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Sammanfattning 
Inledning: Humor förekommer i nästan alla mänskliga relationer, även i 
terapirummet. De flesta terapeuter använder sig av skratt och humor i sina 
terapirum och litteraturen beskriver såväl positiva som negativa effekter. 
Föreliggande studie syftar att öka kunskapen och nyfikenheten om humorns 
påverkan i terapirummet.    
 
Frågeställningar: Hur förhåller sig psykodynamiska psykoterapeuter till 
användning av skratt och humor i terapirummet? Vilka positiva respektive 
negativa effekter kan skratt och humor i terapirummet leda till? 
 
Metod: Studien hade en kvalitativ forskningsansats. Fem legitimerade 
psykodynamiska psykoterapeuter med minst fem års arbetslivserfarenhet 
intervjuades. Intervjuerna analyserades och tolkades utifrån induktiv tematisk 
analys. 
 
Resultat: Att skratta tillsammans var en ickefråga för en av respondenterna men 
självklart för fyra av dem. Skratt förekom i högre utsträckning med neurotiska 
patienter än vid bristproblematik. Alliansbyggande, utökar lekområdet, 
ångestlindrande var positiva effekter och rambrott, förföriskt, förstärkning av 
försvar samt risk att den terapeutiska relationen urvattnas var negativa effekter 
som beskrevs.  
 
Diskussion: Resultatet diskuterades utifrån förhållningssättet att skratt och 
humor i terapirummet kan vara både positivt och negativt. Resultat är i linje med 
tidigare forskning och respondenterna i studien var medvetna om riskerna men 
majoriteten ansåg att de positiva effekterna övervägde. Studien belyser vikten av 
anpassat användandet utifrån den patient man har framför sig.  
 
Nyckelord: Humor, Intervjustudie, Psykodynamisk, Psykoterapi 
 
Abstract 
 
Introduction: Humor is found in almost all human relationships, even in the 
therapy room. Most therapists use laughter and humor in their therapy rooms and 
the literature describes both positive and negative effects. The present study aims 
to increase knowledge and curiosity about the impact of humor in the therapy 
room. 
 
Question formulation: How do psychodynamic psychotherapists relate to the 
use of laughter and humor in the therapy room? What positive and negative 
effects can laughter and humor in the therapy room lead to? 
 
Method: The study had a qualitative research approach. Five licensed 
psychodynamic psychotherapists, with at least 5 years work experience, were 
interviewed. The material was analyzed using inductive thematic analysis.  



   

 

 
Results: Laughing together was a non-question for one of the respondents but 
obviously for four of them. Laughter occurred to a greater extent with neurotic 
patients than with deficiency problems. Alliance building, expanding the play area, 
relieving anxiety were positive effects and frame breaking, seductive, 
strengthening defenses, and fear that the therapy relationship being diluted were 
negative effects described. 
 
Discussion: The result was discussed based on the approach that laughter and 
humour in the therapy room can be both positive and negative. Results are in line 
with previous research and the respondents in the study were aware of the risks 
but the majority considered the positive effects to be considered. The study 
highlights the importance of adapted use based on the patient in front of you. 
 
Keywords: Humor, Interview study, Psychodynamic, Psychotherapy
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1 Inledning 
Humor är närvarande i nästan alla mänskliga relationer så även i terapirummet. 
Att skratta tillsammans med sin patient i terapirummet kan innebära många saker. 
Det kan representera en förbindelse eller avskildhet. Det kan bjuda in till en 
närmare relation eller fungera som en barriär mellan terapeuten och patienten 
(Gupta. et al., 2018). Kubie (1971) är en av de som uttrycker motstånd till att 
använda humor i terapirummet och menar att även om humor har en essentiell 
plats i livet, är dess plats i terapirummet mycket begränsad, om den ens har någon. 
Men även Kubie hävdar att man aldrig kan säga man aldrig ska använda humor 
eller att det alltid är destruktivt utan menar att det finns en risk att humor kan bli 
potentiellt destruktivt för terapiprocessen. Föreliggande studie har som syfte att 
undersöka hur psykodynamiska psykoterapeuter upplever användandet av skratt 
och humor i terapirummet. Förhoppningen med studien är att bidra med 
fördjupad kunskap och nyfikenhet om skrattet och humorns såväl positiva som 
negativa påverkan i terapirummet.  
 
2 Bakgrund 
Freud beskrev humor som en ovanlig och värdefull gåva. Men trots värdet Freud 
tillskrev humor, framförallt dess frigörande funktion, så har fokus på affekter som 
visar på glädje i behandling varit begränsad (Fabian, 2002).  Freud kallade humor 
för en sällsynt och värdefull gåva hos somliga, men att många människor saknar 
kapacitet att uppskatta humorns njutning ens när det presenteras för dem. Freud 
tillskrev skratt och humor stor vikt men då främst som ett sätt att frigöra sig från 
omedvetna spänningar (Strean, 1994). Freud tillskriver särskilt galghumor en 
terapeutisk möjlighet att kunna relativisera lidandet, människans svagheter och 
öde: ”Well, this week`s beginning nicely,`says the criminal who should be executed on Monday” 
(Freud, 1905, s. 229). 
 
Richman (1996) menar att humor och skratt i det gemensamma rummet skapar en 
känsla av liv och att patienten kan lära sig att se sina svårigheter och lidande 
utifrån ett annat perspektiv med humorns hjälp. När detta sker beskriver Richman 
att skratt i en terapisession förkroppsligar gemenskap och medmänsklighet, vilket 
kan föra terapeut och patient närmare varandra (Richman, 1996). Dessa 
möjligheter måste dock ske utan att terapeuten förenklar eller negligerar 
patientens svårigheter (Coster & Lundqvist 2017). Ferenczi (1928) menar att 
skrattet och humorn kan ladda på relationen och vid positiv effekt skapa en känsla 
av närhet i terapirummet, men närhetskänslan kan bli ett rambrott om 
kärleksöverföring uppstår. Tajmning är en viktig del av humor och kan därför 
vara särskilt betydelsefull när terapeuten väljer att göra interventioner i 
terapirummet. Ferenczi (1928) beskriver tajmning som terapeutens taktkänsla och 
förmåga till empati. Enligt Gibson och Tantam (2018) är humor i terapirummet 
ett fenomen som kan få både positiva och negativa effekter för terapiprocessen. 
Humor kan vara ett kraftfullt terapiverktyg som förändrar temperaturen och 
distansen på relationen i terapirummet, på både positivt och negativt sätt. 
Richman (1996) beskriver att i rätt form är humor ett terapiverktyg som kan stärka 
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arbetsalliansen. Det förutsätter dock att både terapeuten och patienten är 
autentiska och har förmåga och möjlighet att träda fram naturligt i rummet. 

 
2.1 Risker med humor och överföring 
Likt alla interventioner vi gör som terapeuter i terapirummet bör humor användas 
med försiktighet och omdömesgillt då det finns risker för negativa effekter 
(Gibson & Tantam, 2018). Pierce (1994) menar att humor i terapirummet kan 
verka negativt när humorn flyttar fokus från obekväma ämnen och känslor eller 
om terapeuten via humor vill visa sig vara ofarlig. Humor och skratt kan då skapa 
en illusion som leder till en avsaknad av terapi. Kubie (1971) listar i sin artikel The 
destructive potential of humor in psychotherapy 16 punkter där användning av humor i 
terapirummet kan vara destruktivt och han beskriver humor som ett farligt vapen. 
Några av dem är följande: 1) Humor är kanske den mest förföriska form av 
kärleksöverföring, 2) Humor kan ge utryck för värme och affekter men kan också 
gömma en falsk fasad av kamratskap eller gömma undan oenighet. 3) Humor kan 
bara under vissa omständigheter ingå i fria associationer, 4) En humoristisk 
terapeut kommer att lämna patienten undrande gällande huruvida terapeuten 
menar det hon/han säger eller bara skojar.  

