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Sammanfattning 
Syftet med denna kvalitativa studie har varit att undersöka vilken betydelse humor tillskrivs av 

professionella i behandlingsarbete med ungdomar, vilken betydelse humor beskrivs ha i att skapa 

meningsfulla relationer med ungdomarna samt vilken betydelse humor upplevs ha för de 

professionellas egna samarbete. Studiens empiri är baserad på två fokusgruppsintervjuer om fyra 

deltagare vardera samt två enskilda semi-strukturerade intervjuer. Sammantaget har 10 informanter 

från fyra verksamheter deltagit i studien. Studiens vetenskapsteoretiska perspektiv är 

socialkonstruktivism. Studiens empiri har primärt förståtts genom Erving Goffmans dramaturgiska 

perspektiv och begreppen “Roll” samt “Ram”, Michel Foucaults diskursperspektiv och begreppet 

“Biomakt”. Som komplement har även begreppet “Att göra kön” Från Candace West och Don 

Zimmerman använts. 
 

Det empiriska materialet har bearbetats med en tematisk analys där fyra huvudsakliga teman 

identifierats: “Professionalitet och humor”, “Kommunikation och humor”, “Relation och humor” samt 

“Kultur, klimat och humor”. Dessa teman utgör grunden för studiens analys- och resultatdel, och blir 

på så vis också det som tolkas för att besvara studiens frågeställningar. Den tolkning vi gjort av 

studiens material visar att humor beskrivs som en ständigt närvarande faktor i arbetet med 

ungdomarna, samt även inom personalgruppen där den uppges fungera som en coping-strategi. 

Humor återges av de professionella som en funktion som kan fungera avväpnande i spända 

situationer, exempelvis kan den ge en mänsklig aspekt i det första mötet med institutionen. Det som 

främst belystes i materialet var att humorns främsta egenskap var att verka relationsskapande. 

Vidare redogjordes för att humor var något som främst “bara finns” i sammanhanget, men att ett 

korrekt användande av humor är en stor del av den professionella rollen. Återkommande i studien 

betonades att ett korrekt användande var svårt att formulera, då användandet i sig är väldigt 

kontextbundet och att en stor del “fingertoppskänsla” är av yttersta vikt. 

 

 

 

Nyckelord: HVB, humor, relation, socialkonstruktivism, socialt arbete 
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Abstract 
The purpose of this qualitative study has been to investigate the how the importance of humour is 

described by professional social workers in residential care. Additionally, the significance humour is 

given in creating meaningful relationships with adolescents as well as its importance for the 

professionals own cooperation has been investigated. The empirical material from this study is based 

on two focus group-interviews consisting of four participants each and two semi-structured 

interviews with one professional each. A total of ten informants from four different institutions were 

interviewed for this study. The theoretical perspective of the study is social constructivism. The 

studies empirical material have foremost been understood through Erving Goffman’s dramaturgical 

perspective including his theoretical concepts of “Role” and “Frame”, and Michel Foucault’s 

discourse perspective and the concept “Biopower”. The concept “Doing gender” from Candace West 

and Don Zimmerman was also used as a complementary perspective in the analysis. 

The empirical material of the study has been processed with a thematic analysis in which four main 

themes were developed. “Professionalism and humour”, “Communication”, “Relation and humour” 

and “Culture, climate and humour”. These themes made the foundation of the analysis- and results 

chapter of the study, and was therefore also what was interpreted to answer the question 

formulation of the study. The interpretation made out of the empirical material of the study show 

that humour is a constantly present factor in the work with the adolescents as well as with the 

professionals themselves where humour worked as a coping-strategy. Humour has a disarming 

feature in tense situations, and can for example give a human touch in the first meeting with the 

institution. What was mostly highlighted in the material was that the primary characteristic of 

humour was its function to aid people in forming relationships. Furthermore humour was described 

merely as something that’s “just there” in the context, but that a proper usage of humour played a 

major role in what it meant to be a professional. Recurrent in the study was how the professionals 

emphasized that a proper usage of humour was difficult to formulate since the usage in itself was 

described as very contextual and that a great deal of sensitivity is of utmost importance. 

 

Keywords: Humour, relations, residential care, social constructivism, social work 
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Förord 

“Livet är för kort för ett bra förord” 

 - Richard Thellman 

“Varför fick inte jag något citat?” 

- Markus Lundahl

 

När vi började socionomprogrammet hösten 2015 och började lära oss om sociala problem så trodde 

vi nog aldrig att en uppsats om humor skulle komma till stånd, men attans så fel vi hade! 

Vi vill rikta ett stort tack till Trappan och ert gratis kaffe, sammantaget har vi nog konsumerat kaffe 

närmare kostnaden av en nyexaminerad socionoms årslön. Vi vill även passa på att tacka biblioteket 

för all litteratur, då vi genom er närmare sparat en nyexaminerad socionoms årslön på bokinköp. Ett 

stort tack kommer även till campusbussen, då den gjorde att vi slapp pendlingskostnader närmare en 

nyexaminerad socionoms årslön. 

 

Främst vill vi dock rikta det största av tack till vår handledare Sabine Gruber. Genom din otroliga 

hjälp, din skarpa bläckpenna, dina välritade smileygubbar och förmåga att få oss att ge lite extra hela 

tiden när det varit kämpigt så har vi gått i mål med en studie vi är otroligt stolta över. Du har besparat 

oss stress värdigt 15 år i arbetslivet. 

 

Skämt å sido, vi har upplevt dessa 10 veckor som otroligt givande och utvecklande för oss själva, även 

om det ibland kändes tungt att ännu en dag arbeta med samma text som man bearbetat dagar i 

ända. Ämnet humor har varit svårbehandlat, men samtidigt något som ligger oss nära som personer. 

Det har från vår omgivning upplevts som både spännande och nyskapande (åtminstone som de sa), 

och vi hoppas att de som i framtiden tar sig an ämnet humor ska göra det med samma intresse som 

vi gjort. Vi vill inleda studien med ett citat värdigt att bära med sig under läsningen. Främst beskriver 

det hur vi kände när vi letade tidigare forskning, men det kan också sägas vara en motsats till vad vi 

upplevde från både fältet och närstående. 

 

 

“Analyzing humour is like dissecting a frog.  

Only a few are interested and the frog dies.” 

- E.B White 

 

 

 

 

Norrköping/Linköping, maj 2018 

Markus Lundahl och Richard Thellman 
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1. Inledning 

Problemformulering  

Socialt arbete är som namnet antyder just en social praktik där klienter, socialarbetare och dess 

interaktioner sinsemellan är varandras förutsättningar. Detta samspel - eller frånvaro av samspel - är 

i sin tur basalt för vilken kvalitet interaktionen kommer att ha. 

 

SSR:s etiska kod för socialarbetare (Akademikerförbundet SSR 2015) framlägger humor som ett etiskt 

personlighetsdrag av värde för rollen som socialarbetare. Då denna roll ofta innebär en balansgång 

mellan en stödjande samt en kontrollerande aspekt blir humorns roll här extra intressant. 

Balansgången mellan dessa två aspekter blir något att ha i åtanke, speciellt om vi förlägger 

spelplatsen till en del av det sociala arbetet som parallellt innefattar både stödjande och fostrande 

moment i behandlingen: Hem för vård och boende (HVB) (Inspektionen för vård och omsorg 2016). 

För hur ser förutsättningarna för relationsskapande ut inom kontexten för HVB-verksamheter? 

 

Vi studieförfattare har i tidigare kurser under vår nuvarande utbildning på Socionomprogrammet 

kommit i kontakt med SSR:s etiska kod för socialarbetare (Akademikerförbundet SSR 2015) där det, 

som vi tidigare redogjorde för, innefattar humor som ett personlighetsdrag av värde hos dem som 

bedriver socialt arbete. Humor har förutom i SSR:s artikel inte omnämnts på andra platser i vår 

utbildning och det var således här studiens ämne började formuleras. Humor avtecknas som en 

önskvärd egenskap för alla oss inom det sociala arbetets verksamhetsfält, men hur det kommer till 

uttryck eller används omnämns inte. Det vår studie avser att undersöka är därför hur humor används 

inom socialt arbete, och mer direkt inom HVB-verksamheter då de som institutioner bedriver både 

en stödjande och fostrande verksamhet. 

 

Syfte och frågeställningar  

Studiens syfte är att undersöka vilken betydelse humor generellt tillskrivs av professionella i 

behandlingsarbete med ungdomar på HVB-hem. Men även mer specifikt gällande aspekterna relation 

och samarbete. Syftet kommer att konkretiseras genom tre frågeställningar som besvaras genom 

studien. 

 

1. Hur beskriver de professionella att humor används i behandlingsarbetet med ungdomarna? 

2. Vilken betydelse tillskrivs humor för relationsskapandet med ungdomarna? 

3. Vilken betydelse tillskrivs humor för de professionellas samarbete? 
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Disposition 

Studiens andra kapitel kommer att utgöras av studiens bakgrund, där begreppsdefinitioner och viktig 

fakta för studien presenteras. I det tredje kapitlet placerar vi studien i ett sammanhang tillsammans 

med en forskningsgenomgång. Den tidigare forskningen är en kunskapsöversikt över ämnet humor. I 

det fjärde kapitlet redogör vi för studiens teoretiska ansats i form av centrala begrepp och teorier. 

Femte kapitlet utgörs av en redogörelse för studiens metodologiska tillvägagångssätt, 

vetenskapsteoretiska perspektiv, samt studiens etiska aspekter vid materialinsamlingen, 

trovärdighet, vår egen förförståelse. Vi kommer här även att föra en diskussion om studiens metod 

samt etiska aspekter av studien. I sjätte kapitlet redogör vi för studiens resultat och analys av det 

empiriska materialet för att sedan i det sjunde kapitlet föra en diskussion om studiens resultat. I det 

sjunde kapitlet presenteras även studiens kunskapsbidrag och angelägna frågor för framtida 

forskning. 
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2. Begrepp 

I detta kapitel kommer vi att presentera de begrepp och företeelser som vi ser som centrala i studien. 

Detta för att göra materialet förståeligt och konkret, samt bidra med överskådlighet över den kontext 

vi studerat. De rubriker vi anser av vikt att belysa är vår förståelse av begreppet “institution”, 

placeringsformerna SoL och LVU, samt boendeformerna Hem för vård och boende, vilket vi 

fortsättningsvis benämner som HVB, och HVB med inriktning ensamkommande barn och unga, vilket 

vi kommer att benämna som EKB. 

 

Vår förståelse av begreppet “institution” 

När vi ska definiera begreppet “institution” så använder vi oss av Thomas Brantes definition. Brante 

definierar en institution som en fysisk plats där regler och normer strukturerar beteenden till ett 

mönster som i viss mån ska vara återkommande. De normer Brante skriver om kan vara både 

reglerande lagar och regelverk, men även mer informella normer, så som traditioner eller vanor. Kort 

kan vi alltså förklara en institution som en inrättning med ett mål att uppfylla en uppgift. Ett exempel 

på en fysisk institution med en given uppgift kan vara en skola, vars uppgift är att på en fysisk plats 

lära ämneskunskaper i enlighet med rådande lagar och förordningar (Jönsson, Persson & Sahlin 2011 

s. 11). Vi anser att den definition av vad en institution är som vi redogjort för här ovan är applicerbart 

även för de HVB- och EKB-boenden vi besökt. Verksamheterna befinner sig på en fysisk plats med ett 

mål att arbeta omvårdande, stödjande och fostrande (Inspektionen för vård och omsorg 2016). Det 

är alltså med bakgrund av detta vi förstår HVB samt EKB-boenden som institutioner.  

