhället och det sociala arbetet. Med andra ord belyses den 

människosyn samt samhällssyn och vilket synsätt som finns på det sociala arbetet. Kortfattat 

inbegriper begreppet aktör inte det individuella och enskilda eller situationsspecifika fall 

(Blom & Morén 2015).  

 

3.1.3 OLIKA INSATSER 

Klientinsatser, socialarbetarinsatser samt andra insatser förklarar Blom och Morén (2015) som 

innehållet under begreppet olika insatser. Detta synliggör att insatsarbetet inte endast vilar på 

socialarbetare utan även på andra utomstående aktörer.  

 

3.1.4 UTLÖSANDE AV OLIKA MEKANISMER 

Begreppet mekanismer delas upp i sociala och psykosociala begrepp. En social mekanism kan 

synliggöras i en utmanings-, gensvars-, rollöverskridande samt risktagande mekanism. Den 

sociala mekanismen kan interagera och även härröra från det psykologiska läget som 

inkluderar den inre dynamiken hos exempelvis klienter och socialarbetare. Mötet mellan 

klienter och socialarbetare är i detta begrepp fokuserat på det sociala samspel som uppstår 

mellan båda parter för att synliggöra dess omvandling till ” en psykologisk intra-aktion” 

(Blom & Morén 2015, s.49). Den dialog som finns inom klienten och som omvandlas och 

förändras efter samtal med socialarbetare (Blom & Morén 2015). 

 

3.1.5 KORT- OCH LÅNGSIKTIGA RESULTAT 

Resultatbegreppet menar Blom och Morén (2015) inkluderar flera olika aspekter av vad 

resultat i det sociala arbetet egentligen är. Där av är resultatbegreppet i KAIMeR modellen 
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indelat i flertalet varierande steg som sammanlänkande. Det huvudsakliga resultatet i 

modellen belyser klienteffekter, det vill säga de förändringar som sker i livssituationen hos 

människor som lever i en social utsatthet. En social utsatthet som har uppkommit utifrån de 

insatser det sociala arbetet resulterat i. Ett annat resultat är exempelvis det verksamhetens 

arbete resulterar i utifrån olika sorters bistånd. 

 

3.2. FENOMEN  

Hur en individ upplever fenomenet som framträder i dess egen upplevelse kan inte förklaras 

med vetenskapliga eller teoretiska perspektiv. Människans personliga upplevelse är en direkt 

entré till den värld människan lever i. Tingen i dess framträdande är det som kallas för 

fenomen (Thomassen 2007). Forsberg och Wengström (2016) förklarar att människors 

erfarenheter ökar kunskapen om själva fenomenet samt ger form åt dess variation. 

I denna studie använder vi begreppet fenomen sett till dess mening om ting som framträder i 

det direkta och omedelbara i upplevelsen hos människor. Vi har valt att studera hur begreppet 

humor framträder som ett fenomen och sålunda hur fenomenet synliggjorts i tidigare studier. 

 

3.3 ALLIANS  

Allians som begrepp kan förklaras likt ett paraplybegrepp som inkluderar flera synsätt som är 

relaterade men ändå olika på det interpersonella planet. Detta samspel är det som i sig själv 

definierar alliansen och som innehåller trygghet, tillit, känslomässig relation och en tydlighet i 

mål och vilka tekniker samt metoder som ska användas för att nå dit. För att skapa en 

känslomässig bindning i samspelet kan delade intressen eller humor vara en tillgång som 

underlättar. Andra faktorer som påverkar alliansen är självkännedom hos terapeuten och dess 

tillit till sin egen kunskap. När klienten uppfattar eller upplever ett framsteg skapas en viktig 

aspekt för bildandet av alliansen (Kåver 2011). Alliansen har visat sig vara en faktor som 

avgör hur bra terapins resultat blir oavsett vilken terapimetod som används (Tjersland et al. 

2011). Allians varierar över tid och behöver tidvis aktiveras, speciellt vid händelser som är 

problematiska och som kan hota terapin allvarligt samt relationen i den. Allians är inget som 

är statiskt utan förändras i samspelet mellan klient och terapeut (Kåver 2011). 

Allians som begrepp innehåller ett samspel mellan människor och vilar på trygghet, tillit samt 

självkännedom. I vår studie är det av största vikt att försöka synliggöra vilken betydelse eller 

påverkan humor har på alliansen i ett professionellt sammanhang.  

 

3.3.1 ALLIANS I SOCIALT ARBETE 

Socialarbetare arbetar med mänskliga meningssystem det vill säga med människor som tolkar 

med hjälp av språk, vilket skapar en innebörd för det som händer. Den innebörd som 

människor lägger i socialarbetares handlingar får väsentlig relevans för hur deras reaktion ter 

sig. Personliga relationer eller ett ömsesidigt förhållande i det sociala arbetet skapar 

betydelsen och förutsättningen av begreppet allians. Ett sätt för socialarbetare att inleda en 
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allians kan vara att bjuda lite på sig själv på ett sådant sätt att ett erbjudande samtidigt sker på 

ett sätt som den hjälpsökande kan ta emot och som är anpassat till den hjälpsökande. På så vis 

är det möjligt att finna något hos den hjälpsökande som berör oss själva som socialarbetare. I 

det sociala arbetet är nämligen samarbetet och kontakten med klienterna av stor vikt.  

Den viktigaste arbetsuppgiften för socialarbetare är att alliera sig med de sidor hos klienten 

som söker och vill ha en förändring till det bättre, eftersom en människa bara innehar 

förmågan att förändra sig själv. Den socialarbetare som ska försöka hjälpa klienten behöver 

besitta en förståelse för klientens smärta och den ambivalens som uppstår vid 

förändringsarbete. Speciellt med tanke på att klientens föreställningar kan vara både otydliga 

som tvetydiga. I den inledande kontakten finns den första möjligheten till allians i skymten av 

vilja till förändring hos klienten (Tjersland et al. 2011).  

 

3.3.2 ALLIANS I TERAPEUTISKT ARBETE 

I samtalsterapi kallas ofta den terapeutiska kontakten för arbetsallians. Det finns tre områden 

som allians vanligtvis delas in i vid en terapeutisk kontakt. Det första är en uppgörelse om 

målet för kontakten, det andra området är en överenskommelse om vilka metoder som 

kontakten ska innehålla. Det tredje området är ett emotionellt band mellan klienten och 

terapeuten där klienten får möjlighet att känna sig förstådd, uppskattad samt bekräftad. 

Klientens aktiva medverkan är en förutsättning och har en viktig del i själva 

behandlingsprocessen. Betydelsen mellan terapeut och klient är också av en viktig karaktär 

eftersom det skapar en ömsesidighet (Tjersland et al. 2011). Det är relativt vanligt att begrepp 

som en god terapirelation och en god allians förekommer och omnämns av yrkesverksamma 

inom terapeutiska behandlingar. Detta trots att det är en sfär som många är trevande i, oavsett 

vilken behandlingsmodell de arbetar utifrån eller deras tidigare yrkeserfarenhet. En terapeut 

förväntas veta hur man ska gå tillväga för att skapa en god allians.  

Förutsättningarna för en allians vilar hos både klienten och terapeuten, dels utifrån deras 

sociala skickligheter dels deras personligheter och vilken relation de har. En av de viktigaste 

förutsättningarna är den trygghet som klienten upplever vid överlämnande av sina bekymmer 

till terapeuten utifrån vetskapen om att orken finns hos terapeuten att ta emot och bearbeta det 

som delas. Terapeutens förhållningssätt är således av stor vikt i alliansskapandet med klienten 

även om allians kan benämnas som en teknik. Teknik eftersom allians kan förklaras i konkreta 

beteenden och operationaliseras (Kåver 2011). Detta förutsätter klientens aktiva medverkan i 

behandlingsprocessen samt att klient och hjälpare betyder något för varandra. Om styrkan i en 

terapeutisk allians skapas tidigt i behandlingsprocessen finns det en större sannolikhet att 

behandlingens resultat blir positivt. Terapeutens sätt att kommunicera med klienten på ett 

sådant sätt att den känner sig förstådd, samt dess tillgång till att vara tydlig samt öppen är 

några aspekter som stärker alliansen. Terapeutens förmåga att förmedla emotionell närvaro, 

trygghet, acceptans, empati samt ett respektfullt bemötande för de subjektiva upplevelser som 

klienten har, är andra stärkande aspekter (Tjersland et al. 2011).  
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3.4 ETIK 

Etik är ett mångdimensionellt begrepp, det kan ses som ett värde, eller som ett ansvar samt 

kan etik ses som en akademisk disciplin. Etik är ett komplext fenomen som inkluderar fyra 

grundfrågor, den första inkluderar ett existensvärde åskådliggjort utifrån 

människovärdesprincipens innehåll och plattform. Den andra frågan berör hur människor bör 

bestämma sig för eller granska handlingar samt regler. Den tredje frågan tangerar vad det är 

som ligger till grund för att en regel eller en handling är rätt (Blennberger 2005). Etiska frågor 

karaktäriseras av tre faktorer. Den första faktorn är att den på något sätt berör en människas 

inre och gör frågan väsentlig. Det andra är det etiska tänkandets utformning, om tänkandet är 

generellt omfattas fler än det enskilda. Det tredje är att frågeställningen på något sätt berör 

den enskilde individen personligt (Gren 1996). 