 
För att uppnå en balanserad och effektiv användning av humor i terapirummet 
menar Fabian (2002) att humorstil, patientens diagnos och kvalitén på 
arbetsalliansen behöver beaktas. Bader (1993) hävdar att icke verbal humor kan 
hjälpa till att etablera kontakt mellan patient och terapeut och därigenom fungerar 
terapeutiskt. Fabian (2002) menar dock att det handlar om vilken diagnos som 
patienten kommer med. Patienter med svåra preoidipala konflikter såsom 
schizofreni, borderline och psykosomatiska diagnoser kan bli hjälpta av icke 
verbal humor men verbal humor (användning av skämt) kan skada arbetsalliansen. 
Detta beror enligt Fabian på att patienter med preoidipala konflikter kan ha haft 
tidiga svårigheter med språket samt vanföreställningar och att verbal 
kommunikation kan ha haft gömda eller öppna aggressioner. Salameh (1983) 
menar att humorformer såsom sarkasm och cyniska skämt är destruktiva i 
terapirummet då många patienter har varit utsatta för sarkasm och förlöjligande i 
barndomen och har en överkänslighet gentemot sådana skämt. Humor kan därför 
endast verka terapeutiskt när det skapar interpersonell kontakt, relativiserar eller 
hjälper patienten komma över projektioner och överföringskänslor. Levine & 
Redlich (1955) menar att patientens personlighetsstruktur är avgörande för om 
terapeuten väljer att använda humor i terapirummet. Neurotiska patienter kan ofta 
svara upp på skämt medan borderline eller psykotiska patienter kan bli hjälplösa 
eller skadade när de konfronteras med skämt i terapirummet.  
 
Enligt flera studier beskrivs skratt och humor ha en alliansskapande funktion i den 
terapeutiska processen. Men Kubie (1971) menar dock att användning av humor i 
terapirummet är potentiellt destruktivt för arbetsalliansen. Han skiljer dock på 
användning av skratt och leende tillsammans med patienten, vilket kan ha en positiv 
effekt till att skratta och le åt dem, vilket orsakar skada. För erfarna terapeuter finns 
den en möjlighet att använda sig av humor som ett terapiverktyg utan att orsaka 



   

 

3 

skada men för oerfarna terapeuter kan användning av humor orsaka irreversibel 
skada. Som nybörjare kan terapeuten se användning av humor som ett enklare sätt 
att introducera ämnen som är smärtsamma för både terapeuten och patienten 
(Kubie, 1971).  
 
Kubie (1971) menar att när patienten och terapeuten delar humor i terapirummet 
kan ett kraftfullt emotionellt band skapas. Ett sådant band riskerar i överföringen 
bli förföriskt och på så vis belöna den självbeundrande terapeuten, men aldrig 
patienten. På samma sätt kan humoristiska patienter förföra terapeuten att träda 
ur sin roll som terapeut och ingå i en social relation. Senare har överföring också 
kommit att betraktas som en del av en realistisk reaktion som väcks inom 
patienten i mötet med terapeuten, men kärnan i överföringen är alltid känslor 
kring primärpersoner i patientens liv (Høglend, et al., 2011). Enligt Kubie (1971) 
ärver vi som terapeuter alla begravda reaktioner på patientens tidigare reaktioner 
till humor. Terapeuten måste komma ihåg att man troligtvis inte är den första 
personen som funnit något roande i patientens liv, tal eller beteende. Medan 
överföring avser patientens tidiga tankar och känslor som riktas mot terapeuten, 
är motöverföring en reaktion som väcks inom terapeuten. Enligt Strean (1994) 
riskerar även en modest humor att handla om negativa motöverföringsreaktioner.  
 
Enligt Franzini (2001) bör terapeutens sinne för humor vara en del av 
psykoterapeutens personliga egenskap för att passa bäst in i terapirummet. Även 
om humor kan vara närvarande i både privata relationer och i kliniska relationer så 
ska användningen i terapirummet vara selektivt och till fördel för patienten 
(Sultanoff, 2013). Är psykoterapeuten till vardags en person som använder sig av 
humor kommer det att vara lättare för denne att också använda sig av humor i 
terapirummet. Ett gemensamt utbyte av humor i psykoterapin där även 
psykoterapeuten bjuder på självavslöjanden kan skapa entusiasm, lekfullhet och 
passion för livet, vilket kan bidra till att patienten kan se sin situation ur ett annat 
perspektiv och stärka patientens självkänsla (Warwick, 2007).  
 
2.2 Neutralitet och humor som försvarsstruktur 
 
Freud poängterade begrepp som neutralitet och att terapeuten måste vara 
ogenomskinlig och likt en spegel. Terapeuten bör avslöja så lite som möjligt om 
sig själv så att patientens inre tillåts framträda i oförvanskad form (Sjöqvist, 2009). 
Kärnan i neutralitet innebär att terapeuten inte värderar, dömer eller tar ställning. 
Men enligt Killingmo och Gullestad (2005) finns det inget begrepp som blivit så 
misstolkat som just Freuds rekommendationer om neutralitet. Neutralitet har 
framställts som att terapeuten ska vara likgiltig, kall eller okänslig. Binder (2004) 
hävdar att den relationella psykoanalysen har övergett neutralitetsmetaforen och 
att deras syn skiljer sig helt från Freud gällande begreppet neutralitet (Killingmo & 
Gullestad, 2005). Sjöqvist (2009) beskriver det relationella perspektivet där 
terapeutens känslouttryck i högre utsträckning får ingå som psykodynamiskt 
nytänkande, den tredje vågens psykodynamiska terapi. Freud visade att han 
resonerade relationellt men att det sammanhållna relationella perspektivet bara är 
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20 år gammalt. Sjöqvist (2009) menar att hur mycket terapeuten än strävar mot att 
vara neutral så är fullständig neutralitet omöjlig att uppnå. Enligt Strean (1994) 
kommer därför terapeutens humoristiska sida att framträda förr eller senare i en 
längre terapiprocess. Kubie (1971) hävdar dock att terapeuter som inte anammat 
neutralitets-begreppet i förhållande till humor i terapirummet kan komma att 
känna en hemlig skuld.  
 
Freud (1905) etablerade tanken att skämt ofta gömmer undan fientliga och 
sexuella impulser. Med andra ord, beskrev Freud patientens humor som ett 
försvar eller som ett motstånd. Patienten kan använda humor som ett taktiskt 
försvar för att undvika känslomässig närhet till terapeuten (Lindenman, 1995). 
Kubie (1971) hävdar vidare att även terapeuten kan använda humor som en 
försvarsmekanism mot ångest i terapirummet. Humor i terapirummet kan enligt 
Amici (2019) vara ett sätt för patienten att fly från smärtan, maskera känslor eller 
skapa ett förföriskt förhållande vilket leder till ett ökat avstånd till terapeuten. 
Humor kan då användas av patienten som ett försvar för att neutralisera 
terapeuten och terapirummet, förföra genom att skapa positiva känslor i 
terapirummet för att slippa möta sitt lidande. I relation till detta menar Kubie 
(1971) att när man som terapeut svarar upp på patientens användning av humor 
kan terapeuten förstärka patientens neurotiska försvar. Humor i terapirummet kan 
då vara destruktivt och göra det omöjligt för patienten att utrycka de potentiellt 
motsägelsefulla känslor som patienten hyser gentemot terapeuten och därigenom 
få en destruktiv effekt för behandlingen. Kubie menar att när denna typ av 
återvändsgränd skapas av terapeuten och inte patientens neuros blir användning 
av humor oförsvarbar. Winnicott (1965) talar om det falska självet som en 
personlighetsstruktur, en socialt utvecklad rollbild som bryter kontakten med det 
sanna självet som är bärare av patientens autentiska affekter. Enligt Broucek är det 
falska självets syfte att hålla skamkänslorna borta ur medvetandet (Beck-Friis, 
2009).  
 