 

Placeringsformer  

Här redogör vi kort för de lagrum som är av juridisk och praktisk betydelse för de typer av placeringar 

som förekommer i studien. De lagrum som är aktuella är socialtjänstlagen (SoL) samt lag med 

särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).  

 

Placeringar som görs med stöd av Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) hädanefter refererat till som SoL 

baseras på biståndsparagrafen 4:1 och är av frivillig art. Åtgärder som rör barn och unga skall med 

stöd av SoL 1:2 ske med barnets bästa i särskilt beaktande. Boendeformerna regleras genom SoL kap 

6:1 om vård utanför det egna hemmet. Här framgår att socialnämnden är ansvariga för placeringar 

som görs inom boendeformerna familjehem, hem för vård och boende (HVB) samt stödboende för 

barn och unga i åldern 16-20 år. Då boendeformen HVB är central för vår studie kommer den att 

redogöras för mer specifikt nedan. 

 

Placeringar som görs med stöd av Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (SFS 1990:52) 

Hädanefter refererat till som LVU, täcker in de fall där samtycke för vård inte gått att inhämta från 

ungdom eller vårdnadshavare, men det av socialnämnden ansetts av vikt att en insats initierats 

oavsett samtycke eller ej. I LVU:s inledande paragraf framgår att placeringar med stöd av denna lag 

ska göras med respekt för den unges människovärde och integritet, samt att vad som är bäst för den 

unge skall vara avgörande. 
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Boendeformer 

De två institutions-former som förekommer i denna studie är som nämnts ovan HVB samt HVB med 

inriktning på EKB. Då de boenden vi besökt haft olika målgrupper kring exempelvis kön, typ av 

problematik eller varit specialiserade på ensamkommande barn så avser vi i det följande att göra en 

förtydligande beskrivning av HVB samt EKB. 

 

HVB beskrivs av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som en verksamhet som bedriver behandling 

eller är inriktad på omvårdnad, stöd eller fostran. Dessa kan vara inriktade mot barn, ungdomar, 

vuxna eller familjer med någon form av behov inom socialtjänstens område, exempelvis missbruk 

eller beroendeproblematik (Inspektionen för vård och omsorg 2018). Antalet boenden för barn och 

unga har vuxit under 2010-talet både gällande HVB och stödboenden, den dominerande 

huvudmannen bland HVB-boendena är olika privata utförare. Det är också dessa som oftast står för 

utredningar, hälsoundersökningar och stödinsatser runt placerade barn och unga (Socialstyrelsen 

2018 s. 13). I samma rapport från Socialstyrelsen skrivs vidare kring jämförelser mellan privata och 

offentliga HVB-boenden att det förekommer vissa skillnader i personalens utbildning mellan de två 

huvudmännen, men att personaltätheten är likvärdig. Gällande kvaliteten på vården konstateras att 

denna är svår att mäta och dra slutsatser kring utifrån det rådande kunskapsunderlaget. Varken 

skillnaderna i personalens utbildningsnivå eller uppgifterna från tillsynen säger något om resultatet 

av vården och det saknas också vetenskapliga underlag om nyttan och effekten av olika vård och 

behandlingsinsatser på HVB (Ibid s. 13-14).  

 

En särskild form av HVB är de som inriktar sig mot EKB, alltså ensamkommande barn och unga. På 

dessa placeras minderåriga asylsökande utifrån samma regelverk som andra minderåriga som av 

olika anledningar inte kan bo med sina föräldrar (Socialstyrelsen 2016 s. 11). I samband med den 

stora mängd asylsökande som kom till Sverige 2015 öppnades många EKB-boenden, framförallt i 

offentlig regi för att tillgodose det stora behov av boendeplaceringar som då uppstod (Socialstyrelsen 

2018 s. 13). Sedan dess har antalet ensamkommande barn som söker asyl i Sverige minskat och 

trycket på socialtjänsten att ordna med boenden och omsorg för dessa är inte längre lika starkt.  
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3. Anknytning till tidigare forskning 

Vi kommer här att ge en översikt kring den tidigare forskning och dess resultat som vi funnit inom 

vårt angivna ämne. Vi har främst använt oss av Linköpings universitetsbiblioteks söktjänst Unisearch 

för att hitta artiklarna och de sökord vi initialt använde oss av var “humour”, “juvenile”, 

“adolescents”, “laughter”samt “treatment”. Då vi upptäckte att forskningen är begränsad inom 

socialt arbete både nationellt och internationellt har vi vidgat vårt område till att även inkludera 

angränsande fält som vårdsektorn. Materialet vi funnit i våra efterforskningar har sedan strukturerats 

genom fyra teman som vi valt att dela in denna genomgång i: “Humor som kommunikativt fenomen”, 

“Humor i relation och behandling”, “Humor och professionalitet” samt “Humor i arbetsklimat och 

gruppkultur”. Dessa teman representerar de forskningsfrågor och problemområden kring humor som 

varit mest frekvent förekommande i våra sökningar. Vidare har vi förutom sökningarna ovan även 

hittat en större andel artiklar genom att hämta referenser från de artiklar vi funnit användbara för 

studien. 

 

Humor som kommunikativt fenomen 

Forskningen här handlar främst om humor och dess kommunikativa funktion i mellanmänskliga 

interaktioner. Henny Olsson, Harriet Backe och Stefan Sörensen (2003) visar på att humor i huvudsak 

har fyra olika kommunikationsfunktioner: Den sociala funktionen; som syftar till att skapa gemenskap 

och stärka tryggheten inom en grupp. Den expressiva funktionen; som syftar till att individen i ett 

samtal medvetet eller omedvetet kan uttrycka sina känslor och funderingar. Här spelar ickeverbal 

kommunikation som kroppsspråk och gester en betydande roll för själva humorbudskapet. 

Informationsfunktionen; påverkar genom humorns avdramatiserande effekter överföringen av 

information och kunskap mellan individer då den kan underlätta mottagandet av budskap. Även 

språk och relation spelar en stor roll här. Den sista funktionen som tas upp är sedan 

kontrollfunktionen som handlar om återkoppling i samtalet kring om humor-kommunikationen gått 

fram. Det blir här återigen en fråga om språk, men också om social kompetens och trygghet i mötet 

mellan individerna då humor-kommunikationen kan synliggöra vad som är accepterat att skämta om 

eller inte (ibid).  

 

Om detta skriver också Michael Haugh och Derek Bousfield (2012) som i en explorativ etnografisk 

studie med brittisk och australiensisk kontext undersökte provokativa humoristiska interaktioner 

mellan män. Där framkom att en skämtsamt nedsättande jargong var förekommande bland de 

undersökta grupperna samt att detta var ett sätt att kommunicera en självdistans och förmåga att 

inte ta sig själv på för stort allvar. Detta sågs i sin tur som en högt värderad egenskap i den sociala 

(maskulina) ordningen mellan männen och verkade fungera som en social ritual för att passa in och 

stärka gruppgemenskapen. Fokuset på studien gör den även representativ för ett slags 

genusperspektiv vilket kan knytas till genusaspekten i vår egen studie.   

 

Vad studien ovan pekar på är alltså att humor kan sägas användas både som ett kommunikativt 

vapen och ett skydd. Detta är också något som Henny Olsson, Harriet Backe, Stefan Sörensen och 

Marianne Kock (2002) tar upp i en kvalitativ intervjustudie inom svensk hälso- och sjukvård kring vad 

humor innebär för människor. Som exempel tas satirisk humor upp i sammanhanget “kamouflage” 

där satiren både kan fungera häcklande gentemot individer, men samtidigt fungera som en 

täckmantel för att kritisera makt och en väg att använda sin yttrandefrihet. På ett liknande sätt tas 
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också skrattets funktion upp genom sin förmåga att skapa både närhet och distans mellan människor. 

Närhet genom att skratta med varandra och distans genom att skratta åt varandra (Ibid), där ett 

exempel var att flera av de professionella i studien konstaterade att många saker var roliga så länge 

det hände andra och inte en själv. På grund av humorns mångbottnade karaktär blir således empatisk 

förmåga centralt, vilket också tas upp i studien som ett raster kring fenomenet att skratta åt andra; 

för med en mer empatisk ingång kunde individerna också se att “detta skulle lika gärna ha kunnat 

hända mig”, samtidigt som en mindre empatisk ingång kunde skönjas hos de som menade att “det 

aldrig skulle hända mig”.  

 

Neil Gibson och Digby Tantam (2017) tar också upp aspekten empati i förhållande till humor i en 

teoretisk genomgång kring humor i olika sammanhang med fokus mot psykoterapi. De skriver att 

humor kan visa på ett empatiskt förhållningssätt som kan leda till en större social förståelse samt 

därför en minskad risk att hamna i konflikt. De skriver dock vidare att även om humorn är universellt 

förekommande färgas och nyanseras den också av de kulturella och samhälleliga ramar där den 

återfinns i, vilket i sig kan skapa klyftor i humor-kommunikationen då individer från exempelvis olika 

kulturer möts. Därför bör den således användas med fingertoppskänsla i behandlande sammanhang 

(Ibid). Detta leder vidare till nästa tema som mer explicit väver in humorn i en relationellt och 

behandlande kontext.  

 

Humor i relation och behandling 

Olsson, Kock och Backe (2000) lyfter i en kvantitativ studie från svensk sjukvård att vårdande som 

kunskap är både en vetenskap och en konst och konstaterar vidare att detsamma även gäller 

fenomenet humor. I denna studie ges en bild av att humor och vårdande går hand i hand på flera 

sätt; från fysiologiska aspekter som smärtupplevelser och påverkan på blodtrycksvärden till 

psykologiska och sociala aspekter kring relationer och kommunikation. Även här noteras också att 

användning av humor bör göras med finkänslighet av behandlande sjukvårdspersonal (Ibid). Något 

som också noteras är användningen av galghumor bland personalen, vilket diskuteras som en form av 

skydd mot olika typer av stressorer som sjukvårdspersonalen behöver hantera (Ibid). Ytterligare en 

aspekt som tas upp är just känslan för när humor kan och bör användas i vårdande sammanhang, här 

indikerar resultat från studien på en hög nivå av tvivel kring frågan om humor kan användas när som 

helst i den vårdande kontexten. Detta för oss återigen tillbaka till frågan om fingertoppskänsla och 

osäkerhet.  

 

Risker och osäkerhet kring användningen av humor i vårdande kontext är något som May 

McCreaddie och Sheila Payne (2011) också tar upp i en kvalitativ intervjustudie från brittisk sjukvård. 