 

3.4.1 ETIK I SOCIALT ARBETE 

Det sociala arbetet tillhandahåller ett brett spektrum av mänskliga bekymmer samt sociala 

problem eftersom det inkluderar alla aspekter av det vanliga livet. Det sociala arbetets etiska 

regler synliggör en profession som är mycket medveten om förpliktelser och som utvecklat 

signifikanta försöka att specificera etiska principer. Socialarbetare förväntas följa de etiska 

riktlinjerna för etik inom det sociala arbetet (Clark 2000). Det sociala arbetet kan framställas 

som ett innehåll i en yrkesutövning där socialarbetaren är den vars yrkesutövning är ett socialt 

arbete. Den centrala kärnan i det sociala arbetet är mötet mellan den hjälpsökande och 

socialarbetaren. Ett möte som präglas av socialarbetarens kompetens, attityder, värderingar 

och förmåga till ett professionellt yrkesutövande. Mellanmänskliga möten är mycket 

komplexa och i detta uppstår det etiska åskådliggörandet. Sett ur den hjälpsökandes 

perspektiv vilar den etiska dimensionen i socialarbetarens förhållningssätt till den 

hjälpsökande och det sociala arbetet (Gren 1996). 

Bemötandet av den hjälpsökande, samt den grundrepertoar och den grundinställning som 

infinner sig hos socialarbetare är i det sociala arbetet ett etiskt huvudtema. Begreppet 

bemötande kan tolkas och förstås på olika sätt och socialarbetare har ständigt ett ansvar i hur 

de bemöter hjälpsökande. Bemötandet av den hjälpsökande inkluderar en allvarsamhet i dess 

bemötandeuttryck, vilket skapar ett behov av att kunna förmedla en avspändhet samt en mer 

avslappnad och lugn stil i det sociala arbetet. Komiska dimensioner i form av lätthet samt 

humor kan te sig vara en möjlighet för det, men öppnar också upp för att fungera som ett 

skydd och distansskapande till det problematiska inom socialt arbete. Den lätthet humor 

tillhandahåller bör användas i varierande situationer (Blennberger 2005). I det sociala arbetet 

finner sig tre dimensioner av etik. Den första är det etiska tänkandet som inkluderar ett 

individuellt och gemensamt tänkande inom professionen. Det gör att reflektioner över normer, 

värderingar eller regler ständigt kan vara levande och skapar möjligheten för vidhållandet av 

ett kritiskt förhållningssätt. Den andra är ett synliggörande av människosynen som ligger 

tillgrund för verksamheten samt att konkretisera och diskutera dess värden. Dessa skapar 

grunden för den etiska prövning som finns i det sociala arbetet. Den tredje innebär att 

socialarbetare förhåller sig mottagliga till att inkludera modeller för en etisk analys i sitt 
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yrkesutövande. Etiska dilemman är ständigt närvarande i det sociala arbetet och med hjälp av 

en etisk analys kan socialarbetare lära sig hur dessa kan hanteras (Gren 1996). Värdegrunden i 

det sociala arbetet är frihet, jämlikhet och broderskap, som representerar en slags måttstock 

för utövandet av det sociala arbetet. Etik i det sociala arbetet tangerar att ställa sig frågande 

om socialarbetare har förmågan att frambringa en miljö på arbetsplatsen som möjliggör 

utveckling och initiativ för både yrkesverksamma, som för de hjälpsökande (Tjersland et al. 

2011).  

I denna studie har vi tagit vår etiska förförståelse i beaktning. Den förförståelse som vi har 

förutom egna livserfarenheter av etik och humor i socialt arbete kommer från de 

artiklarna/avhandlingar vi studerat inför denna studie. Den etiska ansatsen som vi studerar 

avser det möte som Gren (1996) belyser som kärnan i det sociala arbetet och dess koppling till 

etik. Vi har använt oss utav det vi funnit som etik i bearbetning av data och det har varit 

hjälpsamt i att skapa en större förståelse för vad och hur kopplingen mellan etik och humor är 

och vad det innebär i ett socialt arbete.  
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4. METOD 

 

I detta kapitel beskrivs studiens metod som har används till datainsamling och analys. 

Studiens tillvägagångssätt, vilket urval som använts, en genomgång av reliabilitet och 

validitet kommer också att behandlas nedan, samt varför kvalitativ metod och litteraturstudie 

valdes. Etiska överväganden före och under studien belyser vi sist i kapitlet. 

 

4.1. KVALITATIV METOD & LITTERATURSTUDIE 

Den använda metoden för detta examensarbete har inspirerats en narrativ systematisk 

litteraturstudie. Det undersöktes om, och i så fall hur, humor används i socialt arbete. Är det 

någonting som används som en metod eller som ett arbetsverktyg? Är det för alla eller bara de 

som har fingertoppskänsla för att inte ge ett oseriöst intryck och riskera att förlora klientens 

förtroende. Merriam och Tisdell (2016) förtydligar detta, att en litteraturstudie syftar till att 

vara kritisk, men att kritik även kan vara positiv. I en litteraturstudie vilar fokus på att belysa 

tidigare studiers tillämpande, samt styrkor och svagheter av en viss teori eller undersökning 

för att sedan kunna förklara hur dessa lyfter eller inte lyfter det egna valda ämnet. 

Tillvägagångssättet för att samla in data har varit sökningar via den sökmotor som finns på 

Kau.se/biblioteket. Insamlat material och data har sedan bearbetats genom en artikelöversikt. 

Artikelöversikten har sedan bearbetats från en första struktur, till teman och subteman som 

utformades utifrån frågeställningarna, till ett material som sedan analyserades. Studiens 

arbetssätt beskrivs som induktivt, det vill säga data samlades in, den analyserades och en 

slutsats drogs (Evans 2002). Nedan beskrivs den metod och analys som vi jobbade efter. 

Metoden i denna studie är inspirerad av narrativ litteraturstudie, med en induktiv inriktning 

som indirekt tar ett avstamp i den kvalitativa metoden. Thomassen (2007) förklarar att i 

induktion dras slutsatser av de egna erfarenheterna, information samlas in, analyseras och en 

slutsats dras. Forsberg och Wengström (2016) synliggör flertalet variationer av 

litteraturstudier. En av dessa är den allmänna litteraturstudien som syftar till att förklara 

kunskapsläget inom något specifikt område, alternativt förklara en beskrivande bakgrund där 

förklaringen i sin tur ger skäl för att en empirisk studie genomförs. Risken med en allmän 

litteraturstudie, när en kvalitetsbedömning saknas i urvalet av de artiklar som är tänkt ska ingå 

i studien, finns en stor risk att de slutsatser som dras kan vara felaktiga.  

I denna studie användes en systematisk litteraturstudie som tar sig ursprung från en narrativ 

data. Den systematiska litteraturstudien i kombination med en Evans tillvägagångssätt ger 

förutsättningar att synliggöra humor som fenomen i dess rätta sammanhang.  

 

4.2 NARRATIV 

Narrativa förklaringar kan beskrivas som en modell vars syfte vilar i utvecklandet av 

sammanhangets betydelse av mänskliga fenomen, vilket sker genom berättandet. 



16 

 

Händelseförlopp i det förflutna och i dess helhet är sammanlänkade med oändligt många 

beståndsdelar. Händelseförloppen beskrivs med hjälp av förändringar och händelser som ägt 

rum. Dessa skeenden blir först förståeliga när beståndsdelar som är relevanta synliggörs och 

fogas samman i en berättelse. Kännetecken för narrationer eller berättelser är att de aldrig är 

färdiggestaltade eller fullkomliga. De är sammanlänkade av flertalet varierande 

kunskapsformer och på så vis är de också grundade i det sammanhang som de existerar i. 

Inom ett socialt yrkesutövande är berättelser och narrationer ständigt förändrande eftersom de 

erbjuder möjligheter. De synliggörs i en dialogisk process som ideligen åskådliggör nya 

betraktelsesätt och perspektiv. Narrativa förklaringar har likt många andra vetenskapliga 

förklaringar skyldigheter jämte mot verkligheten som synliggörs i förklaringen. Materialet 

och förklaringarna behöver ständigt jämföras i narrativa förklaringar (Thomassen 2007). 

Den narrativa utgångspunkten berör hur människor delar sina dagliga liv oberoende på hur 

detta sker. Narrativa undersökningar använder historierna som personer berättar och 

analyserar dessa på olika sätt, för att förstå meningen av erfarenheten som frigörs i berättelsen 

(Merriam & Tisdell 2016). När människan söker kunskap och förståelse om och hur något har 

kunnat hända, studeras händelser i ljuset av det som hänt efteråt. Det som strukturerar 

berättelsen och får den att bli sammanhängande är det övergripande åskådliggörandet. I mötet 

med klienter återspeglar sig detta, i klientens återspegling av situationen finns en 

utgångspunkt i hur det först var, för att sedan förändras på något sätt vilket formar om 

historien. Berättelser är ständigt närvarande i mötet med människor, i det sociala arbetet 

lyssnas det mycket på klientens berättelse i syfte att försöka skapa en temporär och försöksvis 

mening och sammanhang som blir förståelig för klienten (Thomassen 2007). 

Narrativ som begrepp innehåller förklaringar och beskrivningar av de upplevelser och 

iakttagelser som gjorts i sociala sammanhang angående humorns effekter i en social 

profession. I vår studie är det av största vikt att försöka synliggöra hur berättelsen om 

humorns betydelse i samspel mellan människor tar sig uttryck. 