2.3 Tidigare forskning 
 
Följande databaser har använts för att hitta tidigare studier: PubMed, Psycinfo och 
DIVA. Sökorden har varit: Humor and Psychotherapy, Therapeutic alliance, 
Humor and Laugh. Forskningsläget visar på ett fåtal studier som undersöker 
effekten av användning av skratt och humor i terapirummet. Det är mycket 
begränsat med kvantitativa studier och de som finns är bara några år gamla.  
 
En kvantitativ studie ifrån (Yonathan-Leus et al., 2017) ifrån Jerusalem-Haifa 
undersöker hur olika humorstilar, ärlighet, lekfullhet och kreativitet påverkar 
utkomsten av terapin. Studien har 29 deltagande psykoterapeuter och 70 patienter 
som studeras under en period av 5 år. Terapeuterna i studien fick skatta sig själva 
på en skala gällande vilken humorstil de tillhör, dock med reservation att humor 
inte är en endimensionell konstruktion då en person kan ha flera humorstilar. 
Humorstilarna som beskrevs vara självförstärkande humor, (användning av humor 
för att stärka sig själv) själv försvarande humor, (användning av humor för att 
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förstärka relationen på bekostnad av en) själv ansluten humor, (humor används för 
att förstärka relationer till andra) aggressiv humor, (användning av humor för att 
förstärka sig själv på andras bekostnad). Resultaten visade att en aggressiv 
humorstil hade en signifikant negativ effekt på patienternas symptom förändring 
över tid. Ett resultat som förvånade forskarna var dock att det fanns en positiv 
korrelation mellan aggressiv humorstil och terapeutens upplevda effektivitet. En 
tänkbar tolkning som lyfts fram är att terapeutiska framgångar i terapin kan 
innehålla aggressiva interventioner och smärta.  
 
Gibson och Tantam (2018) utförde en studie där de undersökte humorns 
påverkan på arbetsalliansen och den psykodynamiska terapiprocessen. De fann att 
terapeuterna som deltog i studien upplevde både negativa och positiva effekter av 
att använda sig av humor i terapirummet. De fann även att humor generade högre 
energi i sessionen vilket gjorde den andre mer tilldragande (inklusive sexuell 
attraktion) att vara med. Terapeuterna beskrev att de upplevde sig förförda av sina 
patienter och andra upplevde att de förförde sina patienter. Flera deltagare hade 
redogjort för att humor kan göra relationer mer jämlika och reducerar motstånd 
(Gibson och Tantam, 2018).  
 
Panichelli, Albert, Donneau, DÀmore, Triffaux & Anseeau, (2018) genomförde 
en empirisk studie gällande att undersöka association mellan humor och 
utkomsten av psykoterapi. I studien deltog 110 vuxna patienter som genomgått 
minst 10 sessioner psykoterapi. Deltagarna var både män och kvinnor med en 
variation av diagnoser. Både patienten och terapeuten fick efter avslutad terapi 
evaluera frekvensen och intensiteten av humoristiska stunder, dess effektivitet, 
den terapeutiska alliansen, förhoppningar och glädjen att delta i terapiprocessen. 
En stark positiv korrelation observerades mellan humor och terapeutisk 
effektivitet (rs=0.40; p<0.001), från både patienten och terapeutens perspektiv (rs 
=0.37; p<0.001). Patienter som rapporterade en högre grad av humor under 
terapin tenderade att rapportera högre glädje till att delta i terapisessionerna och 
en starkare upplevelse av terapeutisk allians. Sambandet mellan humor och 
terapeutisk effektivitet kvarstod med svåra patienter även om dessa patienter 
rapporterade mindre humor i terapisessionerna. Studiens resultat visade även på 
en, enligt forskarna välkänd negativ association mellan humor och depression, när 
patienten är deprimerad minskar upplevelsen av att kunna tillgodose sig glädje och 
humor. Studien hittade inga bevis på att humor minskar patienternas depressiva 
symptom. Forskarna tar upp att det krävs mer forskning för att fastställa om 
humor förbättrar utkomsten av terapin eller om positiv utkomst av terapi triggar 
mer humoristiska stunder.      
 
Valentine & Gabbard (2014) genomförde en litteraturstudie där de studerade och 
reflekterar kring litteratur gällande humor i terapirummet i relation till, 
neuropsykologi, anknytningsteorin och mentalisering. De menar att trots att det 
finns överväldigande med litteratur som visar på positiva effekter av användning 
av humor i terapirummet är humor som terapeutisk metod sällan utlärd till 
psykoterapeuter. Forskarna har studerat hur förståelsen av anknytningsteorin och 
neuropsykologi kan hjälpa psykiatrin gällande humoristiska interventioner. 
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Resultatet visade på att humor kan hjälpa till att skapa en direkt implicit känsla av 
närhet och kan därmed signifikant hjälpa till att skapa ögonblick av möten mellan 
terapeut och patient. Dock, krävs det mer individuell träning under uppsyn och 
handledning för terapeuten innan man använder humor i psykoterapi med 
gynnsam effekt. Litteraturstudien visade forskarna att faktorer som en benägenhet 
att använda sig av humoristiska slagfärdigheter, mentaliseringsförmåga och ett 
autentiskt intresse att tillföra humor i terapisessionerna var nödvändiga för att 
införa spontan humor som en terapeutisk teknik. Slutsatsen var att ny forskning 
gällande anknytningsteorin, neuropsykologin, högerhemisfäriska funktioner ger 
potentiella möjligheter för att på ett sofistikerat sätt lära ut användning av humor i 
psykoterapi.  
 
3 Syfte och frågeställning  
Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur psykodynamiska 
psykoterapeuter upplever användningen av skratt och humor i terapirummet. 
Förhoppningen är att studien kan bidra till fördjupad kunskap om skrattet och 
humorns såväl positiva som negativa effekter. Specifika frågeställningar var 
följande: 1) Hur förhåller sig psykodynamiska psykoterapeuter till användning av 
skratt och humor i terapirummet? 2) Vilka positiva respektive negativa effekter 
kan skratt och humor i terapirummet leda till?  
 
4 Metod 
Studiens resultat kommer att diskuteras utifrån Yardleys (2000) fyra kriterier för 
att bedöma en kvalitativ studies kvalité i metoddiskussionen. 
 