De visar på att humorns effekter rent fysiologiskt samt psykologiskt är något som beforskats tidigare, 

medan de interpersonella kommunikativa aspekterna inte givits samma belysning. Utifrån att fråga 

kring dessa aspekter framkommer ett patientperspektiv där man i studien visar att patienter ser 

humor som en integrerad del runt deras hälsostatus på olika sätt, men att de inte upplever ett 

gensvar kring detta från den vårdande personalen i någon större omfattning (Ibid). Med denna 

bakgrund resonerar artikelförfattarna vidare kring att det kan krävas självkänsla och gott 

självförtroende av den behandlande sjukvårdspersonalen för att använda humorn på ett kvalitativt 

och korrekt sätt. Men att detta kan försvåras genom organisatoriska och yrkesmässiga ramar (Ibid). 

En aspekt i sammanhanget som noterades var att äldre sjukvårdspersonal var mer positivt inställda 
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till att ta risker och våga använda humor i mötet med patienten, något som också efterfrågats av 

patienterna. Studien menar på så sätt att riskerna finns där men att vinsterna överstiger dem. 

 

Studierna som rört behandling ovan har utspelat sig i en sjukhus-kontext, men Stephen Jordan (2016) 

är ett exempel inom det sociala fältet. Denne kommer till slutsatsen att humor används i det sociala 

verksamhetsfältet, och att den har en central funktion i att både skapa och underhålla relationer. 

Men han visar också att den även är motsättningsfull och innebär ett risktagande. Även om humor 

beskrivs som en nyckel till relationsskapande anser Jordan att ämnet är dåligt beforskat inom fältet. 

Detta trots att humorns relationsskapande funktioner även beskrivs spela roll för socialarbetare 

själva kring deras hantering av sina egna och andras känsloliv (Ibid). Jordan menar vidare att 

socialarbetare ofta befinner sig pressade mellan olika krav från exempelvis organisation eller klienter, 

där humor kan vara ett sätt att hantera pressen och exempelvis skapa en starkare grupptillhörighet. 

Detta med bakgrund i att socialarbetare alla är en del av samhället, de har ett uppdrag dels av 

kommun och stat och de ska arbeta för en jämställd/ömsesidig relation med marginaliserade och 

utsatta grupper (Ibid).  

 

McCreaddies (2010) studie behandlar utsatta grupper och visar på hur användningen av galghumor 

kan fungera konstruktivt i relationsbyggandet med mer motsträviga individer med exempelvis 

missbruksproblematik eller liknande. Med bakgrund av diskussionen hos McCreaddie och Payne 

(2011) kring osäkerhet och tvekan inför att använda humor ges här ett exempel på hur denna typ av 

vassare jargong vid interaktion med en socialt utsatt individ varit gynnsamt för relationen och den 

behandlande processen mellan personalen i fråga och klienten. McCreaddie ställer sig frågan kring 

huruvida denna positiva behandlingsrelation varit given utifrån den specifika personalen, eller om 

detta fält av socialt arbete med starkt utsatta individer i sig attraherar en viss typ av personer och om 

dessa är mer lämpade för att arbeta med den givna klientgruppen, utifrån deras specifika relationella 

fingertoppskänsla kring just galghumor? (Ibid). 

 

En plats där just rå humor och skämtsamt retfull jargong också beskrivs göra sig gällande på mer än 

ett plan är inom den institutionella tvångsvården av ungdomar, vilket är något som Anna Gradin 

Franzén och Karin Aronsson (2013) skriver om i en etnografisk studie från ett slutet ungdomsboende. 

Här beskrivs hur humoristisk interaktion förutom de tidigare nämnda relationella faktorerna mer 

explicit också fungerar som bärare av makt samt strukturella och hierarkiska positioneringar mellan 

behandlare och ungdom. Detta med bakgrund i den utmärkande kontext där ungdomarna blivit 

placerade på grund av att de setts som problematiska och riskabla i samhället, samtidigt som 

behandlarens roll innefattar att rehabilitera ungdomarna till “normalt fungerande” unga vuxna (Ibid). 

Utifrån detta beskrivs därför hur humor kan bidra till att jämna ut detta statusförhållande genom att 

visa ungdomarna hur man kan klara av att ta emot ett skämt, exempelvis kring åldersskillnaderna 

mellan behandlare och ungdom. Men också genom att lätta upp vid kravsituationer, där en 

obligatorisk rutin kunde filtreras genom humor för att på så sätt tas emot bättre och accepteras av 

ungdomen. 
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Humor och professionalitet  

Med bakgrund i genomgången av studierna så här långt har vi kunnat se att humor är något som dels 

är en frekvent förekommande aspekt i mellanmänsklig interaktion, men också att det används inom 

flertalet vårdande miljöer. Såväl inom sjukhusvård som inom olika delar av det sociala fältet. Men hur 

påverkas den professionella rollen av att använda humor? Olsson, Backe och Sörensen (2003) kopplar 

in etik och moral som en central del i denna fråga då de menar att alla människor har en moral, vilken 

beskrivs som en sammanfattning av de normer och värderingar som färgar en individs agerande, 

vilket även påverkar sättet att använda humor. De menar att det centrala i sammanhanget är själva 

avsikten med agerandet och bör tas med i en moralisk bedömning. På så sätt hänvisar de till 

sinnelagsetiken, inom vilken just ett gott sinnelag eller en god avsikt kring ett agerande blir 

väsentligt. Detta är också tätt sammankopplat med vilken människosyn individen har, då detta 

påverkar de avsikter som kan färga handlingarna gentemot andra (Ibid). Ett annat begrepp som kan 

beskriva detta inom ett professionsetiskt sammanhang är professionell hållning, vilket Olsson, Backe 

och Sörensen kopplar ihop med empati. Denna beskrivs tillsammans med etiken som grundpelare för 

en god humoranvändning genom att den professionella därigenom kan känna av när, hur, var och vid 

vilken tidpunkt och kontext humorn är lämplig att använda (Ibid).  

 

Utifrån resonemanget ovan verkar humorn och den professionella rollen vara tätt sammanbundna. 

Men detta behöver inte alls vara en självklarhet, då synen på professionalitet kan se olika ut i olika 

kontexter samt att forskning kring humor i en behandlande eller vårdande miljö ibland kan ses som 

något trivialt eller ovidkommande i sammanhanget, vilket Ruth Anne Kinsman och Joane Major 

(2008) beskriver i en etnografisk studie från två olika inrättningar inom vården på ett sjukhus i 

Kanada. De kommer dock fram till att även om humor kan skilja sig mellan olika miljöer och beroende 

på vilken person som använder den, så kan den bidra med en förmänskligande kvalitet, vilken 

tillsammans med den rent praktiska vård-kompetensen i övrigt blir en faktor som beskrivs som allt 

annat än trivial (Ibid). Humorns plats i den professionella rollen är också något som återkommer i 

andra artiklar utanför sjukhusmiljön; Lisa Morriss (2015) skriver i en etnografisk studie från det 

sociala fältet att rollen som socialarbetare tidigare varit kantad av en stark seriös roll, vilken inte varit 

associerad med humor. Men att hon i sin empiri tvärt emot detta kunde uttyda en stark närvaro av 

humor bland de informanter hon följde och intervjuade. I studien framkommer att humorn används 

dels socialt och relationsstärkande inom arbetsgrupperna, men också i hög grad genom subtila 

skiftningar i diskuterandet och reflekterandet kring olika problem bundna till det sociala arbetet.  

 

Att genom humor på så sätt hantera det sociala och vårdande arbetet och dess emotionella 

utmaningar leder i sig också vidare till ett annat förekommande tema, nämligen hur coping knyter an 

till frågor som rör aspekten humor. Olsson, Backe och Sörensen (2003) beskriver copingtekniker som 

olika sätt att möta ett problem, exempelvis genom att utföra olika åtgärder för att avhjälpa det, eller 

kanske att rent av blunda för problemet. Det gemensamma är dock att det är vid situationer som 

upplevs som stressande av individen som olika copingtekniker aktualiseras. Humor som 

copingmekanism omnämns i sammanhanget som en faktor som kan fungera som en buffertfunktion 

mot stress genom att bidra med nödvändig distans och nya perspektiv kring ett problem (Ibid). En 

optimistisk hållning och grundsyn beskrivs också som en mer konstruktiv motor för att hantera 

problem. Humorn blir här en funktion för att dämpa en överväldigande känsla av allvar och ge 

utrymme för hopp en möjlighet till förändring. Detta gäller vidare inte enbart professionella, utan är 

lika applicerbart även på exempelvis ungdomar i utmanande livssituationer, men här återfinns då 
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också en åldersfaktor då sinnet för humor befästs under senare ungdomen. Vilket gör att yngre 

personer i det ljuset tenderar att vara mer benägna till självförebråelser och skuldkänslor i jämförelse 

med äldre individer (Ibid).  

 

Även Sarah Erickson och Sarah Feldstein (2006) har studerat coping i relation till ungdomar i USA. I en 

kvantitativ studie inom en psykoterapeutisk kontext poängterar de att övergången från barn- och 

ungdom till vuxenliv kan vara en påfrestande period och att humor spelar en roll i hanteringen av 

detta tillsammans med andra copingtekniker. De menar dock att det saknas forskningsunderlag kring 

på vilket sätt ungdomar använder humor som copingmekanism och att det således är av intresse att 

vidare undersöka detta. Men för att åter rikta ljuset mot de professionella ska vi nedan fortsätta 

forskningsgenomgången med fokus på arbetsklimat och gruppkulturer på arbetsplatser. 

 

Humor i arbetsklimat och gruppkultur  

Arbetsplatsen är en central del i många människors liv, ofta är den också en viktig aspekt i individens 

identitetsskapande samt en plats att vara en del av en grupp. Detta är något som Janet Holmes och 

Meredith Marra (2002) tar upp i en jämförande studie där de undersökt hur humor och gruppkultur 

sett ut på fyra olika arbetsplatser ur olika samhällssektorer. Deras resultat indikerar att användningen 

av humor skilde sig markant mellan de olika grupperna, både gällande mängden humor som förekom 

men även på vilket sätt den användes. De mest förekommande varianterna var stödjande samt i viss 

mån även konkurrerande humor, där den förstnämnda var allmänt förekommande i samtliga fall och 

den senare mer förekommande enbart i vissa fall. Den gemensamma nämnaren i fallen är dock att 

alla visar på olika typer av bevarande av relationsstrukturer i grupperna, såväl gällande vänskapliga 

sådana som relationer färgade av konflikt eller konkurrens (Ibid).  

 

Att humorns kommunikationsvägar både kan vara av vänskaplig och konfrontativ art är även något 

som tas upp av Holmes (2000) som genom analyser av inspelat material från fyra olika statliga 

myndigheter belyser hur humorn genom personalens interaktion kan fylla vitt skilda syften beroende 

på situation och sociala roller. Att med humorns hjälp upprätthålla den sociala fasaden är ett 

genomgående tema i studien där maktrelationer även spelar en central roll. Holmes menar på att 

humor kan fungera som ett medium där ledare i organisationen kan använda denna för att delge 

kritik eller upprätthålla auktoritet samtidigt som man ger en känsla av att vara jämbördig kollega. 

Samtidigt kan humorn även användas åt andra hållet genom att fungera som ett medium för att på 

ett socialt accepterat sätt kritisera en given maktordning eller struktur (Ibid). På så sätt ges bilden av 

humorn som ett i sig neutralt fenomen, men som kan iklädas många skepnader beroende på vilka 

syften och situationer den används vid.  