 

4.3 NARRATIV ANALYS 

Människors berättande av historier skapar förutsättningar för den narrativa analysen, 

berättelserna kan analyseras på diverse vis i syfte att förstå meningen av de erfarenheter som 

frigörs i berättelsen. En del narrativa analyser koncentrerar sig på en holistisk analys, varje 

berättelse studeras i dess helhet och i delar tolkad och sätts i relation till andra delar inom 

berättelsen. Andra narrativa analyser koncentrerar sig på en mer genomarbetad kategorianalys 

eftersom enheter abstraheras från helheten som finns i berättelsen. Modeller av narrativ analys 

som är sociologiska och sociolingvistiskt inriktade betonar strukturen av det narrativa och 

dess relation till det sociala sammanhanget (Merriam & Tisdell 2016). Narrativ teori är en 

modell som har som utgångspunkt att den värld som människor lever i ständigt är förmedlad 

via språk och således är verkligheten alltid tolkad. Tolkningen är i sin tur förmedlad genom 

berättelser eller en så kallad narration. Berättelsen frambringar sammanhanget som kan 

synliggöras mellan handlingar, händelser och fenomen. Med berättelsen blir det möjligt att 
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tolka och förena saker och ting i helheter som är meningsfulla. Narrativ kunskap väver ihop 

fakta med socialisationens värderingar och det praktiska handlandet. Det som är utmärkande 

för berättelser är deras möjlighet till att vara annorlunda, en berättelse är inte fixerade utan 

förändras ständigt och kan således alltid ta sig ett annat uttryck. Inom det terapeutiska arbetet 

har det narrativa tänkandet skapat flertalet sedvänjor i diverse olika former. Det terapeutiska 

samtalet kan öppna upp för nya förståelser och möjligheter i försöken att förstå en persons 

berättelser om dennes erfarenheter och liv. I en klients berättelse kan de problematiska 

delarna förstås i ett narrativt sammanhang (Thomassen 2007). I följande citat synliggörs hur 

problem är en del av berättandet: 

 

Alla problem ingår i en historia. Inom ramen för denna historia hämtar 

de sin mening … Förändring genom terapi är att skapa en ny historia, 

och på så sätt öppna möjligheterna för en ny förståelse och ett nytt 

handlande. (Thomassen 2007, s. 209).  

 

Den narrativa analysen bidrar till ett synliggörande av berättelsen om begreppet humor. I 

denna studie använder vi en narrativ analys i kombination Evans (2002) tillvägagångssätt med 

en litteraturstudie för att kunna synliggöra vad som berättats om humor i mötet mellan 

människor. Vårt fokus vilar på hur berättelserna kan appliceras inom mötet med människor i 

det sociala arbetets profession.  

  

4.4 URVAL OCH DATAINSAMLING 

Urvalet bestämdes efter hur syfte och frågeställning var konstruerade. De artiklar som 

inkluderades i studien var de som svarade på söksträngen och följande kriterier: 

● De gick att finna i fulltext utan att beställa eller betala för det. 

● De var författade på svenska eller engelska. 

● Att de var kvalitativa. 

● Att de var granskade av ämnesexperter (peer reviewed). 

 

Söksträngen var Humor or humour and alliance and psychotherapy. Stjärnan efter sökorden 

kallas trunkering och indikerar att fler böjningar av ordet är tillåtet, vilket kan generera i fler 

träffar. Friberg (2006) uppmanar att de flesta ord bör trunkeras. Ett test med trunkering 

gjordes, men det gav resultat som var för långt ifrån studiens syfte och frågeställning. 

Exempel, humor* blev humoring, humored, humorous, humorously och så vidare. 
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Sökväg: 

1. Kau.se > bibliotek > ämnesguider > socialt arbete > söka artiklar och tidskrifter > databaser 

> One search, social services abstrakts, 

2. Kau.se > bibliotek > ämnesguider > socialt arbete > söka artiklar och tidskrifter > databaser 

> psykinfo 

 

Figur 2. I figur 2 ges exempel på hur urval, sökord och antalet träffar per söksträng. En 

fullständig matris över det hela ges i bilaga 3. 

Databas Söksträng Antal 

träffar 

Urval Valda artiklar 

Social A 

Abstract 

Humor OR humour AND 

alliance in therapy 

158 7 Panichelli, C. (2013). 

Gladding, S. T. & Drake 

Wallace, M. J. (2016). 

Kruger, A. (1996). 

Kidd, S. A., Miller, R., Boyd, 

G.M. & Cardeña, I. (2009). 

Gilgun, J. F. & Sharma, A. 

(2012). 

Craun, S. W. & Bourke, M. L. 

(2014). 

Walsh, J. (2015). 

 

Det gjordes försök med att inkludera  sökordet ”social work” i stället för ”psychotherapy” i 

söksträngen eftersom det är i detta ämne som studien gjordes. Detta gjorde dock att artiklarna 

fokuserade på socialt arbete och inte på den mellanmänskliga relationen, vilket var fokus för 

denna studie och vad som händer där när humor inkluderas.  

Totalt 732 artiklar matchade de kriterier som getts varav 16 stycken var av relevans efter att 

ha läst de 30 första abstrakten och resultaten i varje söksträng. 

 

4.5 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT OCH ANALYSEN 

Denna studie har följt Evans (2002) tillvägagångssätt. Det som avviker förklaras under steg 

två. Under hela analysarbetet fanns syfte och frågeställningar framför oss för att behålla fokus 

och hålla oss på rätt bana. 

Steg ett: Samla in data som i vårt fall är artiklar. Hur detta gjordes och vilka kriterier som 

fanns går att läsa i kapitel 4.2.  

Steg två: Hitta nyckelfynd i varje artikel. Till skillnad från Evans (2002) valde vi att dela på 

oss och göra steg två individuellt. Detta gjordes för att se om samma nyckelfynd gjordes när 
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vi inte influerades av varandra och därmed också enligt oss för att höja reliabiliteten. Vi valde 

att låta våra nyckelfynd vara hela meningar för att lättare kunna förklara för varandra vad som 

menades. I sökandet efter nyckelfynd finkammades artiklarna om och om igen. Detta gjordes 

för att förstå studierna som helhet samt för att upptäcka vilka fynd som stod ut och hade något 

att berätta. När vi var klara med att hitta nyckelfynd, jämförde vi våra fynd. De som var lika 

eller liknande sparades utan gallring. Resterande fynd som användes som data diskuterade vi 

oss fram till. Meningarna skrevs in i ett Excel program och gavs ett nummer. Detta nummer 

motsvarar den kronologiska ordningen av artiklarna.  

Steg tre: Här sökte vi efter likheter emellan nyckelfynden. De nyckelfynd som beskrev 

liknande ämne eller fenomen sorterades ihop i Excel programmet och döptes till tema. Varje 

tema fick också flera subteman som fördjupar förståelsen av temat. Ett exempel är: Att 

använda humor (nyckelfynd) kan vara ett risktagande (tema), men använder du magkänsla 

(subtema) och tajming (subtema), minskas risken för att förlora klientens förtroende. 

Ytterligare ett exempel av detta finns på nästa sida i tabell 2 och i sin helhet i bilaga 2.  

Steg fyra: I resultatet skrevs tema som huvudrubrik och subteman som underrubriker. Här 

gjordes även en återblick i originalartiklarna för att kontrollera att teman och subteman kändes 

representativa för artikeln. Nyckelfynden sammanställdes och förklarades under subteman 

samt förstärktes med citat och text för att få en djupare bild av det som blev resultatet.  
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Figur 3. I figur 3 synliggörs de nyckelfynd, tema och subtema som framkommit ur 

datamaterialet.  

Nyckelfynd  Tema  Subtema 

(2) Planerad humor är lättare att kontrollera, 

men den spontana humorn går att använda 

mer konstruktivt. 

 

 

 

 
(2) Satir, sarkasm, mörk humor etc bör 

undvikas i klientarbetet.  
  

  

(12) Det finns en koppling mellan risktagare 

och ett sinne för humor. 
  

  

(5) Humor kan leda till problem om den inte 

används rätt. 
  

  

(8) Humorn är en invit till bra samarbete eller 

när den verkar som ett hinder.  
  

  

(7) Empati, ironi, sarkasm och humor i stort 

kan vara svårt att uppfatta av klienter med 

np-diagnoser.   Magkänsla 

(15) En del socialarbetare stödjer 

användningen av humor och andra varnar för 

farorna. Ämnet är kontroversiellt. Risktagande   

(13) Humor kan ses som oprofessionellt.     

(16) Humor är tidsbestämd utifrån klientens 

känslor och behov.     

(13) Humor i ett terapisamtal, men det måste 

vara lämplig, anpassad och utförd med 

känsla.   Tajming 

(14) Socialarbetare bör ha viss känsla för 

humor, vara verbal och visa en känsla rätt 

komisk tidpunkt.     

(13) Humor bör vara spontan för att den är 

kontextbunden.   

 
(2) Planerad humor är lättare att kontrollera, 

men den spontana humorn går att använda 

mer konstruktivt.     

(16) Leverans av humor och korrekt 

uppfattning beror emellertid på kontext, 

sociala signaler och socialisering.     
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4.6. RELIABILITET, VALIDITET OCH GENERALISERBARHET 

För att höja kvaliteten på en studie talar forskningsvärlden om reliabilitet, validitet och 

generaliserbarhet. I en litteraturstudie är dessa tre ofta svåra att ta hänsyn till, men det följer 

även ett kort kapitel om detta här. Vad det kan betyda för studien och vad som gjorts för att 

höja kvaliteten på dessa begrepp finns med i kapitlet metod diskussion.  

När det kommer till reliabilitet i forskning ska det finnas konsistens och tillförlitlighet i 

forskningsresultaten. Detta tillsammans med att det ska vara möjligt att reproducera resultaten 

vid ett senare tillfälle och med av andra forskare. Validiteten betyder att studien undersöker 

vad den har för avsikt att undersöka. Generaliseringar i en studie utgörs för att kunna se 

likheter på en större population (Kvale & Brinkman 2009). 

 

4.7. ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

I en litteraturstudie tänker vi att de etiska överväganden som vi behöver fundera på är att vara 

kritiska till den litteratur vi studerar och hur den förhåller sig till etik. Under denna studie 

finns målsättningen att ständigt ha etiska övervägande i beaktning, för att förhindra att studien 

går emot etikprövningslagen. Etikprövningslagen förklarar Gustafsson et al. (2011) som olika 

krav som studier med ett vetenskapligt syfte behöver uppfylla. Sett till det forskningsetiska är 

det som forskare viktigt att förhålla sig till sanningsenlig forskning och att kritiskt granska sin 

egen och andras studier. Det är viktigt att det går att följa i metoden hur forskningen är utförd 

och vilka resultat som framkommit. Transparens genom hela studien är viktigt för att det 

tydligt ska synas vad som gjorts och om det finns bakomliggande kommersiella intressen eller 

liknande som kan ha en inverkan för studiens resultat och reliabilitet. Det ska refereras tydligt 

för att inte studier vars data som används ska kunna känna sig kränkta eller att forskarna ska 

känna sig bestulna (Gustavsson et al. 2011). Problematiken som vi kan belysa är om svensk 

etik är likvärdig med internationell etik och framför allt sett till ursprungslandet för de artiklar 

som ligger till grund för vår studie. Vidare beskriver Gustavsson et al. (2011) att 

individskyddskravet kan åskådliggöras genom fyra gemensamma huvudkrav på forskning, 

som består av samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, informationskravet samt 

nyttjandekravet.  