4.1 Undersökningsdeltagare 
Fem semistrukturerade intervjuer med legitimerade psykodynamiska 
psykoterapeuter genomfördes. Fyra kvinnor och en man deltog i studien. Tre 
deltagare svarade initialt på den förfrågan som skickades ut och två tillkom via 
snöbollsurval vilket innebar att de första två rekommenderade tänkbara deltagare 
och privata mottagningar som sedan kontaktades via e-post av intervjuaren. Den 
tredje respondenten rekommenderade inte någon. Alla som visade intresse till att 
delta har intervjuats. Två respondenter arbetade på samma mottagning och de 
resterande tre arbetade på tre olika privata mottagningar. Deltagarna var drygt 40 
till över 60 år gamla, alla med en arbetserfarenhet som psykoterapeut på mer än 
fem år. Deltagaren med kortast arbetserfarenhet hade varit verksam i fem år och 
deltagaren med längst arbetserfarenhet hade varit verksam i över 25 år. Alla 
respondenter arbetade på privata mottagningar. Respondenterna personkodades 
genom forskarens tolkning av hur tillåtande deras inställning till skratt och humor 
i terapirummet var från väldigt tillåtande till icke tillåtande samt med figurerade 
namn, 1; Väldigt tillåtande Nina, 2; Väldigt tillåtande Anna, 3; Tillåtande Björn, 4; 
Tillåtande Viveca, 5; Icke Tillåtande Sofie. 
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4.2 Datainsamlingsmetoder 
Totalt skickades 42 mail ut till olika psykoterapiinstitut och privata mottagningar i 
Västra Götalands län med en förfrågan om att delta i studien. Förfrågan innehöll 
ett kort informationsbrev där studiens syfte beskrevs och där frivillighet och 
anonymitet betonades. När respondenterna hade givit sitt medgivande att delta i 
studien och när datum och plats bokats, skickades ett längre informationsbrev 
som innehöll exempel på frågor (se bilaga 1). Frågorna togs fram i samråd med 
handledaren med utgångspunkt att vara öppna och täcka ett brett område inom 
användandet av skratt och humor i terapirummet och med utgångspunkt att 
belysa både positiva och negativa effekter. Följdfrågor ställdes för att få så 
uttömmande svar som möjligt, respondenterna gavs möjlighet att själva presentera 
nya tankar och idéer och om något spår uppkom, följdes detta upp. Följdfrågorna 
var i regel inte av det breda slaget utan med detaljerade för att fördjupa frågan. 
Exempel på frågor som ställdes var: Kan du berätta när du skrattade tillsammans 
med din patient i terapirummet senast? När passar det sig att använda skratt och 
humor i terapirummet och när passar det inte? (För fullständig intervjuguide, se 
bilaga 2).  
 
4.3 Bearbetningsmetoder 
Materialet analyserades med hjälp av induktiv tematisk analys. En induktiv analys 
innebär botten-upp, det vill säga att analysen inte är styrd av tidigare teorier utan 
drivs nerifrån och upp från intervjumaterialet (Braun & Clarke, 2006). Det 
transkriberade materialet lästes först upprepade gånger och meningsbärande 
stycken och kategorier kodades. Initialt identifierades 114 koder som ställdes upp i 
ett Excel dokument, exempel på koder var: Risker vid användande av humor, 
humor i handledningen och fysiska reaktioner när man skrattar. Därefter om-
kodades de initiala koderna genom att koder som liknade varandra gick upp i en 
ny kod som då om-kodades med nytt namn och materialet reducerades då till 59 
koder, proceduren upprepades och uppgick då till 29 koder och slutligen till 6 
koder som sedan blev underteman. De slutgiltiga 6 koderna diskuterades vid en 
handledarträff och färgmarkerades för att säkerställa att de täckte och 
representerade hela materialet och organiserades därefter under tre huvudteman i 
en temastruktur: Humor inom psykoterapeuten, Humor inom patienten och 
Humor mellan psykoterapeut och patient. Slutligen valdes de citat ut som bäst 
fångade essensen av varje huvud- och undertema ut. 
 
4.4 Genomförande 
Intervjuerna genomfördes under jan-feb 2019. Fyra intervjuer genomfördes på 
respektive respondents arbetsplats och en intervju genomfördes på ett café. Alla 
intervjuer ljud inspelades med en mobiltelefon och transkriberades därefter 
ordagrant av författaren. Intervjuerna varade mellan 45 till 90 minuter. Fyra av 
intervjuerna tog mellan 45-60 min och den intervjun som var på cafét tog 90 
minuter.  
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5 Forskningsetiska frågeställningar 
Studien omfattas inte av etikprövningslagen som avser människor (SFS 2003:460) 
då den inte innehåller känsliga personuppgifter enligt 13 § personuppgiftslagen 
eller behöver prövas i etiknämnden. Ett forskningsprojekt faller under 
etikprövningslagen på grund av sitt innehåll. Studien har följt god forskningssed 
och forskningsetiska överväganden har gjorts tillsammans med handledaren för 
att utesluta skador eller risker på forskningspersonerna (Vetenskapsrådet, 2017). 
Alla respondenter fick information både skriftligt och muntligt om att intervjuerna 
skulle behandlas konfidentiellt, samt att deltagande var frivilligt. De blev även 
informerade om möjligheten att avbryta intervjun, samt att få tillgång till det 
transkriberade materialet från just deras intervju, för godkännande. Ingen 
respondent valde dock att begära ut det transkriberade materialet.  
 
6 Resultat 
Resultaten presenteras enligt de huvudteman som identifierades i analysen: 
Humor inom psykoterapeuten, Humor hos patienten, Humor mellan 
psykoterapeut och patient. Var och en av huvudtemana har två underteman. Den 
beskrivande texten illustreras med citat från respondenterna. För att göra texten 
mer läsvänlig har mindre ändringar gjorts i citaten utan att ändra dess innebörd.  
 
6.1 Humor inom psykoterapeuten 
Det första temat beskriver skratt och humor i det psykodynamiska terapirummet 
som ett kontroversiellt ämne, något som sker lite i smyg och som man inte talar 
med kollegor om. Respondenterna beskrev humor som ett relativt outforskat 
ämne, att det fanns få teoribildningar att luta sig mot och lite eller ingen teoretisk 
utbildning inom skratt och humor under psykoterapeututbildningen. Den 
upplevda känslan kring humor beskrevs därför till hög grad vara beroende av hur 
tillåtande eller icke-tillåtande deras handledare och egenterapeuter är/varit. 
Respondenterna beskrev också förmågan att använda sig av humor som djupt 
rotad i dem själva: deras person, erfarenheter och fingertoppskänsla.  

 
6.1.1 Ett kontroversiellt ämne  
Majoriteten av respondenterna beskrev att de använde sig av skratt och humor i 
sin kliniska praktik men att det var ett kontroversiellt ämne som låg vid sidan av 
och som traditionellt inte hörde till psykoterapi. 

 ”För mig blir just utryck humor som verktyg kontroversiellt. Därför att av 
tradition är det ju ingenting som hör hemma i ett terapi rum”. (Icke tillåtande, 
Sofie)   

Under psykoterapeututbildningen hade ingen av respondenterna något minne eller 
praktisk erfarenhet av att skratt och humor varit inkluderat. Utbildningen beskrevs 
av respondenterna som strikt överlag, som frustrerande att genomgå men också 
som en positiv upplevelse. 
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 ”Vi pratade aldrig om det [humor och skratt i terapirummet] aldrig, det var väldigt 
strikt. Det var en ickefråga, jag hade aldrig kunnat lyfta den frågan under min 
utbildning”. (Tillåtande, Björn) 

Majoriteten beskrev att handledarna förhöll sig strikt till ramen och var noga med 
att upprätthålla ett tydligt brott mellan den invanda sociala verkligheten och 
terapirelationens verklighet.  