 

En slags skepnad och aspekt i sammanhanget som också lyfts i flera artiklar är hur genus kan ha 

betydelse i interaktionen och skapandet av en viss typ av jargong och klimat på en arbetsplats. Detta 

är något som Jacqueline Watts (2007) visar på genom en kvalitativ studie från en arbetsplats inom 

konstruktion, vilket presenteras som en starkt manligt orienterad miljö. I studien framkommer att en 

del män agerar konfrontativt gentemot den kvinnliga minoriteten av konstruktionsarbetare genom 

exempelvis exkluderande humoristisk jargong menad att stärka och bevara den manliga 

gruppidentiteten. I detta kan kvinnorna välja att vara aktiva eller passiva aktörer och mer eller 

mindre spela med i jargongen, men oavsett vilket ges dock bilden av hur de som minoritet förblir 

exponerade i det rådande klimatet (Ibid). Stephanie Schnurr och Janet Holmes (2009) är inne på ett 
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liknande spår i en omfattande etnografisk studie från Nya Zeeland där de tagit del av interaktioner 

från en större mängd arbetsplatser. De tar upp att studier visat på att sättet att använda humor skilt 

sig åt mellan män och kvinnor, där de förstnämnda oftare representerat en mer utmanande och 

konkurrerande typ av humor jämfört med kvinnor som tenderat att ha en mer inkluderande sådan, 

vilket ger en utökad bild till de tidigare resultat som presenterats ovan genom Holmes och Marras 

(2002) studie kring olika typer av humor på arbetsplatser. I denna studie ges dock en bredare och 

mer allmän bild där man konstaterar att liksom i Watts (2007) studie ovan är maskulina diskurser 

förekommande på flera arbetsplatser och fyller en likartad funktion, men de menar vidare även att 

dessa stereotyper oberoende av kön både förstärks och utmanas med hjälp av humoristiskt färgade 

interaktioner. Studien blir på så sätt mer av en palett där en stor mängd olika typer av 

kommunikationsmönster runt humor kan skönjas (Schnurr & Holmes 2009). 

 

Tidigare forskning i relation till denna studie 

Med bakgrund i den forskning vi hittat utifrån våra sökkriterier kan vi konstatera att humor som 

begrepp och fenomen fått utrymme i tidigare studier, men att flertalet av dessa som vi kunnat se i 

vår genomgång är producerade inom sjukvården eller en psykoterapeutisk kontext. De flesta studier 

vi funnit har också tillkommit sedan millennieskiftet, varav en majoritet inom ramen av de senaste tio 

åren. Detta indikerar att forskningen kring humor inom en behandlande kontext är ett relativt nytt 

fenomen. Detta blir inte minst tydligt i relation till det sociala fältet där vi enbart hittat ett begränsat 

antal studier. Här finns således en kunskapslucka där denna studie genom sitt specifika fokus på 

interaktionen mellan behandlande personal och ungdomar inom HVB-verksamheter kan ge ett 

bidrag. Dels med att belysa ämnet i sig, men också för att bredda diskussionen kring i vilka 

sammanhang som humor förekommer och vad detta kan innebära för behandlingen, även inom det 

sociala fältet. Gällande nationell kontext för studierna vi funnit har majoriteten en anglosaxisk 

bakgrund, exempelvis England, Kanada och Nya Zeeland. Men vi har även funnit vissa studier från en 

svensk kontext, med fokus främst på sjukvården, men också från ett slutet ungdomsboende. Utifrån 

den relativt snäva tillgången på relevanta studier anser vi att den internationella ramen vår 

forskningsgenomgång innefattat är en tillgång för att beskriva forskningsläget kring ämnet. 

 

I vår studie kommer vi att positionera oss i relation till denna forskningsgenomgång och vi kommer 

att använda oss av forskningen vi presenterat för att underbygga våra analytiska poänger i studiens 

resultatdel. Därmed kan vi på ett mer transparent sätt jämföra resultat och reflektioner utifrån ett 

bredare perspektiv och på så sätt även öka studiens trovärdighet. 
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4. Teorianknytning 

Nedan kommer vi initialt att ge en kort beskrivning av socialkonstruktivism som perspektiv, för att 

sedan i metodavsnittet positionera vår studie i förhållande till detta. Gällande de teoretiska begrepp 

och perspektiv vi valt för att analysera vårt empiriska material - vilka även utgör en grund för vår 

analys och resultatdel - har vi primärt valt Erving Goffmans dramaturgiska perspektiv samt begreppen 

“Ram” och “Roll”, samt Michel Foucaults diskursperspektiv och begreppet “Biomakt”. Som 

komplement använder vi även Candace West och Don Zimmermans begrepp ”Att göra kön” för att 

kunna tillföra en diskussion kring genus i studiens resultat och analysdel. 

 

Socialkonstruktivism  

Vi kommer att i denna studie att utgå ifrån socialkonstruktivismen som övergripande 

vetenskapsteoretisk ram. Vi kommer att använda oss av definitionen som Peter Berger och Thomas 

Luckmann ger. Socialkonstruktivismen utgår enligt Berger och Luckmann (2011 s. 78) från tre 

ståndpunkter, vilka består i att verkligheten dels är en social konstruktion och att människor således 

konstruerar samhällets normer och företeelser utifrån vår tankevärld och handlingar. Detta står i 

belysande kontrast till punkt två som lyder att samhället som verklighet dock kan uppfattas som 

objektiv av individer. Berger och Luckmann (2011 ss. 77-78) redogör för denna kontrast och menar 

att även den upplevt objektiva verkligheten är en produkt konstruerad av människor, då det är 

mänskliga handlingar som lett till konstruktionen av institutioner och normer som kan tyckas existera 

oberoende från enskilda individer. Den tredje och sista punkten i Berger och Luckmanns beskrivning 

av socialkonstruktivismen handlar slutligen om att alla individer inom perspektivet i enlighet med 

ovan ses som en slags social produkt som blir till genom att människor tillskriver sig de normer som 

samhället konstrueras utifrån (Ibid s. 77). Som tidigare nämnts kommer vi att närmare positionera 

studien inom denna teoretiska ram i metodavsnittet. Vi kommer där att föra ett resonemang kring 

varför socialkonstruktivismen är till gagn för studien och hur perspektivet kommer att användas. 

 

Erving Goffmans dramaturgiska perspektiv och begreppen “Roll” samt “Ram”  

För att ge en teoretisk ingång till hur vi kan förstå det sociala samspelet med dess nyanser och syften 

i mötet mellan de professionella och de boende ungdomarna kommer vi att använda oss av 

Goffmans studier i mänskligt socialt samspel. Dessa ger oss på flera sätt möjligheter att belysa den 

empiri vi tagit del av, inte minst då Goffmans studier genomförts inom såväl institutionella som icke-

institutionella sammanhang.  

 

Hur kan vi tolka och förstå vad som sker i mötet mellan människor? För detta använder Goffman sitt 

dramaturgiska perspektiv vilket han beskriver som en social arena inom vilken en individ på olika sätt 

presenterar sig själv inför andra i varierande sociala kontext, som exempelvis kan vara arbetsplatsen 

eller hemmet (Goffman 2014A s. 9). Med hjälp av denna metafor kan vi också på ett tydligare sätt 

beskriva dessa sociala arenor som en slags scen där olika typer av framträdanden kan äga rum. Den 

sociala rollen blir här ett i förväg fastställt handlingsmönster som kan appliceras under ett 

framträdande (Ibid s. 23). Med “framträdande” menar Goffman ett handlande vid ett mer specifikt 

tillfälle där handlingarna har som syfte att påverka de kringvarande individerna åt ett givet håll. För 

att konkretisera detta resonemang i relation till vår studie om den behandlande miljön på HVB-

boendena handlar det om den givna rollfördelningen som där blir tydlig mellan de professionella och 
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de boende ungdomarna. Goffman gör rollbegreppet så pass drama-inspirerat att han benämner den 

handlande i fråga som “aktör” (jämför engelskans “actor”) och de medagerande som “publik” (Ibid, s. 

23). Genom att använda dessa metaforer kan Goffman här erbjuda ett bildspråk som vi kan använda 

för att förstå och även teoretiskt analysera hur personalen beskriver samspelet med de boende 

ungdomarna.  

 

En ytterligare nyansering i vår förståelse av personalens resonemang på boendena kan fås genom att 

vi också använder oss av Goffmans begrepp “Frame”, som vi hädanefter översätter till “Ram”. Med 

hjälp av detta kan vi belysa hur individers handlande sinsemellan ramas in av en nödvändig 

gemensam förståelse för vilka ramar som betraktas som gällande för den rådande situationen. 

Begreppet beskrivs i Jönsson, Persson och Sahlin (2011 s. 42) som en inramning där olika 

handlingssekvenser som kan verka identiska kan vara helt olika beroende på vilken mening olika 

individer laddar dem med. Ram-begreppet är alltså närliggande till begreppet “lek” på så sätt att det 

förutsätter att individerna som befinner sig i en given ram kan känna av olika stämningsmarkörer, 

med innebörden att de förstår vilka ramar som är överenskomna inom handlandet i en viss situation 

och vilka som inte är det (Goffman 1974 s. 24). För vår del blir den centrala sociala inramningen den 

som ges i beskrivningarna av personalens interaktion med ungdomarna på HVB-boendena. Bilden av 

den behandlande miljön utgör ett exempel på den ram där normer och sociala regler kan läras in som 

en del av de vardagliga rutinerna som personalen skildrar. På så sätt kan beskrivningarna av 

boendemiljön ses som ett formande ramverk i distinktion till de miljöer där ungdomarna tidigare 

vistats och som av samhället ansetts ohållbara för ungdomarnas fortsatta utveckling som deltagare i 

samhällslivet. En utveckling av detta resonemang kan också hittas hos Foucault, vilket vi redogör 

vidare för nedan.  

 

Michel Foucaults diskursperspektiv och begreppet “Biomakt” 

För att hjälpa oss att förstå den formande miljön i vår empiri så har vi valt att använda oss av Michel 

Foucault och några av dennes begrepp kring fenomenet makt. Enligt Foucault kan en placering, 

exempelvis på ett HVB, handla om en process för omvandling där de intagna kännetecknas med 

normativa brister eller avvikelser. Syftet under en placering blir således att omvandla och återskapa 

en väg till rådande normer (Foucault 2009 ss. 179-180). 

  

En stor del av Foucaults terminologi berör just ämnet makt. Foucault beskriver denna som varken 

destruktiv eller konstruktiv, utan att den snarare ska ses som en naturlig komponent i alla sociala 

interaktioner, kontexter och i det sociala varandet. Makt är enligt detta en neutral kraft att verka, 

påverka, och förändra. En viktig aspekt av Foucaults syn på makt är att det alltid finns motstånd mot 

makten, och att även motståndet är en naturlig del av det sociala samspelet (Foucault 2002B ss. 138-

143; Foucault 2001 ss. 303-306). För vår studie är detta relevant då makt kan ses som en aspekt som 

finns och verkar mellan de professionella och de ungdomarna. Vidare för att utveckla förståelsen av 

makt kommer vi nu att belysa Foucaults mest relevanta teorier för vår studie; begreppet Biomakt 

samt diskursperspektivet. 