De här kraven efterföljdes i de artiklar som ingick i denna studie. Att använda artiklar som 

inte tar dessa krav i beaktning skulle innebära en svårighet för kommande forskningsstudier 

att använda vår studie för vidare forskning. Gustafsson et al. (2011) förklarar 

individsskyddslagens syfte, som är att värna om individerna som deltar i forskningsstudier, på 

ett sätt som gör att individerna undgår kränkningar eller andra former av skador i och med sin 

medverkan. Ett problem vi uppmärksammade och diskuterade i början av studien var om vi 

kunde använda litteratur som vi är kritiska till, men det problemet uppstod aldrig. 
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 5. RESULTAT OCH ANALYS  

 

När datamaterialet analyserades framstod tre teman, vars grund vilar i den betydelse humor 

har i skapandet av en allians. De teman som framträdde benämns som känsla för humor, 

coping samt risktagande. I de teman som framkom uppstod ett antal subteman. Subteman som 

är tillhörande varje tema presenteras under varje enskild temarubrik. De subteman som 

presenteras belyses med exempel och citat från artiklarna som analyserats för att berika 

förståelsen för deras uppkomst. I figur 2 som framförts i ovanstående metodavsnitt visas 

exemplifieringar på hur nyckelfynd har konstruerat teman och deras tillhörande subteman. I 

nedanstående figur 4 synliggörs och presenteras de teman samt subteman som har framträtt i 

analysarbetet.  

             

Figur 4. I figur 4 synliggörs de teman och subteman som framkommit ur datamaterialet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teman Subteman 

Känsla för humor Känna gemenskap 

 
Mellanmänskliga möten 

Coping Isbrytare 

 
Stressreducerande 

 
Återhämtning 

Risktagande Magkänsla 

 
Tajming 
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5.1. KÄNSLA FÖR HUMOR 

De subteman som sattes i förbindelse till detta tema var ”känna gemenskap” och 

”mellanmänskliga möten”. Data från artiklarna visar återkommande hur viktigt det är med 

känsla för humor och hur humorn kan avdramatisera ett obekvämt möte på socialkontoret. 

Blennberger (2005) bekräftar att bemötandet kan tolkas av klienten på olika sätt där 

socialarbetaren har ansvaret. 

 

5.1.1  KÄNNA GEMENSKAP 

Känsla för humor var ett fenomen som visade sig gång på gång i artiklarna kunna vara det 

som fick klient och handläggare att känna gemenskap. Analysen visar det Tjersland et al. 

(2011) nämner som den ömsesidighet som skapas mellan klient och terapeut. Vidare visar 

analysen att Kåver (2011) samstämmer med detta då förutsättningarna för en god allians finns 

hos både terapeut och klient. Även analysen av Ortiz (2000) artikel visar att gemenskapen 

gjorde att alliansen blev starkare och målarbetet i förändringsarbetet lättare. Humor i rätt 

sammanhang kan märkbart förbättra den terapeutiska alliansen och kan få klienter att se sina 

problem i perspektiv. För att få till en bra allians är en bra start ofta nödvändig. Det är där som 

förtroende skapas och klientens tro på en positiv förändring ska genomsyra arbetet (Scott et 

al. 2015). Ortiz (2000) fortsätter sin beskrivning av att använda humorn som ett sätt att närma 

sig allians, genom att med humorns hjälp kunna öppna upp sig för klienten och det i sin tur 

gör att klienten öppnar upp sig för honom. Analysen av Walsh (2015) framställer hur humorn 

kan få klienter att slappna av och lekfullt upptäcka och ge uttryck åt motsträviga känslor. 

Detta kan enligt Walsh (2015) leda till större självmedvetenhet och förbättra den 

känslomässiga kommunikationen i mötet. Att använda humor som en metod eller verktyg för 

att främja allians skriver Dziegielewski et al. (2004) om nedan. 

 

It is postulated that if humor is introduced as a therapeutic tool for 

developing increased coping skills, it can also serve to help increase 

the effectiveness of therapeutic, educational, and team-building 

interventions. (Dziegielewski et al. 2004, s.76).  

 

Om humor används med känsla kommer det påverka klient och progression i behandlingen 

positivt. 

 

There are clear physical and emotional benefits to experiencing 

humor.  We posit that if humor is delivered with sensitivity and 

understanding of the intended audience, it can be a high-dosage 

intervention that enhances the therapeutic alliance and increases 
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positive experiences for those seeking mental health care. (Thomas 

et al. 2015, s.175-176).  

 

Från humor till skratt är inte vägen lång och i analysen av Nelson (2008) framkommer det att 

det är empiriskt undersökt hur skrattet har en stark potential för social gemenskap. 

 

5.1.2 MELLANMÄNSKLIGA MÖTEN 

Här syns kopplingen känsla för humor till det medmänskliga, det mellanmänskliga, till det 

som får den som har yrkesrollen i mötet att verka på samma nivå. Blom och Morén (2015) 

belyser den sociala mekanismen och Gren (1996) synliggör den centrala kärnan i det sociala 

arbetet som är socialarbetarens kompetens. Nedan beskrivs hur en handläggare använder 

humor i form av självironi för att stärka alliansen.  

 

Self-deprecating humour was also used by therapists as a way to 

minimise social distance and remove themselves from the ``expert 

pedestal'' to appear imperfect, fallible and human, Dana, 1994). 

Therapists made comments such as ``ooh you're faster than me'' or 

``I got that wrong altogether''. By presenting ``flaws'' therapists 

equalised the therapist-client relationship to some degree, and this 

equality helped to foster an affiliative relationship (Simmons-Mackie 

& Schultz 2003, s.758). 

 

I mötet mellan socialarbetare och klient är det viktigt att socialarbetaren behåller fokus och 

svarar med känsla på vad klienten berättar. Detta belyses i citatet nedan. 

 

In counseling, counselors need to focus on what is naturally occurring 

in their therapeutic interactions and be intentional and sensitive in 

their responses (Gladding & Drake Wallace 2016, s.5).  

 

Det mellanmänskliga kopplat till humor nedan i citatet från Scott et al. (2015) syns 

genom att klienter blir mindre rädda för känslan av sårbarhet, när de delar med sig 

av sitt livs personligaste avsnitt. 

 

Humor has the ability to serve as a platform from which clients can 

become transparent and be less afraid of the feeling of vulnerability 

that can accompany sharing one’s personal life stories (Scott et al. 

2015, s.59).  
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Socialarbetare måste vara medvetna om den skillnad från möte till möte som föreligger när ens 

klienter kommer från andra kulturer och har olika uppväxtvillkor samt sätt att föra sig (Thomas 

et al. 2015). 

 

5.2 COPING 

Analysen av Romeo och Cruthirds (2015) visar att humor kan vara ett multifunktionellt verktyg 

som används brett, bland annat för att minska stress och öka kreativiteten. Eide och Eide (2006) 

hävdar att humor i socialt arbete främjar hälsan och minskar den psykiska belastningen. 

Subteman isbrytare, stressreducerade och återhämtning knöts samman med temat coping. Detta 

för att humor är ett sätt som både yrkessamma och klienter använder för att klara av situationen.  

 

5.2.1 ISBRYTARE  

Terapeuter använder humorn som en copingstrategi vid det första mötet, som en isbrytare för att 

få klienterna att slappna av och sänka garden. Blennberger (2005) menar att humor öppnar upp 

och skapar en lätthet i mötet med hjälpsökande. I analysen av Tjersland et al. (2011) synliggörs 

att en tidig allians ökar sannolikheten för ett gott förändringsarbete. Även analysen av Ortiz 

(2000) åskådliggör att humorn främjar alliansen, minskar klientens ångest, bryter ett eventuellt 

motstånd och hjälper terapeuten att hantera svåra ämnen. 

 

Furthermore, incidences of humor can be utilized to break the ice 

or gain control of issues and emotions. Humorous laughter can 

also be used to release tension or lay the foundation for building 

future perspectives (Dziegielewski et al. 2004, s.84).   

 

Hur viktigt det är för det sociala samspelet med humor förklaras på följande vis ”Humor is such 

an essential ingredient in communication that it has been referred to as a lubricant for social life” 

(Dziegielewski et al. 2004, s.75). Ett samtal som går trögt kan smörjas upp med humor och 

särskilt i inledningen som isbrytare. En del människor har en fallenhet för humor, andra inte. 

”The social worker may or may not be a naturally funny person, and the client may have a 

limited appreciation of humor” (Walsh 2015, s.71-72). Vissa samtalsämnen kan vara svårare än 

andra att ta upp. Humor kan då användas för att öppna dörrar och dämpa ångest. 

 

Many constructive aspects of humor that have been referred to in 

the literature, such as fostering the therapeutic alliance, reducing 

client anxiety, breaking through resistance, making interpretations 
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more acceptable to the client, and helping the therapist to deal 

with difficult topics. (Ortiz 2000, s.192). 

 

Humor används till att överkomma spänningar i samtalet och skapa förtroende.”Within the 

therapy session, humor can be utilized to decrease tension and build rapport (Dziegielewski et al. 

2004, s.87). Humor är ett sätt att bygga en bro mellan socialarbetare och klient ”Humor is by 

nature a phenomenon that is subject to individual/personality differences and also dependent on 

the situation” (Ortiz 2000, s.192-193).  