”Vi lärde oss strama tyglar och tydliga ramar. Hon satt väldigt strikt på sin plats 
och inte ett leende. Ibland ville jag bara vråla ut av skratt när mina klasskamrater 
berättade olika situationer som uppstod i terapirummet”. (Tillåtande, Björn) 

Respondenterna beskrev att de hade antagit en försiktigare hållning när de var 
nyexaminerade, i jämförelse med nu. De beskrev hur de med tiden hade hittat sitt 
personliga uttryck och därmed blivit friare att använda sig av skratt och humor i 
terapirummet. Den osäkerhet de känt i början av sin yrkespraktik avtog därför.  

”Jag tror inte jag skrattar mer idag, utan det har alltid funnits med. Men att jag 
kanske, inte skäms över det idag”. (Tillåtande, Viveca) 

Flera beskrev att de med ökad erfarenhet kommit att inta en mer relationell 
hållning till patienten. De beskrev att det idag inte rådde samma enighet gällande 
psykoanalysens kärnbegrepp och att det tidiga kliniska språket hade fått nya 
begrepp, ord och förhållningssätt som rymde en större ömsesidighet i relationen.  

”Jag har blivit mer relationell, tagit in relationen mer för det är någonting som man 
som student är lite rädd för att göra”. (Väldigt tillåtande, Nina) 

Samtliga respondenter beskrev att det var i lekområdet de ville placera skratt och 
humor inom den psykodynamiska teoribildningen. De beskrev lekområdet som 
ett viktigt och känsligt område.  

”Den lekande människan, Winnicott beskriver den bärande relationen att vara ett 
ställföreträdande hopp. Humorn ligger i mellanområdet, det är där exakt man ska 
placera det”. (Väldigt tillåtande, Nina) 

 
6.1.2 Vem är jag som psykoterapeut 
Respondenterna upplevde att terapeutens sinne för humor var en del av dennes 
personlighet och beskrev humor som en personlig egenskap. Lika självklart som 
det var för de flesta av respondenterna att skratta tillsammans med sin patient var 
det självklart att avstå för en av respondenterna.  

Jag tänker att man kan ha humor som en egenskap, men jag tänker att nog de 
allra flesta ska lämna den vid tröskeln. För att inte bli personlig eller privat. (Icke 
Tillåtande, Sofie) 

Den respondent som beskrev sig som mindre tillåtande/mer strikt i terapirummet 
tenderade också att ha en allmänt mer strikt syn på rollen som psykoterapeut även 
utanför terapirummet.  

”Psykoterapeuter är inga partyprissar, festdödare nästan. Det har ju lite med 
humorn att göra. Att som terapeut är du van att känna av, genomskåda. Så man 
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har väldigt svårt med det uppsluppna som kan ske på en fest”. (Icke Tillåtande, 
Sofie) 

De respondenter som hade en öppen/mer tillåtande inställning till skratt och 
humor i terapirummet tenderade också att betona vikten av skratt och humor 
även i sina privata relationer.  

”Jag letar upp det [humor och skratt] i umgänget med andra människor. Men så 
är det så att vi har olika humor och man skrattar mer ihop med vissa. Även med 
[vissa] patienter”. (Väldigt tillåtande, Nina) 

6.2 Humor inom patienten 
Användandet av skratt och humor i terapirummet påverkades av vilken orsak 
patienten söker terapi för, vilka problemområden som var aktuella, av patientens 
tidigare erfarenheter och av hens strukturella nivå. När respondenterna valde att 
ge utryck för skratt och humor var det helt beroende på om de upplevde att 
patienten klarade av att skratta, det fanns en gynnsam effekt för patienten samt 
patientens strukturella nivå. Detta beslut togs av respondenten via intuition, 
intoning eller fingertoppskänsla. Respondenterna beskrev en tendens att använda 
sig av humor i högre utsträckning om patienten var strukturerad på en högre nivå 
och när patienten hade ett observerande jag.  
 
6.2.1 Patientens personlighetsstruktur  
Skratt och humor beskrevs utifrån en komplexitet som terapeuter behövde ta 
hänsyn till för att få en gynnsam effekt.  

”För mig är det knutet till vilken person, på vilken nivå personen är, vilken relation 
vi har”. (Väldigt tillåtande, Nina) 

Respondenterna beskrev att skratt och humor förekom i högre utsträckning med 
neurotiska/tvångsmässiga patienter än med patienter som presenterade 
bristproblematik. 

 ”Ganska ofta [skrattar jag i terapirummet] när jag har en människa på neurotisk 
nivå. Även om det är en bristproblematik, men det är svårare. Det tycker jag för 
många av dem [med bristproblematik] har inte distansen till sig själva”. 
(Tillåtande, Viveca) 

En respondent påtalade vikten av att patienten måste ha tillgång till en symbolisk 
nivå och till lekområdet för att man som terapeut ska kunna använda sig av skratt 
och humor i terapirummet.  

”Men hade det varit en traumapatient, fast i och för sig, då finns det inget 
lekområde. Det kan vi bara glömma! Det får vara patienter som är på en symbolisk 
nivå så det går att skapa ett lekområde”. (Väldigt tillåtande, Nina) 

Samtidigt beskrev de hur humor kunde uppstå spontant i rummet och ur det 
material som fanns tillgängligt.  

”Jag skulle vilja säga så här att det är väldigt personstyrt. Det handlar om patienten 
som kommer in, vem personen är. För det finns patienter där man definitivt inte för 
in detta”. (Tillåtande, Viveca) 
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6.2.2 Humor som försvarsstruktur  
Alla respondenter beskrev att de helt avstod från, eller tonade ner sig, om de 
upplevde att patienten inte klarade av skratt och humor. Denna avvägning skedde 
ibland redan vid första anblick av patienten i väntrummet.  

”Hur ser det ut där ute i väntrummet? Vad är det jag möter? Verkar det vara ok 
eller verkar gråten och rädslan ligga precis [hon visar med handen uppe vid halsen]. 
Och då tonar jag ner mig direkt”. (Väldigt tillåtande, Nina) 

Respondenterna beskrev att de var restriktiva alternativt avstod helt från att 
använda skratt och humor när patienten använde det som försvar, som motstånd 
eller för att förminska sig själv. En respondent betraktade alltid skratt och humor i 
terapirummet som ett symptom hos patienten.  

”Det kan vara både och, det kan vara ett försvar för skammen, det kan vara ett 
försvar mot allvaret. Det kan vara ett sätt att förneka någonting. Men jag ser det 
alltid som ett symptom”. (Icke tillåtande, Sofie) 

Flera av respondenterna talade om det falska självet, om leendet som en fasad 
som döljer det sanna självet och patientens autentiska känslor.  

”Jag sa till henne, du har ett riktigt härligt skratt men en fasad till ett leende, hur 
ska jag tolka det? Det var verkligen ett försvar från hennes sida, titta bara på min 
fasad, titta inte in”. (Väldigt tillåtande, Anna) 

Trots att de flesta respondenterna beskrev skratt och humor som positivt överlag 
fanns det situationer eller terapier där de aldrig skulle föra in det.  

”En människa i djup kris, nej, nej. En människa där jag anar tidig brist, nej. En 
rädd människa, aldrig någonsin alltså. Eller en fly förbannad person. Det är dom 
starka nejen. Men sen är det ganska fritt fram”. (Väldigt tillåtande, Nina) 

Flera respondenter nämnde sorg som ett tillstånd där de skulle avstå helt eller vara 
väldigt försiktiga med att föra in skratt/humor i terapiprocessen.  