  

Foucaults begrepp Biomakt riktar sig mot vad han menar är det moderna samhällets makt att genom 

invånarnas egna värderingar och handlingar påverka och influera deras liv på en biologisk nivå genom 

exempelvis matpolitik eller kroppskultur. Biomakten kan på så sätt enligt Foucault ge sig till uttryck 

att vara till allas gagn och på så sätt legitimera sig själv som en grund för en sund befolkning. Genom 



 

15 

 

att influera vilka värderingar eller ramar som ges tolkningsföreträde kan dessa i sig bidra till att 

påverka människor att exempelvis dricka mindre alkohol eller röka mindre med grund i vilka normer 

som görs rådande kopplat till exempelvis hälsa och hygien. Biomakten beskrivs på så sätt influera 

kort sagt det mesta som rör den biologiska kroppen och beteenden och ageranden som kanske inte 

vanligtvis kopplas till makt (Foucault 2002B s. 141; Börjesson & Rehn 2009 s. 50). Foucaults poäng 

med begreppet Biomakt var att visa hur idéer som i sig kan verka välmenande också kan vara 

influerade av en maktaspekt, vilken kan vara svår att upptäcka vid en första anblick (Börjesson & 

Rehn 2009 s. 51). I förhållande till vår studie så kopplar vi Biomakt till den form av makt som de 

professionella har gentemot de boende på HVB-verksamheterna. Den sociala träning som personalen 

inom de olika verksamheterna bedriver kan här sägas vara ett inlärningsmoment i att belysa för 

samhället sunda värderingar – vilket skulle kunna förstås som en yttring av Biomakt. 

  

För att ytterligare kunna förklara och förstå de inkluderings- och exkluderingprocesser som 

förekommit i empirin samt Biomaktens roll i densamma så kommer vi använda Foucaults 

diskursperspektiv. Med diskursperspektivet åsyftar Foucault uttryck eller begrepp som påverkar hur 

vi ser på ett visst fenomen inom en specifik kontext (2002A s. 79). Diskursen skapas genom vad 

Foucault benämner som “utsagor”, vilka är de sätt att uttrycka sig som accepteras av den rådande 

diskursen och då blir legitima, medan andra förkastas och blir illegitima (ibid ss. 45-46). Utsagorna 

kan på så sätt skapa både inkludering och exkludering beroende på om och hur man använder sig av 

de legitima respektive illegitima utsagorna (Foucault 1993 ss. 8-13). 

 

West och Zimmermans begrepp “Att göra kön”  

För att tillföra ett kompletterande perspektiv på de delar av empirin där vi sett att kön kan uppfattas 

som centralt kommer vi att använda oss av begreppet “Att göra kön”. Detta aktualiserades av West 

och Zimmerman, vilka studerat och undervisat i ämnet kön och genus sedan 60-talet. De menar att 

det engelska begreppet “Gender” vilket vi väljer att översätta som “Genus” är något som är socialt 

konstruerat och att begreppen “kvinnligt” och “manligt” på så sätt är produkter av samhälleliga 

normer, vilka reproduceras genom medborgarna som lever och verkar i samhället (West & 

Zimmerman 1987 s. 126). Genus blir alltså något som återskapas med hjälp av individerna själva, men 

den ses inte som en personellt bunden egenskap utan snarare som ett samhälleligt fenomen där 

individen blir mer av en bärare av kvinnliga eller manliga attribut (Ibid s. 126). Begreppet “Att göra 

kön” blir på så sätt en del av vår socialkonstruktivistiska ingång i studien och kan bidra med 

perspektiv på sociala processer som kan återspeglas i de värderingar som överförs mellan individer i 

samhället. Inom vår HVB-kontext kan begreppet “Att göra kön” förstås genom det sätt de 

professionella bemöter och själva bemöts av ungdomarna utifrån deras kön. 

 

Teoridiskussion 

För att förstå det empiriska materialet så använder vi oss primärt av de teoretiska begrepp från 

Goffman och Foucault som vi tagit upp här ovan. För att även kunna sätta fingret på delar av 

materialet som vi kan koppla till kön och Genus använder vi oss också av West och Zimmermans 

begrepp ”Att göra kön” som komplement för att belysa hur bemötandet från personalen kan se olika 

ut beroende på om ungdomarna inom verksamheterna är killar eller tjejer. 
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Både Goffman och Foucault är relevanta för denna studie då deras studier ofta belyst en institutionell 

kontext, även om flera av deras studier gjordes under 60- och 70-talet. Trots att det finns stora 

skillnader i jämförelse med dagens HVB-verksamheter finns det i viss mån aspekter som återkommer 

i vår samtid och där deras terminologi kan ge en ökad förståelse för kontexten. Exempelvis kan det de 

skriver om institutioner förstås i HVB-kontexten genom att de båda beskriver hur ungdomen kan 

ställas inför en diskrepans mellan sin tidigare sociala roll och sin nya roll som placerad inom HVB-

kontexten. Foucaults och Goffmans tankar om motstånd kan då exempelvis komma till uttryck 

genom den rollförändring som här beskrivs kunna ske vid en placering. 

 

Andra exempel på hur de teoretiska begreppen vi redogjort för kan komma till uttryck tillsammans är 

om vi tar Goffmans begrepp om den sociala rollen och hur den ses som ett fastställt 

handlingsmönster i ett framträdande och ställa den tillsammans med Foucaults diskursperspektiv. 

Här kan Foucaults diskursperspektiv då förstås genom att ungdomen använder sig av legitima utsagor 

i den rådande diskursen för att bli inkluderad. Den sociala rollen kan i sin tur i sammanhanget ses 

som att ungdomen följer HVB-verksamhetens rådande diskurs genom det fastställda 

handlingsmönstret. Det blir på så sätt ett framträdande som kan göra ungdomen mer inkluderad i 

den sociala arena som är HVB-boendet. Målet i mötet mellan kontextens två roller; behandlaren och 

ungdomen blir här att skapa en behandlingsallians samt en förståelse och acceptans för varandras 

roller i den formande kontext de befinner sig i. Att inkludera ungdomen kan alltså förstås som en 

viktig del i att dels skapa en behandlingsallians, men på sikt också för att förbereda ungdomen mot 

att kunna fungera även i en större samhällelig kontext.   

  

Den ovan nämnda inkluderingen kan även diskuteras tillsammans med Goffmans Ram-begrepp. Att 

skapa den gemensamma förståelsen för vilka rådande ramar som återfinns i den givna situationen är 

i många fall likt Foucaults diskursbegrepp i att använda sig av legitima utsagor i den rådande 

diskursen. Ramarna och Foucaults diskursperspektiv kan båda i sin tur kopplas till Foucaults begrepp 

Biomakt genom att ramarna utgörs av de rådande normerna vilka i sig kan vara en del av just 

Biomakt. Att förhålla sig till ramarna och inom dessa låta sig formas av den rådande diskursen skulle 

här sedan kunna beskrivas som ett sätt att acceptera Biomakten. West och Zimmermans begrepp om 

”Att göra kön” kommer i sin tur att användas kompletterande till de aspekter där vi identifierat att 

kön kan vara en påverkande faktor. Exempelvis angående de roller som personal och ungdomar kan 

förstås ikläda sig eller delges av varandra i förhållande till kön och Genus.   
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5. Metod och metodologiska överväganden 

Vi kommer här inledningsvis att positionera studien i förhållande till ett vetenskapsteoretiskt 

sammanhang. För att sedan mer utförligt redogöra för vårt val av metod, urval samt studiens 

praktiska genomförande. Vi kommer även att redovisa de etiska aspekter kring materialinsamlingen 

som vi förhållit oss till, samt diskutera studiens tillförlitlighet och vår egen förförståelse. För att sedan 

avsluta med en mer generell diskussion av studiens valda metod samt etiska aspekter.   

 

Vetenskapsteoretisk ansats 

Vår studie har sin bas i ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Detta då studiens syfte är att belysa 

vilken betydelse de professionella tillskriver humor och därmed alltså hur den beskrivs komma till 

uttryck i kommunikationen mellan behandlare och ungdom i en social och behandlande kontext 

(Braun & Clark 2006 s. 8). Med hjälp av denna vetenskapsteoretiska inramning kan vi föra ett mer 

teoretiskt resonemang och analysera de sociala processer som beskrivs genom empirin i vår studie. 

Det socialkonstruktivistiska perspektivet genomlyser materialet genom att de teoretiska begrepp och 

perspektiv vi valt för vår teoretiska förståelse i sig har sin epistemologiska grund inom 

socialkonstruktivismen. 

 

Metod och urval 

För denna studie har vi valt att använda en kvalitativ forskningsmetod. Detta val föll sig utifrån de 

frågeställningar kring humor som står i fokus för denna studie. Den kvalitativa metoden är lämplig då 

den inriktar sig mot att undersöka fenomen som annars är svåra att få grepp om på ett explicit sätt. 

Exempelvis kan man genom intervjuer eller observationer få fatt i sådant som känslor, upplevelser, 

tankar eller makt (Ahrne & Svensson 2015A s. 10). Vi är intresserade av att undersöka hur 

professionella inom HVB-verksamheterna ser på och tänker kring hur humor används i interaktionen 

med ungdomarna. För att få en fördjupad förståelse kring våra frågeställningar använde vi oss av ett 

induktivt förhållningssätt vid genomförandet av intervjuerna. Dock brukar det anses omöjligt att 

fullständigt inta ett induktivt förhållningssätt då forskaren alltid själv är en del av den verklighet 

denne skildrar (Thornberg 2012 s. 246; Svensson 2015 ss. 214-215). Det induktiva förhållningssättet 

kan i vår studie dock visa sig genom att vi exempelvis utformade våra intervjufrågor på ett öppet och 

förutsättningslöst sätt för att låta vårt empiriska material styra teorin mer (Ahrne & Svensson 2015A 

s. 13). 

 

Vi valde först att göra två fokusgruppsintervjuer med minst fyra deltagare vardera som arbetade med 

behandling nära och direkt med ungdomar placerade genom SoL eller LVU. Fokusgrupperna 

genomfördes på olika verksamheter då vi ville få in fler perspektiv från olika arbetsplatser och 

personalgrupper. Anledningen till detta var för att få en större bredd i det empiriska materialet 

genom att ta del av reflektioner från flera verksamheter (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015 s. 42). 

Den ena verksamheten jobbade med SoL/LVU placerade killar, och den andra verksamheten jobbade 

med SoL/LVU placerade tjejer. Vi valde sedan att utöka det empiriska underlaget genom att göra två 

enskilda intervjuer på HVB-verksamheter med inriktning mot EKB. Vi gjorde bedömningen att ta del 

av erfarenheter från EKB-verksamheter gör att studien får flera perspektiv, samt att det i 

fokusgruppsintervjuerna framkom att stort värde ligger i den vardagliga interaktionen, vilket vi antog 

liknar varandra mycket även inom olika typer av HVB-verksamheter. Detta bekräftades senare i 



 

18 

 

intervjuerna. De krav vi ställde på fokusgruppsintervjuerna gällde även för de enskilda intervjuerna i 

att det skulle vara personal som arbetade nära ungdomarna. Studien har ett sammanlagt urval i 10 

informanter från 4 verksamheter.  