 

5.2.2 STRESSREDUCERANDE 

Det har visat sig i studiens material att humor påverkar stress positivt. Analysen av Lurie och 

Monahan (2015) lyfter humorn som ett universellt språk som minskar stress och ångest. Eide och 

Eide (2006) menar att humorn kan verka som en copingmekanism för att skapa distans till den 

emotionella belastningen. Walsh (2015, s.71) förklarar nedan hur humor och stressreducering 

kopplas samman ”Psychologically it reduces stress, helps a person to relax, and enhances 

emotional communication”. Nästa citat understryker hur humorn kan hjälpa och lösa problem i 

mötet med klient. Klienten mår bättre av humor och den emotionella stressen minskar. 

 

Some literary sources indicate that humour can help to resolve 

the following therapeutic tasks: (1) to establish positive rapport 

with a client; (2) to alleviate emotional stress and increase the 

feeling of emotional well-being experienced by a client in a 

therapeutic situation; and (3) to better understand a client’s 

thoughts and feelings and correct his/her behaviour. (Koyptin & 

Lebedev 2015, s.41). 

 

Humor kan stärka socialarbetaren genom att minska den egna ångesten inför klientsamtal 

”Finally, for trainees in particular, taking a more lighthearted attitude can lower their own 

anxiety while allowing them to be more effective therapists.” (Ortiz 2000, s.88). Humor är för 

många socialarbetare det som gör att de klarar arbetsdagens stress och tuffa situationer 

”Nonhostile jokes and friendly teasing among colleagues help ICAC personell deal with the 

stressors of the job” (Craun & Bourke 2014, s.849). Dziegielewski et al. (2004, s.87) trycker på 

att humorn är en copingmekanism för att klara av vardagen och stressen som följer ”Humor is an 

important coping skill for dealing with life stresses.” Humor kan även användas för att analysera 

hur någon mår. Detta gäller både för klienter och medarbetare ”Excessive use of gallows humor 

could be indicative of psychological distress, and our results support that assertion” (Craun & 

Bourke 2014, s.849). Även om det finns empiri vad gällande humor och dess positiva inverkan 

på stress, belyser Dziegielewski et al. (2004, s.87) att det finns utrymme för vidare forskning om 

till vilken grad humor är stressreducerande.  
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Humor is clearly a factor to be considered in diminishing the effects 

of stress with performance, and more research is needed to determine 

the level at which stress actually degrades or improves performance. 

 

Panichelli (2013, s.443) påstår att humor är en av de åtta bästa copingmekanismerna ”It places 

humor at the highest adaptive level, in the group of the eight most effective coping 

mechanisms, alongside anticipation, affiliation, altruism, self-assertion, self-observation, 

sublimation and suppression. Humorns inverkan på depression, pessimism, självförtroende 

och aggressioner ”Humor has been found to moderate the impact of various stressors on 

depression, pessimism, self-esteem, and aggression” (Kidd et al. 2009, s.421). 

 

5.2.3 ÅTERHÄMTNING 

Thomassen (2007) synliggör att den narrativa analysen bidrar till att det terapeutiska arbetet 

öppnar upp för en djupare förståelse hos klienten genom berättelseprocessen. Blom och 

Morén (2015) förklarar att insatser mot återhämtningen ges av olika aktörer. Återhämtning 

som förbinds till temat coping på ett naturligt sätt genom övergången från subtemat stress. 

Humorn har visat sig ha en positiv betydelse i återhämtningsprocessen ”In this effort, we 

accentuate humor as an integral part of therapy to aid in the emotional healing of our clients” 

(Scott et al. 2015, s.49). Humorn stärker klienten både kroppsligt och mentalt. ”Humor, 

especially laughter, strengthens physical and mental health” (Gladding & Drake Wallace 

2016, s.3). Kidd et al. (2009, s.427) förklarar hur humorn är en viktig komponent i klienternas 

motståndskraft ”Humor was an important component of their resilience.”  

 

5.3 RISKTAGANDE 

Etiska aspekter runt humor i samband med det professionella samtalet, formade grunden för 

detta tema. Subteman i form av ”magkänsla” och ”tajming” sammanfogade de etiska 

aspekterna runt humor i det professionella samtalet. Aspekterna synliggjorde ett tydligt 

risktagande vid användning av humor i ett professionellt samtal. Blennberger (2015) belyser 

att humor bör användas med försiktighet. Den etiska problematiken med humor är att det inte 

finns regler eller riktlinjer som styr utan det är helt upp till användaren.  

  

5.3.1 MAGKÄNSLA 

I det professionella samtalet synliggörs etiska aspekter runt humor genom att magkänslan hos 

personen i sin yrkesroll har en avgörande betydelse i avgörandet om och när humor är 

lämpligt. Analysen av Jordan (2005) belyser faran med en humoristisk framtoning då detta 

kan kränka en medarbetare och leda till mobbing. Nedanstående citat belyser detta. 
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Service providers’ use of humour must take into consideration the 

imperative to do no harm and thus avoid aggression and hostility. 

Therefore, in evaluating use of humour, service providers are ethical 

when they analyse whether humour is doing harm, is neutral or 

doing good (Gilgun & Sharma 2012, s.575). 

 

All slags humor går inte hem hos klienten. Särskilt inte när det kommer till klienter vars 

funktionsnedsättning får dem att inte kunna förstå det skämtsamma i ironi. ”Practitioners must 

be cautious about using humor, however, because symptoms of the client’s thought disorder 

may interfere with his or her capacity to comprehend it.” (Walsh 2015, s.80). Om att tyda 

innebörden av humor och skratt ”It is difficult to know when laughter is an invitation to the 

establishment of the therapeutic attachment bond and when it can be a barrier” menar Nelson 

(2008, s.47). Magkänslan kan styra över när det är ok eller inte ok med humor ”Humor 

especially when it is in the form of laughter, is viewed as unprofessional” (Dziegielewski et 

al. 2004, s.75). 

 

In summary, while the risks of using humor should always be kept in 

mind, incorporating a sense of lighthearted warmth in clinical work 

can enhance the characteristics of sensitivity and humanness 

associated with being a good, effective, and caring therapist (Ortiz 

2000, s.197). 

 

Innebörden av magkänsla är inte det samma för alla människor. Ju mer riskbenägen man är, 

desto större sannolikhet är det att man provar sig på att använda humor ”There appears to be 

a link of some sort between risk-takers and sense of humour” (McCreaddie & Wiggins 2008, 

s.591). 

 

5.3.2 TAJMING 

För att humorn ska kunna användas i mötet på till exempel socialkontoret krävs tajming. Eide 

och Eide (2006) menar att det är situationen som avgör om det är lämpligt att använda humor. 

Analysen av Franzini (2000) visar att det måste finnas en slags komisk tajming för att kunna 

använda humor. Utan tajming eller med dålig tajming tar socialarbetaren en stor risk att verka 

oprofessionell. Har man inte tajming kanske planerad humor är att föredra, så länge man inte 

gör en freudiansk felsägning.  

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Freud
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Planned humor is easier to control, but spontaneous and 

unintentional humor may be used in constructive ways. Such humor 

usually takes the form of accidental linguistic/behavioral actions. An 

example is a Freudian slip such as saying, “I loathe this experience ” 

instead of “I love this experience ” or stumbling or awkwardly sitting 

down. (Gladding & Drake Wallace 2016, s.5).  

 

Analysen av Thomas et al. (2015) påvisar hur viktigt det är med rätt uppfattning av kontexten 

och sociala signaler när man ska leverera humor. Klienternas sätt att ta emot humor varierar 

med dagsform och kontext, såväl som den är individuell såsom det mesta är ”...don't repeat 

the use of humor just because one client accepted it ... the next person may not receive it the 

same way.” (Thomas et al. 2015, s.175). Överlämnandet är ett risktagande vilket kräver 

samordning i tiden”...try to be spontaneous and not appear to be repeating a memorized 

script...” (Dziegielewski et al. 2004, s.86). 

 

5.4 RESULTATANALYS 

Ovanstående teman och subteman har vi använt oss av i ett försök att skapa en modell som 

gör det möjligt att studera kopplingen mellan fenomenet humor och socialt arbete. Tanken 

med att presentera vår modell, humorns nätverk (se bild nedan), är att försöka uppnå det som 

Blom och Morén (2015) förklarar om modeller som ett sätt att avbilda verkligheten på ett 

överskådligt vis. Den modell som vårt resultat resulterat i, visar hur komplext och 

övergripande humor är i det sociala arbetets alla former.  

Vi har placerat humor i socialt arbete centralt i spindelnätet eftersom det är där vi tog vårt 

avstamp när vi började denna studie. Placeringen anser vi tydligt visar hur centralt och 

närvarande humor är i det sociala arbetets mångfacetterade sammanhang. Spindelnätet 

symboliserar det etiska förhållningsättet som är grunden i socialt arbete. Etik innehåller det 

resultat vi synliggjort i temat risktagande, som har subteman tajming samt magkänsla. Utan 

ett etiskt förhållningssätt kan risktagandet öka och humor användas vid dålig tajming samt ge 

en dålig magkänsla. Precis som Blennberger (2005) belyser i den tredje etiska frågan om vad 

det är som gör en handling rätt eller ligger till grund för en regel, kan socialarbetare fundera 

på vad det är som gör det rätt att använda exempelvis humor här och nu. 

Spindelnätets högra sida representerar humorn kollegor emellan, ute i fält samt i olika enheter. 

Vårt resultat visar att dessa områden inom socialt arbete har och använder mer galghumor, 

dyster humor, ironi och sarkasm. Spindelnätets vänstra sida representerar humorn i mötet, i 

terapi samt där det visat sig att en hjärtlig humor och en retlig humor är mer anpassad att 

använda. Eide och Eide (2006) belyser dock att retsamhet ska användas med en försiktighet 

men kan om kontakten är kamratlig med fördel användas. 