”När människor är i sorg, vara försiktig att föra människan bort från det tillstånd 
som han befinner sig i. Det kan uppfattas som om det är förbjudna känslor”. 
(Tillåtande, Björn) 

 
6.3 Humor mellan psykoterapeut och patient 
Respondenterna beskrev inte bara humor som något inom dem själva eller som 
något inom patienten, utan också som något mellan dem båda. De beskrev då hur 
humor och skratt kunde förändra stämningen i rummet till att det blev lättare att 
andas för dem båda, att klimatet blev mer lättsamt och att de båda kunde slappna 
av. Humor och skratt beskrevs på så sätt bidra till att stärka arbetsalliansen. 
Samtidigt beskrev alla respondenter humor som en svår balansgång och risken att 
om humor användes fel kunde det tvärtom ske ett rambrott vilket istället riskerade 
försämra arbetsalliansen.  
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6.3.1 Humor som relationsbyggande  
Respondenterna beskrev att de använde mer skratt och humor ju längre 
terapiprocessen fortlöpte och att det gemensamma skrattet stärkte arbetsalliansen.  
Respondenterna beskrev flertalet gemensamma positiva effekter av att skratta 
tillsammans i terapirummet.  

”Det blir lättare att andas. Det blir ett möte, det blir en ögonkontakt och så blir 
de som en väg in. Lite grann motsvarigheten till den djupa sucken i ISTDP. Det 
är grönt ljus, nu kör vi”. (Väldigt tillåtande, Nina) 

Det gemensamma skrattet och den delade humorn beskrevs ha en ångestlindrande 
effekt och respondenterna beskrev hur den terapeutiska relationen stärktes när 
man skrattade tillsammans.  

”Det är lättare att hantera ångest om man ser livet genom humorns glasögon”. 
(Tillåtande, Björn) 

Gällande om terapeuten bjöd på självavslöjanden beskrev respondenterna att de 
antingen gjorde det tillsammans med patienten i terapirummet ofta eller aldrig. 
Den upplevda känslan vid självavslöjanden var att det skapade lekfullhet i 
relationen, medmänsklighet och kunde bidra till att ge patienten ett nytt 
perspektiv. Deras självavslöjande ökade ju längre terapiprocessen pågick, med 
ökad trygghet och erfarenhet.   

”Jag använder det som ett terapiverktyg så roligt att du säger så. För jag tänker 
alltså medvetet på det. Att jag går in och kan skoja om mig själv först. Jag driver 
lite grann med mig själv”. (Väldigt tillåtande, Nina) 

Den respondent som inte använde sig av självavslöjande beskrev att hon avstod 
främst med hänvisning till traditionell teoribildning där terapeuten ska förbli ett 
oskrivet blad.  

”Absolut, absolut inte självavslöjanden, det är fortfarande så att jag är ett oskrivet 
blad”. (Icke tillåtande, Sofie) 

Alla respondenter utom en gav utryck för att skratt och allvar låg tätt ihop, att de 
hörde samman men samtidigt var särskilda. De beskrev hur förlösande det kunde 
vara att få skratta tillsammans mitt i allvaret.  

”Humorn kan bekräfta allvaret, något levande, något som man klarar av. Om 
man kan prata om sorg att någon mist någon nära och så är det något tokigt som 
sker vid begravningen. Att man får skratta mitt i det”. (Icke tillåtande, Sofie) 

 
6.3.2 Humor som balansgång 
Samtliga respondenter beskrev skratt och humor i terapirummet som komplext 
och som något man bör närma sig med försiktighet då det kan finnas en risk att 
humor inte fungerar som det var avsett.   

”Men man ska se upp med den [humorn], den är inte alltid avväpnande. Man 
behöver fingertoppskänsla så att man inte deltar i en humor som istället är 
distanserande eller skamfylld”. (Icke tillåtande, Sofie) 



   

 

13 

Respondenterna talade om den terapeutiska ramen och skratt och humor som ett 
potentiellt rambrott. Detta rambrott skedde i det gemensamma genom att 
överträdelsen kan ske genom att terapeuten trampar fel eller genom att patienten 
kan uppfatta humorn som negativ.  

”Det är klart att det kan gå fel, naturligtvis om man gör det på fel ställde, då blir 
det tokigt, det går inte. Då har man missat någon intoning tänker jag”. (Väldigt 
tillåtande, Nina) 

Två kvinnliga respondenter beskrev den gemensamma humorn utifrån en rädsla 
att manliga patienter kunde missuppfatta användningen av skratt och humor som 
en inbjudan till något mer, att man genom användandet av humor riskerade att 
ladda på patientens kärleks-överföring.  

”En manlig patient uppfattade mitt sätt att skoja som en inbjudan till flörtade med 
mig, men där satte jag gränsen. I det här fallet blev det fel. Men det blev riktigt 
flörtande, jag kände att det blev obehagligt”. (Väldigt tillåtande, Anna) 

För att undvika att ladda på manliga patienter beskrev de kvinnliga 
respondenterna därför att de var extra försiktiga i användande av skratt och 
humor initialt i terapin med manliga patienter.  

”Som terapeut ser jag i ögonen om det händer någonting och då tänker jag ibland. 
”Ja, hur hanterar han det här? Upplever han att jag är flörtig eller så?” Så jag är 
extra vaksam om det är en man”. (Väldigt tillåtande, Nina) 

Respondenterna beskrev att de i laddade situationer kan uppleva en oro inför att 
medverka till att skapa en kamratrelation när humorn och skrattet delades och att 
det terapeutiska mötet kunde riskera att förändras till ett socialt möte.  

”Humor innebär alltid en risk att man för in den privata och sociala delen, och det 
får inte ske. För har man väl gått över den gränsen så kan man inte gå tillbaka. 
Stringent, just i den gränsen”. (Icke tillåtande, Sofie) 

Det fanns en uttalad oro och rädsla för att patienten eller kollegor kunde komma 
att uppfatta respondenten som en oseriös terapeut om de gav utryck för skratt 
och humor i för hög utsträckning. Även under intervjun hade några av 
respondenterna behov av att korrigera sina tidigare uttalanden och i samband med 
detta beskrev de en oro inför hur de kunde komma att uppfattas av läsare.   

”Jag är rädd för att uppfattas som en ståupp komiker på något vis”. (Icke 
tillåtande, Sofie) 

 
7 Diskussion 
7.1 Metoddiskussion 
Studiens syfte var att fördjupa kunskap av vilken påverkan skratt och humor kan 
få i det psykodynamiska terapirummet både positiva som negativa. Studiens 
resultat visar på en övervägande tillåtande inställning gentemot användning av 
skratt och humor i terapirummet. Det var svårt att hitta respondenter till studien 
och det kan bero på att terapeuter som har en icke tillåtande inställning inte ser 
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någon poäng med att delta. Det kan därmed vara en biaseffekt att de som kom att 
ingå i studien hade en positiv inställning till skratt och humor i terapirummet och 
inte representerar yrkeskårens inställning generellt. En annan svårighet som finns 
med att studera skratt och humor är att det även är en personlig egenskap som 
psykoterapeuten besitter. Det finns en tendens att man vill försvara sin 
personlighet med de egenskaper som hör till den.   
 