 

Vi gjorde i studien ett tvåstegsurval och i första skedet av tvåstegsurvalet innebar det att vi valde 

vilken verksamhet vi skulle besöka (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015 s. 40). Första steget var att 

formulera avgränsningar och krav som vi ställde på verksamheterna. De krav vi ställde var att 

personalen skulle arbeta med någon form av behandling av ungdomar placerade enligt SoL eller LVU, 

vilket sedan efter fokusgruppsintervjuerna även kom att inkludera EKB-verksamheterna. Ett 

önskemål vi hade var också att verksamheterna för fokusgruppsintervjuerna behövde kunna avvara 

minst fyra anställda i cirka en och en halv timme, samt för de enskilda intervjuerna en anställd i cirka 

en timme. Nästa steg i urvalsprocessen var att välja informanter. Vid första kontakt med 

verksamheterna talade vi om att det behöver vara personer i ungdomarnas närhet. Vi ställde i sig 

inga krav på erfarenhet eller utbildning. Viktigt att ta i beaktning var att vi hörde av oss till 

administration/ledning vid de olika verksamheterna och att det således även var de som satte ihop 

informanterna till fokusgruppsintervjuerna (Ibid s. 40). Den första kontakten skedde via telefon, där 

vi presenterade oss själva och vårt syfte med studien och visades intresse fortsatte kontakten via mail 

där tid för intervjuerna bokades. 

 

Gällande de enskilda intervjuerna skedde urvalet för dessa genom ett snöbollsurval (Eriksson-

Zetterquist, Ahrne 2015 s. 41). Inom snöbollsurval genomförs vanligtvis en intervju och vid denna 

efterfrågas sedan kontaktuppgifter till andra informanter. Vi genomförde då inte denna första 

intervju utan bad personer i vår närhet som arbetar inom EKB-verksamheter förmedla en 

intervjukontakt istället. Risken med denna typ av urval är att de som förmedlar kontakten kan ha en 

egen agenda, exempelvis i form av att förmedla en kontakt med någon som delar deras åsikt om 

ämnet eller liknande (Ibid s. 41) vilket vi tagit i beräkning.  

 

För att förstå hur de professionella som arbetsgrupp beskriver humor i sitt arbete så genomförde vi 

två fokusgruppsintervjuer. Denna metodik är fördelaktig för vår studie då den skapar en arena där 

flera informanter kan mötas och genom gemensam reflektion och diskussion lyfta fram olika 

erfarenheter och spänningar som kan förstås kollektivt i gruppen (Dahlin-Ivanoff 2015 s. 81). En 

grundfunktion med fokusgruppsintervjuer är tanken om att ny kunskap kan växa fram kollektivt 

genom samspelet deltagarna emellan (Ibid s. 82). Vi lade ett stort fokus på samspelet i sig då vi för 

studien var intresserade av hur humor kommer till uttryck personalen emellan, oavsett om en rent 

formellt djupare förståelse för ämnet åstadkoms i gruppen under diskussionen eller inte. Vårt val att 

använda ett gruppformat grundar sig också i en vilja från vår sida att skapa möjlighet för ett tryggt 

intervjuklimat genom att informanterna har kunnat känna sig mindre utsatta i gemenskap med sina 

kollegor. Därigenom har vi också kunnat ta del av gruppkulturen och se hur de relationer som funnits 

i grupperna återspeglats i deltagarnas interaktion med varandra. 

 

Efter en analys av de båda gruppintervjuerna beslutade vi att även genomföra två kompletterande 

enskilda semi-strukturerade intervjuer då det semi-strukturerade formatet likt 

fokusgruppsintervjuerna ger stor frihet under själva intervjun. Flexibiliteten i denna form av studie är 

stor när det kommer till att bestämma när materialet är tillräckligt rikt (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 

2015 s. 42). En styrka med fokusgruppsmetoden är också möjligheten att kombinera den med andra 
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metoder och att på så sätt få fram metodernas olika styrkor (ibid s. 82). Även Denscombe (2016 s. 

214) skriver om metodkombination och hur det bland annat kan hjälpa till med att utveckla analysen. 

Även de två enskilda intervjuerna gav samma svarsmönster som fokusgrupperna, och då tolkade vi 

det som att vi inhämtat ett tillräckligt rikt material (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015 s. 42). 

 

Genomförande 

Då det är i själva genomförandet av intervjuerna som studiens material skapas så ska vi nu redogöra 

för hur vi gått tillväga kring inhämtandet av materialet. Då studien syftar till att belysa hur 

professionella beskriver hur de använder sig av humor i arbetet på HVB-boenden, blir alltså dessa 

narrativ centrala för analysen av hur humor beskrivs i sammanhanget.  

 

Den första intervjun fungerade som provintervju för att se om det var något som behövde ändras i 

intervjuguiden (Se bilaga 2), samt för att ge erfarenhet kring hur vi skulle agera som gruppledare för 

fokusgruppsintervjuerna. Monica Dalen (2015 s. 50) skriver att man i en kvalitativ intervjustudie alltid 

bör göra åtminstone en provintervju för att testa studiens intervjuguide samt för att testa sig själv i 

rollen som intervjuare. Vi valde att ändå använda oss av intervjun i analysen då vi bedömde att den 

gick bra och att det inte var något i själva guiden som behövde ändras till nästa fokusgruppsintervju. 

Under vår första kontakt med verksamheterna där intervjuerna genomfördes så var vi tydliga med 

vår flexibilitet gällande tid och plats. Alla intervjuer ägde rum på de respektive HVB-boendena. Då det 

vid varje grupptillfälle var fyra informanter så informerade vi om att intervjuerna kunde ta upp mot 

en och en halv timme då detta enligt Denscombe (2016 s. 269) är en rimlig uppskattning över hur 

lång en fokusgruppsintervju bör vara. 

 

Vid gruppintervjuerna deltog vi bägge studieförfattare för att agera stöd åt varandra då att leda 

intervjuer för oss båda var en ny erfarenhet. Att vi båda deltog ökade också studiens 

perspektivmedvetenhet då ingen av oss hade mandat att ensam tolka intervjun (Svensson 2015 s. 

215). En rollfördelning som gjordes var att den ena agerade gruppledare och den andra aktiv åhörare 

vars uppgift var att komma med följdfrågor, ta anteckningar samt observera gruppen. Detta var roller 

vi senare bytte vid de båda gruppintervjuerna så att båda fick ta samtliga roller. De enskilda 

intervjuerna genomförde vi separat, där vi utförde en intervju var. Anledningen till uppdelningen här 

var för att minska på intervjueffekten, som innebär att hur den som intervjuar framställs påverkar 

informantens svar, exempelvis genom kön och ålder. Att genom att bara vara en informant och en 

intervjuperson finns mindre påverkansfaktor, och då kan en bättre känsla av trygghet i intervjun 

skapas. Vi ansåg i enlighet med vad Denscombe (2016 ss. 270-271) menar att två intervjuare som 

tillsammans intervjuar en ensam informant skulle kunna inverka på intervjuklimatet och därmed 

riskera att påverka informantens svar. 

 

De enskilda intervjuerna var som tidigare nämnts semi-strukturerade, då vi ville behålla samma 

flexibla intervjuklimat som fokusgruppsintervjuerna erbjöd. Formatet med semi-strukturerade 

intervjuer innebär att man fortfarande har en guide över de ämnen som intervjun ska behandla, men 

att den är flexibel i sitt genomförande och ger en möjlighet för informanten att utveckla sina 

resonemang och utförligt prata om ämnet (Denscombe 2016 s. 266). Vi använde oss därför av samma 

intervjuguide som vi även använde vid fokusgruppsintervjuerna och förlitade oss på den erfarenhet vi 

fått av att genomföra och leda dessa för att kunna göra de enskilda intervjuerna på ett lämpligt sätt.  
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Intervjuguiden är uppbyggd med öppna generella frågor med en öppenhet för följdfrågor, för att på 

så vis kunna stimulera till diskussion. Intervjuguiden är utformad genom att ta upp teman som rör 

studiens syfte och frågeställning (Dalen 2015 s. 35). De valda temana och de tillhörande frågorna är 

medvetet generella då syftet med en fokusgruppsdiskussion mycket som tidigare nämnts rör sig om 

att gemensamt diskutera och reflektera kring det givna ämnet. Temana är därför upplagda på så vis 

att de ska ge utrymme för mycket följdfrågor. Intervjuguiden är uppbyggt med “områdesprincipen” 

där första delen är mer inledande för att sedan “komma in på ämnet” (Ibid s. 35). 

 

Vår upplevelse av intervjutillfällena är att vi lyckades med att skapa ett avslappnat intervjuklimat med 

bakgrund i att alla informanter vågade komma till tals och att intervjuerna var präglade av en positiv 

stämning. Ämnet som studien handlar om beskrevs ofta som väldigt roligt att diskutera, vilket var 

något vi antar avdramatiserade intervjusituationen. I efterhand har vi reflekterat kring att något som 

kan ha påverkat intervjun var vår roll som gruppledare, då vi eventuellt skulle kunna ha omfördelat 

ordet effektivare. Trots detta känner vi ändå att alla informanter fick plats och hade mycket att 

berätta. Då vi hade en induktiv ingång hade vi ingen förutbestämd definition av humor, utan lät varje 

informant själv reflektera och diskutera utifrån deras egen syn på fenomenet. Genomförandet av 

intervjuerna upplever vi har gått bra och vi är nöjda med utförandet. Det empiriska material vi 

inhämtat upplever vi ha varit rikt och det har varit spännande att få ta del av hur humor beskrivits 

komma till uttryck inom de olika verksamheterna. Vårt intryck är att all personal förstod termen i 

relation till studien kring ungdomarna och att de även hade en väldigt samstämmig förståelse av 

begreppet humor generellt.  

 

Transkribering 

Alla intervjuer spelades in och vårt mål var att transkribera dem skyndsamt, helst samma dag eller 

dagen efter de utfördes. Anledningen till att de skulle bearbetas skyndsamt var för att man då 

fortfarande har intervjun i huvudet, snabbt får studiens empiriska material samt att transkriberingen 

i sig innebär att aktivt bearbeta och arbeta med materialet (Ahrne & Svensson 2015B s. 24). 

 

För att öka transkriberingens tillförlitlighet erbjöd vi alla informanter i intervjuerna att ta del av den 

färdiga transkriberingen för kontroll och feedback (Öberg 2015 s. 63), vilket dock ingen av 

informanterna gjorde anspråk på. Talspråk och liknande putsades till i transkriberingen för att öka 

läsvänligheten, men vi var noga med att informanternas svar inte ändrade innebörd på grund av 

detta (Gillham 2008 s. 174). 