Humor som isbrytare i mötet med klienten kan användas inom samtliga områden i socialt 

arbete. Mötet är som Gren (1996) beskriver den centrala kärnan i ett socialt arbete och 
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spänner över hela spindelnätet. Dock kan alliansskapandet te sig olika beroende på i vilken 

del av nätet en socialarbetare jobbar. Ute i fält kan galghumor mellan kollegor minska stress 

och vara ångestreducerande (Craun & Bourke 2014). Inom olika enheter kan en specifik sorts 

humor användas för att skapa en känsla av gemenskap mellan kollegor precis som Morriss 

(2014) ger uttryck för. I mötet med hjälpsökande kan humor bidra med en mellanmänsklighet 

eftersom ömsesidigheten i kontakten formas med likheter såsom (Tjersland et al. 2011).   

Humorns betydelse i det sociala arbetet är således av en mycket viktig karaktär, för att vi som 

socialarbetare ska kunna distansera oss till arbetet men likväl knyta an till våra hjälpsökande 

klienter. Tidpunkten och vilken typ av humor som används är mycket viktig aspekt att ta 

hänsyn till i det sociala arbetet. Humor, likt möten, i det sociala arbetet är komplext och det i 

sig kanske skapar en paradox av att använda humor i socialt arbete vilket även Thomas et al. 

(2015) belyser som viktigt. Till sist visar vårt resultat att spindeln i nätet är socialarbetaren, 

dennes kompetens, förmåga, känsla, självkännedom, tillit och yrkesstolthet är grunden för hur 

nätet skapas samt hur starkt eller skört nätet blir. Arbetet som socialarbetaren utövar förändras 

över tid, är alliansskapande och komplext vilket belyser både det sociala arbetet i sig, men 

också humorns komplexitet kopplat till etiska och alliansskapande aspekter.  

Det är socialarbetarens arbete som bygger grunden för en allians precis som analysen av 

Kåver (2011) synliggör. Det är socialarbetarens som kritisk granskar sitt egna och sin 

verksamhets etiska värdegrund.  

Humorns nätverk inkluderar således begrepp som Blom och Moréns (2015) teori för socialt 

arbete KAIMeR synliggör. Humor genomsyrar det sociala arbetets helhet, den finns mellan 

olika aktörer, vid insatser och även synligt i olika former av resultat. Humor finns i många 

sammanhang samt förändrar den inre dialogen hos både yrkesutövare och hjälpsökande. 

Humor som fenomen är mycket innehållsrikt, varierande och påverkas av och inverkar på 

människor i olika möten. Humor kan på så sätt ses som ett fenomen som existerar i sociala 

sammanhang och dess möten.  

Modell 1. Humorns nätverk 

 

• Spindelnät – Etik, Risktagandet med att använda humor, tajming, magkänsla.  
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• Humor i socialt arbete – central och övergripande, kan användas generellt i socialt 

arbete. 

• Mellan kollegor, Ute i fält, I olika enheter – Galghumor, dyster humor, ironi, sarkasm. 

• I mötet, i terapi – Retsamhet, hjärtlighumor – Alliansskapande, Coping - isbrytande, 

stressreducerande och återhämtning. + Känsla för humor – Känna gemenskap, 

Mellanmänskliga möten. 

• Spindeln – Social arbetaren, personlighet, självkännedom, tillit, byggaren av nätet som 

är skört men tåligt och föränderligt över tid.  
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6. DISKUSSION 

Syftet med denna studie har varit att undersöka humorns betydelse i socialarbetarens 

professionella samtal. Det syftet började gro efter en diskussion mellan oss om vad vi sett och 

hört på den verksamhetsförlagda utbildning vi gjorde under hösten -16. Syftet mynnade sedan 

ut i frågeställningar om etiska aspekter och hur humor kan vara till hjälp för att närma sig 

klienten. Efter att ha gjort en första litteraturgenomgång är vår uppfattning att humorn har en 

central del i socialarbetarens yrkesliv. Inte på det sättet att socialarbetaren ska spela pajas eller 

vara stå-upp-komiker, utan mer använda humorn som ett sätt att hantera daglig stress och 

stundtals jobbiga situationer. Under läsandet av artiklar förstod vi hur mångfacetterad humorn 

verkligen är. Den används som ett verktyg i det mellanmänskliga mötet, bland annat för att 

lättare få klienten att öppna sig och för att komma i nivå med denne. Vi såg i våra resultat att 

det inte är riskfritt att använda humor. Fingertoppskänsla och tajming är viktigt för att inte 

verka oseriös och tappa klientens förtroende.  

 

6.1 RESULTATDISKUSSION 

Våra resultat visar ett klart samband mellan humor och klientallians. Ortiz (2000) och Walsh 

(2015) visar liknande resultat i sina artiklar. Humorn gör att klienten slappnar av, avslappnade 

klienter öppnar sig mer och detta leder till förbättrad kommunikation och en vision om positiv 

utveckling. Dziegielewski et al. (2004) skriver att humorn främjar alliansen i mellanmänskliga 

möten. Yrkesverksamma i människobehandlande yrken som vill få bra resultat i 

förändringsarbetet hos sina klienter behöver enligt oss en stark klientallians. Det gagnar dem 

mycket om klienterna känner gemenskap och trygghet i mötet. Våra resultat visar att humorn 

är en väg att gå för att lyckas med detta. 

Resultaten visar också ett samband mellan humor och hur man klarar av den dagliga stressen. 

I resultaten kan man se att humor kan verka i både stressreducerande syfte och som hjälp vid 

återhämtning. Både Eide och Eide (2005) samt Romeo och Cruthirds (2015) kommer fram till 

samma resultat och vi hittar ingen som säger emot.  

Resultaten visar att humor används som en isbrytare, ett sätt att få klienten att slappna av och 

sänka garden. En tidig allians i terapeutarbetet borgar för ett gott och snabbt förändringsarbete 

menar Tjersland (2005) och det ser vi också i vårt resultat.  

Resultaten visar att man inte kan använda humor hela tiden och hur mycket som helst. Det 

krävs fingertoppskänsla för hur humor ska användas. Vikten av rätt kontext och tajming är 

återkommande i resultaten, vilket visar att det inte bara spelar in vad du säger utan hur, när 

och till vem. Franzini (2000) skriver om en komisk tajming som måste till för att humor ska 

kunna användas på ett adekvat sätt. Det finns inga regler eller riktlinjer när det kommer till 

användandet av humor utan det är helt upp till användaren. Det kan bli ett etiskt dilemma då 

gränsen för vad som är okej är väldigt individuellt. Våra resultat visar att man som 
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humoranvändande socialarbetare kanske skulle klara sitt jobb ännu bättre om man likt en 

kameleont kunde anpassa sig till den givna situationen.  

 

6.2. METODDISKUSSION 

Vår studie genomfördes med en kvalitativ narrativ litteraturstudie. Studien utfördes induktivt 

och analyserades med hjälp av Evans (2002) tankegångar. Vi känner att valet av metod var 

adekvat för vårt syfte, då vi ville se hur humorn tar sig utryck i verkligheten i en social 

kontext. Vi ville undersöka vad tidigare forskning skrivit om humor för att kunna tolka 

humorns beståndsdelar i sin del och i sin helhet. Narrativ metod gör det möjligt att tolka och 

förena saker och ting i helheter som är meningsfulla (Thomassen 2007).  

Vi skulle kunna ha gjort en enkätstudie eller intervjuer, men erfarenheten från dessa alternativ 

sa oss att en litteraturstudie skulle ge oss mer data och det skulle ge oss data förhållandevis 

snabbt. Detta ledde till att arbetet kunde komma igång fort och det såg vi som en stor fördel. 

Sedan är det alltid kul att prova okänd mark och en litteraturstudie är något som vi kan 

rekommendera till andra studenter. Det är otroligt mycket läsning, men väljer man ett ämne 

som är attraherande för hjärnan så är det bara intressant och givande.  

Forsberg och Wengström (2016) menar att det finns en risk med litteraturstudie, att en 

kvalitetsbedömning saknas och att slutsatserna därför skulle vara av lägre kvalitet eller till och 

med felaktiga. Vi förstår deras tankegångar och har gjort det vi kan för att säkra vår studie. Vi 

lät artiklarna genomgå en kvalitetssäkring från SBU (2014) och vi har varit lyhörda på vad 

Evans (2002) beskriver som faror med litteraturstudier och analysen av dessa. Vi delade även 

upp oss under letandet efter nyckelfynd för att inte färgas av varandra. Ännu en viktig tanke vi 

tog med oss från Evans (2002) var att ständigt ha syfte och frågeställningar nära till hand. Vi 

klippte in det innan varje nytt dokument som vi arbetade i för att inte tankarna och skrivandet 

skulle komma på villovägar. 

Vi har beskrivit de steg vi tagit i analysen noggrant för att det ska vara möjligt att reproducera 

och därmed höja reliabiliteten. Enligt Kvale och Brinkman (2004) kan ett för stort fokus på 

reliabilitet i kvalitativ forskning hämma kreativitet och variationsrikedom. Validiteten har 

stärkts av att vi har strävat efter att finna vetenskapliga artiklar som svarar på denna studies 

syfte och frågeställningar. Vi hade ingen avsikt eller intresse att generalisera vår studie på en 

större population då kvalitativa studier sällan gör det. 

 

6.3. AVSLUTNING  

Vår förförståelse om humor som ett enkelt fenomen har kullkastats helt. Under denna studie 

så har vi förstått, och våra resultat visar, hur komplex humor verkligen. Vi har lärt oss att 

humor som medvetet eller omedvetet används i socialt arbete, är något som kan vara till god 

hjälp, men att det också kan vara det som stjälper hela klientalliansen. Vi har också förstått 

vilken fin linje det är mellan att något är roligt eller underhållande till att vara kränkande eller 

till och med mobbing. Uppsatsen bidrar med en teoretisk modell och ett bredare perspektiv på 
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vad humor i socialt arbete är och vad det innebär både teoretiskt och praktiskt. För det sociala 

arbetet är det av en stor vikt att bemöta hjälpsökanden på ett etiskt och respekterande sätt. Att 

skämta om klienter i fikarummet, hur pass lämpligt är det i förhållande till etik och sekretess? 