Begreppet validitet mäter om studien överensstämmer med det som den är avsett 
att mäta och utgöra i viss mån ett mått på en kvalitativ studies trovärdighet, kvalité 
och meningsfullhet (Langemar, 2005). Validitet i denna studien har uppnåtts via 
låg grad av styrande, stringens genom studien, öppna frågor där möjlighet till 
följdfrågor förekom för att komma så nära den intervjuade psykoterapeutens 
upplevelse som möjligt. Yardley (2000) beskriver fyra kriterier för att bedöma en 
kvalitativ studies kvalité. Känslighet inför kontexten. Känsligheten i den här studien 
skedde inledningsvis genom att undersöka relevanta teoretiska och vetenskapliga 
studier som gav en bred översyn. Under intervjuerna gavs respondenterna 
utrymme att själva berätta om sina erfarenheter och de gavs möjlighet att själva 
presentera nya tankar och idéer. En sträng följsamhet i engagemang under hela 
studien. Respondenternas beskrivningar och kommentarer har noggrant åtföljts 
under såväl datainsamling, transkribering som vid tolkning av materialet. 
Transparens och koherens. Forskningsupplägg, insamling av data och analysmetod har 
noggrant redovisats. Noteringar har förts genomgående och anteckningar och 
reflektioner kring arbetet har strukturerats och sparats. Analysen av materialet har 
skett med dels förklarande text, dels med direkta återgivningar av respondenternas 
berättelser. Betydelse av påverkan.  I all forskning finns en risk att forskarens eget 
intresse och förförståelse påverkar analysen. Tidigare forskning har visat att 
deltagare i intervjuer till viss del berättar det de tror att forskaren vill höra 
(Randall, Prior & Skaborn, 2006). Det är därför möjligt att eftersom författaren 
själv studerar till psykoterapeut samt är intresserad av ämnet skratt och humor kan 
det ha påverkat vad respondenterna valde att berätta, eller i alla fall hur 
respondenternas berättelser tolkades. I detta arbete har försök gjorts att värdera 
varje del av forskningsmaterialet i relation till frågeställningarna och de ämnen 
som ämnades studeras. Reliabilitet är resultatets reproducerbarhet och inte 
applicerbart i kvalitativa studier där fördjupad förståelse till stor del uppnås på 
bekostnad av undersökningens vidd (Sveningsson, Lövheim & Bergquist, 2003). 
Det går därmed inte att dra generella slutsatser av en kvalitativ studie och 
resultatet blir bara en av flera möjliga tolkningar. 
 
7.2 Resultatdiskussion 
Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur legitimerade psykodynamiska 
psykoterapeuter upplever användningen av skratt och humor i terapirummet. 
Resultatdiskussionen delas in i de teman som redovisas i resultatdelen. 
Frågeställningar var: Hur förhåller sig psykodynamiska psykoterapeuter till 
användning av skratt och humor i terapirummet? Samt vilka positiva respektive 
negativa effekter kan skratt och humor i terapirummet leda till? 
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Resultatet visas utifrån förhållningssättet att skratt och humor i terapirummet kan 
vara både positivt och negativt. Det är inte antingen eller. Studiens resultat är i 
linje med tidigare forskning gällande humorns effekter och respondenterna i 
studien var medvetna om riskerna men majoriteten ansåg att de positiva 
effekterna övervägde. Studien belyser vikten av att anpassa användandet av skratt 
och humor utifrån den patient man har framför sig. Det är emellertid osäkert hur 
patienten upplever psykoterapeutens användande av skratt och humor, vilket 
kräver mer forskning.  
 
7.2.1 Humor inom psykoterapeuten 
Samtliga respondenter beskrev att humoristiska stunder kunde infinna sig under 
en analytisk process men de tillskrev dessa stunder olika värde och förhöll sig 
olika till om det krävde någon analytisk uppmärksamhet. Resultaten visade att 
skratt och humor förekom frekvent i respondenternas terapirum. Detta trots att 
de beskrev skratt och humor som ett kontroversiellt ämne, en ickefråga under 
utbildning och i psykodynamisk teori, förutom Winnicotts lekområde. 
Respondenterna beskrev att det idag fanns en mer tillåtande attityd gentemot ett 
mer relationellt perspektiv inom psykoterapi. Det relationella perspektivet visar på 
betydelsen av att terapeutens känslouttryck i högre utsträckning får framträda 
Sjöqvist (2009). Samtliga respondenter hade en samsyn på att skratt och humor är 
en del av terapeutens personlighet. Vilket överensstämmer med Franzinis (2001) 
beskrivning om att terapeutens sinne för humor bör vara en del av 
psykoterapeutens personliga egenskaper för att passa bäst in i terapirummet.  
 
7.2.2 Humor inom patienten 
Även om respondenten själv beskrev sig som en humoristisk person använde de 
sig inte av humor i terapirummet om de inte upplevde att det fanns någon 
gynnsam effekt för patienten. Enligt (Sultanoff, 2013) kan humor vara närvarande 
i både privata och kliniska relationer men användningen i terapirummet ska vara 
selektiv och till fördel för patienten. Respondenterna använde skratt och humor i 
högre utsträckning när patienten var strukturerad på en högre nivå, när 
terapiprocessen pågått ett tag och om patienten hade tillgång till ett observerande 
jag. Levine och Redlich (1955) menar att patientens personlighetsstruktur är 
avgörande för om och när man väljer att använda humor i terapirummet. En 
större försiktighet intogs av respondenterna om patienten hade en 
bristproblematik. Intoning och fingertoppskänsla var begrepp som återkom 
frekvent. I terapirummet beskrev respondenterna flera positiva effekter av skratt 
och humor, såsom att det kan lätta upp stämningen, att det kan bli lättare att 
andas, är ångestlindrande, bygger relation och utökar lekområdet. Dessa resultat är 
i linje med Richman (1996) som menar att humor i terapirummet kan skapa en 
känsla av liv och hjälpa patienten att se sitt lidande utifrån ett annat perspektiv. 
Även Valentine & Gabbards studie (2014) visade att humor kan generera en 
implicit känsla av närhet och hjälpa till att skapa ögonblick av möten mellan 
terapeut och patient.  
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Med ökad erfarenhet beskrev respondenterna att deras fingertoppskänsla blev mer 
kalibrerad, vilket skulle kunna förklara att respondenterna också använde mer 
humor med ökad erfarenhet och mer humor när de hade lärt känna patienten 
bättre. Kubie (1971) menar att erfarna terapeuter kan använda sig av humor utan 
att orsaka skada men att för oerfarna terapeuter kan användning av humor orsaka 
en irreversibel skada. Respondenterna var mer restriktiva eller avstod helt från att 
använda sig av humor om de upplevde att patienten använde skratt och humor 
som motstånd eller försvar. Lindenmann (1995) hävdar att patienten kan använda 
humor som ett taktiskt försvar för att undvika känslomässig närhet till terapeuten. 
Kubie (1971) menar i linje med detta, att när man som terapeut svarar upp på 
patientens användning av humor kan terapeuten förstärka patientens neurotiska 
försvar.  
 
Respondenterna beskrev att patienter som var i sorg befann sig i ett svårt tillstånd 
som det var komplext att föra in humor i då lättsamhet kunde avleda eller 
uppfattas som att man förbjöd sorgeprocessen. Humor i terapirummet kan enligt 
Amici (2019) vara ett sätt för patienten att fly undan smärtan, maskera känslor och 
skapa ett förföriskt förhållande vilket leder till ett ökat avstånd till terapeuten. 
Respondenterna var alla uppmärksamma på om skrattet kunde vara patientens 
försök att gömma sin skam.  
 