 

Tematisk analys 

Den analysmetod vi valde att använda oss av för kodning av vårt empiriska material är tematisk 

analys. Med en tematisk analys får vi större handlingsutrymme att röra oss mellan teori och empiri 

(Braun & Clark, s. 8). Den tematiska analysen har även fördelen att den inte är knuten till något 

specifikt teoretiskt ramverk utan fungerar som en fristående metod som kan användas till flertalet 

syften inom det kvalitativa fältet generellt, samt inom den socialkonstruktivistiska epistemologin 

specifikt. Med hjälp av detta anslag i kombination med den tematiska analysens öppna ramverk kring 

kodning och uppdelning av intervjumaterialet i teman så extraherade vi så kallade latenta teman. 

Med latenta teman menar man att vi lyft fram och tolkat underliggande idéer, antaganden och 

föreställningar som kanske inte framgår via en direkt semantisk analys av empirin (Ibid ss. 13-14). 
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Det första som gjordes var att det empiriska materialet vi fått efter transkriberingen kortades ner för 

att få bort upprepningar och liknande. Detta medför att intervjuerna blev läsbara i sin helhet (Gillham 

2008 s. 175). Efter att materialet i sig blev mer läsbart så grovkodade vi transkriberingarna för att 

sedan analysera dem. Hela processen gjorde vi tillsammans där vi genom diskussion kom överens om 

koder och grunden för vår analys. Att ha med tolkningar som bara en av oss tyckte skulle vara med 

anser vi skulle påverka studiens trovärdighet (Watt Boolsen 2007 ss. 94-95). Exempel på grovkoder 

som genom intervjuerna var frekvent förekommande var: “guldstunder”, “struktur”, eller 

“relationskapande”. 

 

Därefter när den initiala grovkodningen var gjord och vi fått fram koder så började vi tematisera 

dessa. Anledningen till tematisering är förutom att understryka strukturen i hela intervjun även att få 

fram studiens huvudsakliga fokus i empirin (Gillham 2008 s. 176). De teman vi valde ut har sin grund i 

det empiriska materialet och det som då blev gemensamma faktorer i alla intervjuer vi gjorde. 

Exempelvis förde alla informanter resonemang kring hur humor används för att bygga en relation, 

varvid ett tema blev just “Relation och humor”. I slutänden resulterade kodningen i fyra teman: 

“Professionalitet och humor”, “Relation och humor”, “kommunikation och humor”, samt “Kultur, 

klimat och humor”. De fyra temana ligger till grund för uppsatsens resultat- och analysdel.  

 

Förförståelse 

Staffan Larsson (2005 s. 18) skriver att en viktig aspekt och kvalitetskrav av kvalitativ forskning är att 

redovisa sin förförståelse och att man är perspektivmedveten för att på så sätt öka transparensen i 

studien, vilket vi nu ska göra. Förförståelse ska förstås som de tankar och uppfattningar vi har på 

förhand om det som ska studeras, i detta fall humor (Dalen 2015 s. 17). Studien utgår i sig från ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv, vilket vi också bör se oss själva genom då vi studieförfattare också 

konstruerar vår egen sociala verklighet (Larsson 2005 s. 19). Frågor angående detta kan exempelvis 

vara: hur påverkar våra egna perspektiv och vår egen bakgrund hur vi ser och tolkar resultatet? 

 

Mycket av vår förförståelse kring humor kan komma att ha präglats av det vi företar oss vid sidan av 

våra studier. Vi har både arbeten vid sidan av studierna, socialtjänst inom barn- och 

ungdomsutredning samt barn- och ungdom utförare. I våra arbeten är därför kontakt med barn och 

ungdomar en stor del. Inom ramen för vad en av oss företar sig vid sidan av studierna finns även 

kulturprojekt med antimobbnings- och gruppstärkande teman på skolor, samt clownföreställningar 

kring olika teman som ger barn en arena att känna sig sedda och delaktiga.  

 

En stor del av vår förförståelse kommer också från den socionomutbildning vi läser. Utbildningen har 

gett oss sätt att tänka och reflektera över vårt bemötande av människor och vilka svårigheter som 

kan finnas i olika människors livsvillkor, både mellanmänskligt och strukturellt. Med bakgrund av den 

utbildning vi läser kan detta ha påverkat hur vi sett, tolkat och förstått resultatet. Förförståelse för 

användandet av humor i arbete med människor är också något vi kan ha fått genom det arbete vi 

bedrivit i studentorganisationen Socionomsektionens styrelse, där vi båda var aktiva i två år och 

bland annat arbetade med att genom ett humoristiskt förhållningssätt skapa relation till 

socionomstudenter inom alla årskurser för att öka delaktigheten och sammanhållningen på 

programmet. 
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Avslutningsvis kan man diskutera en koppling till vår förförståelse genom vilka vi studieförfattare är 

som personer. Vi uppfattar oss själva som avslappnade, med en humoristisk syn på livet (vill vi iallafall 

tro), vilket kan påverka hur vi ser på humor och vår förförståelse kring fenomenet. En ytterligare 

aspekt att inte förglömma är vår egen positionering gentemot humor utifrån ålder, kön, arbete och 

liknande samt hur detta präglat hur vi genomfört studiens olika delar samt tolkar och upplever 

studiens empiri. Vår medvetenhet kring vår egen förförståelse och vår positionering har gjort oss 

bättre på att se de andra möjliga vägarna i teorin (Dalen 2015 s. 17). Detta gav oss en god förståelse 

för oss själva vilket även gjorde det lättare att anamma det induktiva förhållningssättet. Att förstå oss 

själva och vår positionering blev för studien viktigt då vi förutsättningslöst ville undersöka hur humor 

används av andra. 

 

Etiska aspekter vid materialinsamlingen 

I studien har vi tagit Vetenskapsrådets (2002 ss. 7-14) forskningsetiska principer, samt 

Vetenskapsrådets (2017 s. 41) punkt om anonymitet i God forskningssed i beaktning. De förstnämnda 

forskningsetiska principerna vi valt att följa är kravet på information, kravet på samtycke, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. När vi tagit kontakt med informanterna har vi delgett att 

vi utgår från de forskningsetiska kraven och i början av varje intervju har vi även redogjort för vad de 

fyra kraven innebär. Informationskravet gick vi alltid igenom först, då det rör att informera 

informanterna om studiens syfte, varför vi var där, så att de således kunnat göra ett informerat val 

om de velat delta eller inte i enlighet med samtyckeskravet. Efter det gick vi igenom 

konfidentialitetskravet, vilket innebär att allt material anonymiserats (Vetenskapsrådet 2002 ss. 12-

13). Slutligen gavs information om nyttjandekravet, vilket innebär att det empiriska material vi fått 

fram endast kommer användas i just denna studie och ingen annan. Efter intervjun delade vi även ut 

ett informationsblad (se bilaga 1) där det framgått mer utförligt kring de fyra kraven, tillsammans 

med kontaktinformation till oss studieförfattare och vår handledare. 

 

Vi studieförfattare har i studien valt att lite extra begrunda punkt 4.4.3 i God forskningssed gällande 

anonymitet. Det Vetenskapsrådet (2017 s. 41) klargör här gällande anonymitet är att det i studien 

inte ska kunna gå att härleda ett svar till en viss informant, vilket även är i enlighet med 

konfidentialitetskravet som vi beskrev ovan. Vi har i studien i enlighet med God forskningssed även 

beskrivit för våra informanter vilka åtgärder som vidtagits för att skydda det material vi inhämtat. 

God forskningssed belyser dock att man som forskare egentligen inte kan lova för mycket kring detta. 

Som ett exempel kan forskningsmaterialet vi beskrev som till för bara oss studieförfattare och denna 

studie behöva lämnas över till exempelvis andra forskare, handledare, examinator eller 

disciplineringsnämnd vid misstanke om plagiat eller fusk (Vetenskapsrådet 2017 s. 41). I God 

forskningssed omnämns även gällande anonymitet att informanternas identitet i vissa studier inte är 

intressant för studien i sig, vilket vi anser gör sig gällande i denna studie (Ibid s. 41). Vi kommer i 

metoddiskussionen att mer utförligt beskriva våra ståndpunkter i att inte delge information om 

studiens informanter. 

 

Trovärdighet 

Vi har tidigare i metodavsnittet pratat om transparens. Detta är ett av de tre sätt man kan använda 

sig av för att åka trovärdigheten i en studie och kan uppnås genom att få studien “genomskinlig”. 

Detta innebär exempelvis att vi som studieförfattare varit noga med att tydliggöra våra 
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tillvägagångssätt under arbetet med uppsatsen (Ahrne & Svensson 2015B ss. 24-25). Vidare är ett av 

de andra sätten att öka studiens trovärdighet på enligt Ahrne och Svensson återkoppling. Syftet med 

återkoppling är att efter analys återkoppla vad som framkommit till informanterna. Detta påverkar 

trovärdigheten då dessa får en chans att uttrycka sig om det empiriska materialet (Ibid s. 26). Vi 

erbjöd därför alla informanter möjligheten att ta del av det transkriberade materialet och 

informanterna fick våra kontaktuppgifter för detta syfte. Ingen informant hörde dock av sig gällande 

återkoppling, men möjligheten gavs. Det tredje och sista sättet som tas upp av Ahrne & Svensson 

(2015B s. 25) är triangulering. Triangulering syftar till att öka trovärdigheten genom att användning 

av olika metoder och även olika typer av empiri. Vi har använt oss av en slags triangulering genom att 

genomföra olika typer av intervjuformer. En hypotetisk metodtriangulering hade exempelvis varit att 

utföra observationer för att själva ta del av den interaktion som studien nu bara har informanternas 

berättelser kring, även om detta rent praktiskt inte var möjligt att genomföra under denna studies 

förutsättningar.  

 

Ett annat sätt att öka studiens trovärdighet är att titta på hur resultatet kan generaliseras och då 

representera något utanför intervjukontexten (Eriksson-Zetterquist Ahrne 2015 s. 54). Genom att ha 

gjort intervjuer på fyra separata platser så skulle man eventuellt kunna prata om en viss 

generaliserbarhet för resultatet. Man ska dock vara med på att det är svårt att få ett generaliserbart 

resultat bara genom en begränsad studie som denna, samt att det överlag är svårt att prata om 

generalisering i kvalitativ forskning (Ahrne & Svensson 2015B s. 26). Vi har gjort vad vi kunnat i 

intervjuerna för att få ett så rikt material som möjligt. Detta genom att ha informanter på olika 

verksamheter, ha olika typer av HVB-verksamheter samt använda oss av olika intervjuformat. Vi vill 

dock vara tydliga med att vi inte gör något anspråk på att resultatet är generaliserbart. 

 

Metoddiskussion 

Vi har tidigare börjat föra en diskussion kring studiens metod. Under den här rubriken kommer vi 

fördjupa diskussionen och överlag föra ett resonemang kring avvägningar samt fördjupa oss kring 

studiens mer etiska aspekter. 

 

Något vi märkt av i samband med inledningen av studien var hur känsliga vissa delar av den 

upplevdes för vissa verksamheter. Vår tillgång till fältet blev på så sätt till viss del begränsat. Ett 

exempel på detta var hur en verksamhet inte ville delta då vi i ett introduktionsmail benämnde HVB-

verksamheten och dess behandling som “institution” och “institutionsvård”. Vi fick e-post till svar 

från HVB-verksamheten där de påtalade den enligt dem felaktiga benämningen. Vi fick sedan ingen 

ytterligare kontakt med verksamheten. På de verksamheter där vi genomförde intervjuer upplevde vi 

dock som tidigare nämnts att informanterna uppskattade ämnet och att det uppfattades som kul att 

prata om. Detta visades sig även senare i studien då en verksamhet hörde av sig via e-post med 

boktips om kopplingen mellan humor och socialt arbete, vilket vi ser som ett tecken på att intervjun 

väckt ett intresse inom verksamheten. 