Förslag till fortsatt forskning: Det har förut saknats en metod för att använda humorn som ett 

verktyg i utbildningssyfte. Det går att utveckla vår modell i fortsatt forskning för att skapa 

förståelse för hur stark humor är och hur den ska kunna användas av fler socialarbetare och 

terapeuter. 

”Endast en humorist kan analysera humor, och han har för mycket sinne för humor för att 

göra det” Robert Benchley (1889-1945). 
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BILAGOR 

Bilaga 1 – Artikelmatris 

 
Författare, 

årtal, 

tidsskrift, land 

Titel Syfte Metod Resultat 

1. Panichelli, 

C.  (2013). 

The American 

Journal of 

Family 

Therapy. 

Belgien. 

 Humor, Joining, 
and Reframing 

in 

Psychotherapy: 

Resolving the 

Auto-Double-

Bind. 

Beskriva hur kombinationen 
av “reframing” och “joining” 

skapar ett inneboende 

dubbelbindningsinteraktion 

inom den psykoterapeutiska 

processen. 

Litteraturstudie Som för andra 

terapeutiska 

verktyg, 

uppskattningen av 

humor i terapi 

beror på varför, när 

och hur det 

används. 

2. Gladding, S. T. 

& Drake 

Wallace, M. J. 

(2016). Journal 

of Creativity in 

Mental Health. 

USA. 

Promoting 

Beneficial 

Humor in 

Counseling: A 

Way of Helping 

Counselors Help 

Clients. 

Beskriver sju typer av humor 

som med fördel kan 

användas av kuratorer i 

arbetet med klienter, samt 

fem andra typer av humor 

som inte bör användas i 

terapeutiska sammanhang. 

Litteraturstudie Det viktiga med humor är 

att komma ihåg vad som 

fungerar bäst och att 

modifiera det till klientens 

situation. Om humor 

används med ett syfte och 

med försiktighet kan 

humor användas i samtal. 

3. Kruger, A. 

(1996). 

Counselling 

Psychology 

Quarterly. 
  USA.            

  

The nature of 

humor in human 

nature: Cross-

cultural 

commonalities. 

Teorier om humor är 

undersökta på överlägset, 

psykoanalytiskt och 

inkongruentresonerande 

dimensioner. Humors 

krosskulturella gemenskaper 

är härledd ur litteraturen och 

genetiska, biologiska och 

social dynamik av humor är 

utforskat. 

Litteraturstudie Slutsatsen är att 

humor är etniskt 

lämplig för 

intervention med 

klienter, när humor 

används med 

känsla i 

samtalsprocessen. 

4. Kidd, S. A., 

Miller, R., 

Boyd, G.M. & 

Cardeña, I. 

(2009). 

Qualitative 

Health 

Research. 
  USA & Canada. 

Relationships 

Between 

Humor, 

Subversion, and 

Genuine 

Connection 

Among Persons 

With Severe 

Mental Illness. 

Grundligt undersöka 

meningen med humor hos 

personer med SMI. 

Kvalitativ metod, 

15 intervjuer, 

narrativ analys med 

grundad teori som 

metod. 

Den marginaliserade 

och stigmatiserade 

sociala positionen hos 

personer med SMI har 

visat sig påverkas av 

både användningen och 

meningen med humor. 

5. Gilgun, J. 

F. & Sharma, 

A. (2012). 

British 

Journal of 

Social Work. 

USA. 

The Uses of 

Humour in Case 

Management 

with High-Risk 

Children and 

their Families. 

Beskriva och dokumentera 

några omständigheter under 

vilka yrkesutövande social 

arbetare använder humor. 

Etnografisk 

undersökning. 

Fallstudier. 

Studiens Case - managers 

använder humor för att 

reglera negativa 

emotioner, för att uttrycka 

frustration som leder till 

att frigöra spänningen och 

sen till kreativt 

problemlösande. 
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6. Craun, S. 

W. & 

Bourke, M. 

L. (2014) 

Journal of 

Child Sexual 

Abuse. USA. 

The Use of 

Humor to Cope 

with Secondary 

Traumatic 

Stress. 

Att översiktligt beskriva vad 

som tidigare är känt om att 

använda humor inom 

organisationer, speciellt som 

en copingmekanism för att 

hantera arbetsrelaterade 

stressorer. 

Kvantitativ metod, 

e-mail. 
Användning av 

galghumor och 

hjärtlighumor visade sig 

vara relaterade till 

sekondär traumatisk 

stress poäng, oberoende 

av varandra. Även efter 

kontrollerandet av andra 

coping-strategier. 

7. Walsh, J. 

(2015). 

Social Work 

in Mental 

Health. USA. 

The Therapeutic 

Use of Humor 

With Clients 

Who Have 

Schizophrenia. 

Granska indikationerna vid 

ett generellt användande av 

humor med klienter, samt 

sedan överväga tänkbara för 

yrkesutövare att använda 

humor som ett medel 

utveckla en konstruktiv 

arbetsrelation med klienterna 

som har schizofreni. 

Litteraturstudie – 

fallstudier. 
Det finns indikationer 

som är för och emot 

användandet av humor i 

direkt praktiskt arbete, 

men det kan bli en 

effektiv del av relationen 

när det används försiktigt, 

klokt, sparsamt och med 

ett specifikt syfte. 

8. Nelson, J. 

K. (2008). 

Clin Soc 

Work J. USA. 

Laugh and the 

World Laughs 

with You: An 

Attachment 

Perspective on 

the Meaning of 

Laughter in 

Psychotherapy 

Studera skrattet som ett 

anknytningsbeteende som 

representerar alla aspekter av 

dyadiska 

anknytnings/vårdgivande 

relationer. 

Litteraturstudie – 

fallstudier. 
Skratt är i sin kärna ett 

anknytningsbeteende som 

tjänar genom livet till att 

förbättra 

anknytning/vårdgivande 

anslutningsband. Skratt 

kan också vara många 

andra saker – fientlig, 

distanserande, 

försvarande och 

förförande. 

9. Scott, C. 

V., Hyer, L. 

A. & 

McKenzie, L. 

C. (2015). 

Social Work 

in Mental 

Health. USA. 

The Healing 

Power of 

Laughter: The 

Applicability of 

Humor as a 

Psychotherapy 

Technique With 

Depressed and 

Anxious Older 

Adults. 

Att markera verktyg som är 

de bäst empiriska 

understödda behandlingarna 

sent i livet (…) och markera 

det viktigaste av 

psykoedukation och 

terapeutisk allians genom att 

ta med positiva förändringar 

hos klienter. 

Kvantitativ, 

litteraturstudie 
- Fallstudier. 

Humor har förmågan att 

tjäna som en plattform 

där klienter kan bli 

transparanta och mindre 

rädda att känna sårbarhet 

som finnas när någon 

delar sina 

personliga/privata 

historier. 

10. Simmons-

Mackie, N. & 

Schultz, M. 

(2003) 

Aphasiology. 

USA. 

The role of 

humour in 

therapy for 

aphasia. 

Beskriva humor i terapi för 

afasi och att analysera 

funktionerna av humor i 

terapi. 

Kvalitativmetod, 

etnografisk 

kommunikation.8 

filmade inspelningar 

med individuella 

asafi terapisessioner 
och från intervjuer. 

Humor var ett ”hjälpfullt” 

redskap som fungerande 

genom att bygga en 

solidaritet och mildra 

förödmjukande samt 

värva samarbete med 

frågor. Det fanns en 

asymmetri till humor 

uppträdde, med 

terapeuten som gjorde det 

mesta av ”skämtandet”. 

11. Kopytin, 

A. & 

Lebedev, A. 

(2015). 

International 

Journal of 

Art Therapy. 

Ryssland. 

Therapeutic 

functions of 

humour in group 

art therapy with 

war veterans. 

Fokus på krigsveteraners 

uttryckande av humor genom 

deras konst, i den kursen 

konstterapi. På en speciell 

psykoterapeutisk enhet. 

Kvantitativ. Studien avslöjar en viktig 

roll som humor har i 

konstterapi med 

krigsveteraner genom 

deras kliniska oordning 

och personlighet likväl 

som coping-stil och deras 

förmåga att återhämta 

sig. 
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12. 

McCreaddie, 

M. & 

Wiggins, S. 

(2008) 

Journal of 

Advanced 

Nursing. 

Storbritannie

n. 

The purpose and 

function of 

humour in health, 

health care and 

nursing: a 

narrative review. 

Att granska papper för att 

identifiera, kritiskt analysera 

och syntetisera litteratur om 

humor genom flertalet 

området relaterade till hälsa, 

hälsovård och omvårdnad.   

En narrativ 

granskning av 

evidens och icke 

evidens baserade 

papper. Ett relevant 

metodologiskt 

ramverk användes 

med flertalet 

granskningar av 

sekundära datakällor. 

Det finns en brist på 

humorforskning inom 

omvårdnad, ironiskt, ett 

överflöd av icke-

evidensbaserade åsikter 

citerar förkunskaper och 

exkluderande zoner. 
Humor kan vara 

avslöjande och utmanande 

i mötet mellan läkare – 

patient. 

13. 

Dziegielewsk

i, S. F. 

(2003). 

International 

Journal of 

Mental 

Health. USA. 

Humor: An 

Essential 

Communication 

Tool in Therapy. 

Undersöker några existerande 

litteraturer och studier som 

citerar till humor som ett 

potentiellt redskap. 

Kvalitativ. 
Litteraturstudie. 