7.2.3 Humor mellan psykoterapeut och patienten 
Trots flertalet positiva erfarenheter av att använda skratt och humor, återkom alla 
respondenter till den komplexitet och den svåra balansgång som användande av 
humor kräver. Rädslan att trampa fel, förstärka motstånd och försvar hos 
patienten, göra rambrott, ladda på kärleksöverföring eller att den terapeutiska 
relationen övergår i en social relation var risker som beskrevs. Valentine & 
Gabbard (2014) tar upp flera av de risker som respondenterna beskriver i sin 
studie i relation till svårigheten att terapeuter är utlämnade till riskerna utan att ha 
fått utbildning eller träning av sin förmåga och integrera sin humoristiska sida i 
terapin. Riskerna som togs upp var även i linje med Gibson och Tantems (2018) 
studie där de undersökte humorns effekt på arbetsalliansen i den psykodynamiska 
terapiprocessen. De visade på att humor genererade högre energi i sessionen och 
därmed utgjorde en större risk för kärleksöverföring. Flera respondenter 
redogjorde även för mer jämlika relationer som kan tolkas som en rädsla för att 
den terapeutiska relationen hade övergått i en social relation. Detta är i linje med 
Amici (2019) som menar att patienten kan använda humor för att neutralisera 
terapeuten och terapirummet genom att förföra via positiva känslor för att slippa 
möta sitt lidande. En respondent beskrev att det aldrig gick att återgå till en 
terapeutisk relation om man väl gått över den gränsen till en kamratrelation. 
Kubie (1971) menar att humor är ett kraftfullt emotionellt band som kan 
användas av patienten för att förföra terapeuten att träda ur sin roll.  
 
Gällande att visa sina känslor i terapirummet tillsammans med sin patient beskrev 
tre respondenter att de medvetet och ofta gjorde det medan två respondenter 
beskrev att de gjorde det sällan eller aldrig. Pierce (1994) hävdar dock att det finns 
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risk för att terapeuten vill ta bort fokus från obekväma ämnen eller känslor när 
man via humor vill visa sig ofarlig. De som valde att avstå egna känslouttryck lade 
en större vikt vid att som terapeut förbli ett oskrivet blad. Eftersom att visa sina 
känslor eller skratt och humor som uttryck kan avslöja för patienten vilka vi 
egentligen är, när det blir tydligt vad vi väljer att skratta eller visa våra känslor åt. 
Det framkom en viss oro för hur respondenterna kunde komma att uppfattas 
under intervjun, när de gav exempel på när de använt skratt och humor, vilket fick 
dem att vilja justera sina tidigare uttalanden. En tolkning på detta kan vara rädsla 
inför att uppfattas som oseriös, de skrattar inte längre lika mycket ”i smyg” när de, 
i denna studie, berättat om sin användning av skratt och humor i terapirummet. 
Enligt Kubie (1971) kan, terapeuter som inte anammat neutralitets-begreppet i 
förhållande till humor, komma att känna en hemlig skuld.   
 
7.3 Förslag till fortsatt forskning 
Den här studien fokuserade psykoterapeuters upplevda erfarenheter av att 
använda skratt och humor i terapirummet, förslag till fortsatt forskning är att det 
skulle vara värdefullt att gå vidare och undersöka även patientens upplevelse av 
när skratt och humor infinner sig i terapirummet. Fokus skulle då kunna vara att 
undersöka hur det upplevts påverka själva terapiprocessen och framförallt hur det 
har påverkat relationen till terapeuten. 
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Bilaga 1 

                                       
 
Information om deltagande i forskningsstudien:  
Humor och skrattets betydelse i det psykoterapeutiska terapirummet  
 
Studien syftar till att få utökad kunskap och förståelse för hur man som 
psykodynamisk psykoterapeut använder humor och skratt i terapirummet. 
Fokus för studien är dina erfarenheter och hur du upplevt humorn och skrattets 
betydelse i ditt patientarbete och dess betydelse för arbetsalliansen. I det här 
brevet får du information om studien och vad det innebär att delta.  
 
Jag kommer att intervjua verksamma psykodynamiskt utbildade legitimerade 
psykoterapeuter med ett minimum av 5 år som verksamma inom psykoterapi. 
Intervjun kommer vara semistrukturerad med öppna frågor/frågeområden. 
Varje intervju är individuell och uppkommer ett spår kommer detta att 
utforskas och följas. Fokus kommer att handla om dina reflektioner och 
upplevelser av ämnet. Du kommer att intervjuas av mig, Maja Koppfeldt som 
studerar på Psykoterapeutprogrammet vid Ersta Sköndal Bräcke högskola. Vi 
kommer överens om en tid och plats som passar dig och intervjun tar ca 1,5 
timme.  
 
Studien kommer fokusera på frågeområden som arbetsalliansen, lekområdet, 
terapeutens sinne för humor och humor som motstånd. Exempel på frågor 
kommer att vara, Kan du berätta om senaste gången du skrattade tillsammans 
med en patient i terapirummet?, Har du tagit del av litteratur kring humorns roll 
i terapirummet?, Finns det någon situation du har upplevt att humor som 
terapiverktyg är extra viktigt? Finns det några psykodynamiska teorier som du 
har upplevt har varit hjälpande eller vägledande för ditt sätt att se på 
användandet av humor? 
 
Vad händer med mina uppgifter? 
 
Intervjun kommer att spelas in och i samband med transkribering tas alla 
uppgifter bort som kan identifiera personen och ljudfilerna raderas direkt efter. 
Hur får jag information om resultat av studien? 
Den färdiga studien kommer att publiceras på Diva. 
Ansvarig för studien; Maja Koppfeldt Mail: maja@livsanda.se 
Handledare Lisa Rudolfsson, Fil.dr. Mail: Lisa.Rudolfsson@gri.gu.se 
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Bilaga 2 
 
Frågor/Frågeområden  
Humor och skrattets betydelse i det psykoterapeutiska terapirummet  
 
 
Inledande fråga, ex. ”kan du berätta om vilka tankar som rörde sig i ditt huvud 
när du såg min förfrågan och bestämde dig för att delta?” 
 

q Kan du berätta om den senaste gången du skrattade tillsammans med din 

patient i terapirummet? 

q Har du något minne av att din terapeut använde humor när du gick i 

egenterapi? (följdfråga: Hur upplevde du det?) 

q Hur vanligt skulle du säga att det är att du använder dig av humor i terapi?  

q Tycker du att humor som verktyg är en viktig del av din yrkespraktik? 

(följdfråga: Varför är det viktigt/inte viktigt?) 

q Finns det någon situation du har upplevt att humor som terapiverktyg är 

extra viktigt? / Finns det någon situation du har upplevt att humor är 

extra svårt? (följdfrågor: Kan du ge något exempel på det?) 

q Har du tagit del av någon litteratur kring humorns roll i terapirummet? 

(eventuell följdfråga: Minns du om ni talade om det någon gång under din 

utbildning?) 

q Finns det några psykodynamiska teorier som du har upplevt har varit 

hjälpande eller vägledande för ditt sätt att se på användandet av humor? 

(följdfråga: Kan du ge exempel på hur du konkret använt dig av dessa?) 

q Vad tänker du mer allmänt om att humor är? (följdfrågor: Är humor något 

en person har eller inte har eller kan man lära sig/utbilda sig till humor?) 

q Upplever du att det är någon skillnad i ditt sätt att se på och använda dig 

av humor idag och när du var nyexaminerad? 

Avslutande frågor, ex: ”Finns det någonting som jag har glömt att fråga dig 
om kring ditt sätt att se på och använda dig av humor i terapirummet?” + 
”Hur tycker du att det har känts att sitta här och prata med mig om det här 
idag?” 

 