Humor ska som andra 

kommunikationsverktyg 

användas för att skapa en 

icke-hotande omgivning, 

främja kommunikation 

och säkra utvecklande av 

en tillitsfull, relation 

mellan klient och terapeut. 

Humor är en viktig 

coping-förmåga för att 

hantera ett stressfullt liv. 

14. Franzini, 

L. R. (2001). 

The Journal 

of General 

Psychology. 

USA. 

Humor in 

Therapy: The 

Case for Training 

Therapists in its 

Uses and Risks. 

Att granska en representativ 

samling av många 

förespråkande 

rekommendationer av att 

inkorporera humor i det 

praktiska arbetet av 

psykologiska terapier. 

Empirisk 

undersökning, 

litteraturstudie. 

Att använda humor 

kanske kan resultera i en 

av de mer kraftfulla och 

specifika 

terapiteknikerna som är 

tillgängliga. Humor 

visas vara applicerbart 

inom nästan alla 

terapeutiska skolor. 

15. Ortiz, C, 

(2000). The 

Clinical 

Supervisor. 

USA. 

Learning to Use 

Humor in 

Psychotherapy. 

Beskriva processen att 

involvera ett mer hjärtlig och 

humoristisk närmande i 

interaktionen med klienter. 

Litteraturstudie – 

Fallstudie 
Risken med att använda 

humor bör alltid vara i 

medvetandet. 

Införlivandet av känslan 

av hjärtlighet och värme i 

klinikarbete kan förbättra 

den karaktäristiska 

känsligheten och gör 

samtalet mänskligare 

samt associerat med att 

vara en bra, effektiv, och 

omtänksam terapeut. 

16. Thomas, 

B.J, Roehrig, 

J. P. & Yang, 

P. H. (2015). 

Journal of 

College 

Student 

Psychothera

py. USA. 

Humor and 

Healing in 

College 

Counseling. 

Att förespråka humor i 

högskolors psykiska 

hälsomiljö, genom att föreslå 

möjliga fördelar och 

nyckelkoncerns om 

inkluderandet av humor. 

Litteraturstudie. Humor kan minska 

studenters erfarenheter av 

”sittande själv-

medvetenhet” i 

väntrummet. 
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Bilaga 2 - Nyckelfynd 

 

 

 

Nyckelfynd Tema Subtema 

(7) Yrkesarbetares känsla för humor kan vara en styrka 

att använda i första mötet med en klient. 
 

  

(7) Socialarbetare använder humor för att skapa och 

utveckla konstruktiva arbetsrelationer med klienterna.  

 
  

(16) Humor kan vara belönande för både klient och 

terapeut.  

 
Känna gemenskap 

(7) Humor används för att upprätthålla ett bra 

samarbete. 

 
  

(15) Humor ger en möjlighet till ett öppnare klimat i 

det terapeutiska rummet. 

 
  

(9) Humorn får klienten att gilla socialarbetaren och 

det eftertraktade förändringsarbetet kommer att bestå. 

Känsla för humor 

  

(8) Skrattet har en stark potential för social bonding.  

 

  

(13) Humor introduceras som ett terapeutiskt verktyg 

för att utveckla ökad hantering. Den bidrar till att öka 

effektiviteten av terapeutiska, pedagogiska och 

teambyggande. 

 

   

(1) Humorn ger förståelse av klientens problematik 

som i sin tur ger en känsla av inlevelse. 

 
  

(7) En del yrkesverksamma har en naturlig känsla av 

humor och kan använda den till sin fördel i mötet med 

klienten. 

 
  

 

 

 

Mellanmänskliga 

möten 

(10) Humor används av terapeuten för att komma ner 

från expert piedestalen och ner på samma nivå som 

klienten.   

 
  

(16) Humor tjänar viktiga funktioner inom den 

komplexa sociala interaktionen. 

 

      

(16) Humor visar mänsklighet hos terapeuten     
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Nyckelfynd Tema Subtema 

(7) Socialarbetaren kan och kan inte vara naturligt rolig 

likväl som klienterna kan vara olika mottagliga för 

humor.     

(13) Humor kan användas för att få människor att lära sig 

slappna av. 

 

  

(13) Humor är en essentiell ingrediens i kommunikation, 

den kallas för smörjmedlet i det sociala livet.  

 

  

(7) Humor kan ses som en personlig egenskap, att se det 

roliga i vardagen och säga roliga saker. 

 

  

(15) Humor är av naturen ett fenomen som är föremål för 

individuella/personlighetsskillnader och också beroende 

av situationen.  
 Isbrytare 

(15) Humor främjar den terapeutiska alliansen, minskar 

klientens ångest, bryta motstånd, göra tolkningar mer 

acceptabla för klienten och hjälpa terapeuten att hantera 

svåra ämnen. 

 

  

(13) Inom terapin sessionen kan humor användas för att 

minska spänningen och bygga broar.    

(9) Att mötas av ett humoristiskt leende förstärker detta 

de helande effekterna. 
  

  

(6) Vänlig och hjärtlig humor används av personal för att 

klara de olika stressorer som finns i arbetet. 

Coping 
  

(7) Humor kan psykologiskt reducera stress, hjälpa en 

person att slappna av och öka den känslomässiga 

kommunikationen.    

    

(11) Humor sänker den känslomässiga stressen och öka 

det känslomässiga välbefinnandet i den terapeutiska 

situationen.  

    

(10) En stark humor kan fungera som ett försvar eller 

coping-stil som aktiveras i stressiga stridssituationer. 

  Stressreducerande 

(15) Humor skapar en mer lättsinnig inställning till livet 

och är ångestdämpande hos socialarbetare. 
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(13) Humor är tydligt en faktor som ska beaktas vid 

behandling av effekterna vid eller efter stress.  

  
  

(1) I gruppen av de åtta mest effektiva 

copingmekanismerna är humor den med högst 

adaptionsvärde. 

  

  

(11) Humor bidrar till att lösa ett av de allvarligaste 

problemenen med terapeutiskt arbete. Nämligen att 

övervinna undvikande, ångest och motstånd, särskilt i 

den inledande fasen.  

  

  

(4) Humor dämpar stressorerna vid depression, 

pessimism och självförtroende och aggressioner.  

  
  

(13) Humor är en viktig förmåga när det gäller att klara 

av livets stressiga situationer. 

  
  

(7) Humor stimulerar lekfullhet och motverkar 

inkongruens i vardagen vilket leder till bättre 

självmedvetenhet. 
   

(16) Humor hjälper till att copa med stress och som ett 

försvar mot utbrändhet. 

 

 

Forts. 

Stressreducerande 

(10) Humor kan vara ett sätt att reducera stress och 

depression.  

 

  

(11) Humor har erkänts som en viktig egenskap för 

mental hälsa och är en effektiv hantering samt 

försvarsmekanism. 

Forts. 

Coping   

(3) Humorn var en viktig del i klientens 

återhämtningsprocess.   

(6) Galghumor är vanligt att använda som en strategi för 

att klara dagen för socialarbetare, poliser, soldater etc. Återhämtning 

 (2) Humor och speciellt skrattet som följer stärker den 

fysiska och mentala hälsan.  

  

  

(4) Humor är en viktig komponent i återhämtningen  

 

  

  

Nyckelfynd Tema              Subteman 

(2) Planerad humor är lättare att kontrollera, men den 

spontana humorn går att använda mer konstruktivt.  

 
(2) Satir, sarkasm, mörk humor etc bör undvikas i 

klientarbetet.  
  

  

(12) Det finns en koppling mellan risktagare och ett 

sinne för humor. 
  

  

(5) Humor kan leda till problem om den inte används 

rätt. 
  

Magkänsla 

(8) Humorn är en invit till bra samarbete eller när den 

verkar som ett hinder.  
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Bilaga 3 – Datainsamling och urval 

 

 

(7) Empati, ironi, sarkasm och humor i stort kan vara 

svårt att uppfatta av klienter med np-diagnoser.     

(15) En del socialarbetare stödjer användningen av 

humor och andra varnar för farorna. Ämnet är 

kontroversiellt.     

(13) Humor kan ses som oprofessionellt. Risktagande   

(16) Humor är tidsbestämd utifrån klientens känslor och 

behov.     

(13) Humor i ett terapisamtal, men det måste vara 

lämplig, anpassad och utförd med känsla.     

(14) Socialarbetare bör ha viss känsla för humor, vara 

verbal och visa en känsla rätt komisk tidpunkt.     

(13) Humor bör vara spontan för att den är 

kontextbunden.   Tajming 

(2) Planerad humor är lättare att kontrollera, men den 

spontana humorn går att använda mer konstruktivt.     

(16) Leverans av humor och korrekt uppfattning beror 

emellertid på kontext, sociala signaler och socialisering.     

Databas Söksträng Antal 

träffar 
Urval Valda artiklar 

Social A 

Abstract 
Humor OR humour AND 

alliance in psyckotherapy 
158 7 Panichelli, C. (2013). 

Gladding, S. T. & Drake Wallace, M. J. 

(2016). 
Kruger, A. (1996). 
Kidd, S. A., Miller, R., Boyd, G.M. & 

Cardeña, I. (2009). 
Gilgun, J. F. & Sharma, A. (2012). 
Craun, S. W. & Bourke, M. L. (2014). 
Walsh, J. (2015). 

Social A 

Abstract 
Humor AND psyckotherapy 10 2 Nelson, J. K. (2008). 

Scott, C. V., Hyer, L. A. & McKenzie, L. 

C. (2015). 

PSYCinfo Humour in psyckotherapy 564 7 Simmons-Mackie, N. & Schultz, M. (2003). 
Kopytin, A. & Lebedev, A. (2015). 

McCreaddie, M. & Wiggins, S. (2008). 
Dziegielewski, S. F. (2003). 
Franzini, L. R. (2001). 
Ortiz, C, (2000). 
Thomas, B. J., Roehrig, J. P. & 

Yang, P. H. (2015). 