 

En av våra två tillvägagångssätt; fokusgruppsintervjuer, är en användbar metod när man vill se och 

förstå hur människor tänker kring ett specifikt ämne. Det kan hjälpa oss att inte bara se vad de tycker 

utan också hjälpa oss förstå varför de tycker som de gör (Dahlin-Ivanoff 2015 s. 81).  Ett generellt 

problem som kan uppkomma i fokusgrupper är dock om informanterna inte är bekanta med det som 
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ska diskuteras (Ibid s. 82). Vi upplevde inte att detta var ett problem då vi märkt att informanterna 

från de olika verksamheterna haft en samstämmig syn på humor i sitt arbete. 

 

En ytterligare avvägning man hade kunnat diskutera är storleken på våra fokusgrupper. Denscombe 

(2016 s. 269) redogör för att den perfekta fokusgruppen består av sex till nio deltagare, men han 

skriver också att vid mindre studieprojekt kan antalet deltagare vara färre. Vi anser att storlekarna på 

våra fokusgrupper har varit tillräckliga för att få variation i grupperna och en diskussion utan att det 

blev ohanterligt för oss som gruppledare. Vidare bygger fokusgruppsintervjuer på ett antal 

antaganden; exempelvis måste gruppen vara homogen och ha en delad erfarenhet om interaktionen 

som vi vill diskutera. Men gruppen måste också bidra med skillnader för att kunna skapa ett 

diskussionsklimat (Dahlin-Ivanoff 2015 s. 83). Detta är också varför för oss en grupp på fyra deltagare 

fungerade optimalt, diskussionen blev inte för yvig och gruppen var homogen samt tillräckligt stor för 

att bidra med skillnader. Fyra deltagare var även en övre gräns för vad verksamheterna kunde 

undvara under intervjutiden utan att det påverkade deras dagliga arbete i stort. 

 

Vi lät verksamheterna själva välja informanter till fokusgruppsintervjuerna, vilket i sig skulle kunna 

påverka hur urvalet är färgat av andra faktorer som vi inte rår över. I fallet med de enskilda 

intervjuerna upplevde vi inte samma risk då vi vid dessa tillfällen tagit en direkt kontakt med 

informanterna utan att gå via någon överordnad. Även om vi fått samtycke från alla informanter i 

både fokusgrupperna och de enskilda intervjuerna så kan vi inte tala för om någon informant känt sig 

tvungen att delta, exempelvis för att vara en överordnad till lags och i så fall hur det har påverkat 

intervjuerna (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015 s. 40). 

 

Då fyra av våra informanter vid fokusgruppsintervjuerna hade en befattning som chef eller 

motsvarande så kan det också ha funnits en möjlighet att dessa haft en vilja att skildra verksamheten 

positivt. I fall som dessa måste man också komma ihåg att man inte kan ta för givet att människor 

faktiskt gör det de säger i en intervju. Detta är också något vi kopplar till de enskilda intervjuerna då 

det i intervjusituationer kan finnas en vilja att vara till lags (Zetterquist & Ahrne 2015 s. 53). Vi hade i 

studien kunnat ha fler urvalskriterier för att påverka gruppernas homogenitet, exempelvis genom 

utbildning, arbetserfarenhet eller samma yrkeskategori. Exempelvis hade ett scenario där 

informanterna hade samma yrkeskategori kunnat bidra till att undvika att några informanter haft en 

över eller underordnad roll under fokusgruppsintervjun, för att motverka eventuellt motstånd mot 

att uttrycka motsatta åsikter (Dahlin-Ivanoff 2015 s. 88). Förekomsten av informella ledare i 

fokusgrupperna är något vi inte heller kunnat ta ställning till, men för att motverka detta har vi varit 

måna om att fördela ordet i intervjuerna. 

 

I studien återfinns två etiska aspekter vi här nedan kommer att redogöra för och diskutera närmare. 

En av dessa fallgropar har varit relaterad till inhämtandet av vårt empiriska material. En primär etisk 

svaghet med vår studie bottnar i det faktum att den handlar om skildringar av humoristisk interaktion 

mellan två parter, men där endast den ena parten - alltså behandlarna - fått tolkningsföreträde och 

kommit till tals. Något som hade kunnat berika och bredda studiens material är som nämnts 

exempelvis observationer varigenom interaktionerna faktiskt kunnat studeras i stunden de förekom, 

vilket gett en annan slags förstahandsinformation och möjlighet att själva tolka dessa. Studiens 

empiriska material baseras nu i enlighet med studiens syfte istället på de narrativ som behandlarna 

själva gjort gällande vid intervjutillfällena (Dahlin-Ivanoff 2015 s. 53). Med egna observationer i 
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kombination med de bägge intervjuformerna vi använt hade studiens material kunnat berikas 

ytterligare tänker vi. Även om det även där skulle finnas risker. Vi kan exempelvis inte svara för hur vi 

studieförfattare hade påverkat interaktionen och samspelet i situationerna genom vår närvaro. Man 

måste också ta i beaktning att i en observationsstudie så skulle vår tolkning av situationerna kunna 

påverka materialet som inhämtats (Denscombe 2016 ss. 293-295). Detta skulle ändå kunna utforskas 

vidare och kan vara ett möjligt upplägg för en uppföljande studie. 

 

Vi har avslutningsvis valt att hålla hårt på konfidentialitetskravet och anonymiteten i studien, som vi 

nämnde och redogjorde för tidigare. Vi har därför valt att inte återge någon utförlig beskrivning av 

verksamheterna vi besökt. Detta då vi anser att det i sig inte varit relevant för studiens syfte som 

varit av mer generellt och explorativt i sin ansats. Detta blir såklart en balansgång då vi ändå velat 

hålla arbetet så transparent som möjligt. Studien skulle här därför kunna sägas innefatta en paradox 

mellan informanternas integritet och en transparent redovisning av studiens resultat (Larsson 2005 

ss. 10-11). Vidare har vi valt att inte heller i någon större mån redogöra för eller beskriva våra 

informanter. Exempelvis hade vi kunnat presentera generella åldersspektrum, kön eller specifika 

yrkesbefattningar. Vi har i vår resultat- och analysdel dock valt att låta informanterna förbli könlösa. 

Anledningen till detta har varit att även om exempelvis Genus är något vi åtminstone till viss del vävt 

in i analysen så har vi lagt denna aspekt på en mer allmän gruppnivå och därför inte velat koppla 

detta till informanterna själva.    

 

 

 



 

26 

 

6. Resultat och analys 

Vi kommer här att redogöra för studiens resultat och analys. Som vi tog upp i metodavsnittet är 

resultatet strukturerat i fyra teman som vi vaskat fram från intervjumaterialet. I och med att 

materialet i vårt resultat på detta sätt redan kan sägas ha genomgått en bearbetning menar vi att 

resultat och analys i sig blir svåra att hålla helt separerade. Därför kommer vi att redovisa dem 

tillsammans och stegvis väva in teoretisk analys i varje avsnitt. För att besvara studiens syfte kommer 

vi att fördjupa och diskutera resultatet i förhållande till studiens frågeställningar. En vidare diskussion 

kring hur de teman vi funnit sedan förhåller sig till varandra i ett bredare perspektiv kommer att föras 

i kapitel 7. Våra fyra teman, ”Professionalitet och humor”, ”Kommunikation och humor”, Relation och 

humor” samt ”kultur, klimat och humor” kommer nedan att redogöras för var för sig tillsammans 

med en teoretiskt fördjupande underrubrik vardera.  

 

Professionalitet och humor 

Något som flera informanter lade stor vikt vid var just kopplingen mellan professionalitet och humor. 

Under den här rubriken kommer vi att redogöra för hur resonemangen kring temat “professionalitet 

och humor” gick. 

 

Flertalet informanter, oberoende av verksamhet såg användandet av humor som en viktig del av 

professionalitet och sin professionella roll, då humor beskrevs som ett väldigt användbart verktyg 

samtidigt som de också såg att det fanns en del risker med detta. Mycket av vad som beskrevs 

handlade ofta om att kunna skapa en relation då det är i relationen som behandlingen upplevs ske. 

Ett typiskt resonemang som förklarar den syn som informanterna förmedlat gällande humor och den 

professionella rollen beskriver informant 4 i följande citat: 

 

/.../ vi har liksom inget annat redskap än oss själva och då gäller det att vi är så 

grundande i oss själva som det bara går...  

- Informant 4 

 

Detta går igen hos fler av de vi intervjuat då man betonat betydelsen av att vara grundad i sig själv 

som informant 4 nämner i citat ovan. Alltså att man måste vara trygg i sig själv, trygg i att vara 

gränssättande och bekväm i att vara obekväm. Detta för att kunna vara en god förebild för de 

boende ungdomarna. De aspekter som uppkom som delar av den professionella rollen handlade 

därför mycket om vad det var som krävdes för att kunna skapa en relation. Vikten av att skapa en 

relation framkom tydligt genom ett citat från informant 7 som beskrev det såhär: 

 

Ja-aa... Nej men jag tänker väl att det liksom är det vi har. Vi har inget mellan.. Vi 

har ingen maskin som.. Gör den där produkten om nu.. Produkten är behandlingen 

då. Utan då är det relation och då tänker jag att det både är relation till 

ungdomarna, men även till nätverket, till Socialtjänsten, till varandra! 

- Informant 7 
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Det citaten här ovan visar är den syn på professionalitet som flertalet informanterna i intervjuerna 

hade, att professionalitet är att kunna använda sig själv som ett verktyg för att skapa en meningsfull 

relation, och att den professionella rollen bygger på kunskapen att kunna använda sig själv som 

verktyg. Insikten i att vi bara har oss själva som verktyg blir ännu mer intressant när man slår ihop det 

med att många informanter pratar om humor som ett sätt att bygga och skapa relationer. Humor 

beskrivs på så sätt som ett av de verktyg där de professionella använder sig själva för att nå sina mål i 

att skapa relation. Kopplingen till professionalitet blir också tydligt då diskussionen kring att använda 

humor på fel sätt ofta kopplades ihop med att vara oprofessionell. Typiska tankar som uppkom i 

intervjuerna kan illustreras med ett citat som summerade detta tydligt vid frågan om hur det skulle 

bli om någon skulle vara humoristisk hela tiden: 

 

Det skulle bli så ytligt.. Oprofessionellt tycker jag. Humor… Finns när det ges 

utrymme, ja. Vi är vuxna förebilder och det ska vi vara också. 

- Informant 2 

 

Professionalitet i relation till humor fördes alltså fram genom att det i intervjuerna betonades att det 

i den professionella rollen ingår att veta när, var och hur humor bör användas i arbetet. 

 

Den mänskliga aspekten 

Genom intervjumaterialet får vi en samlad bild av humor runt den professionella rollen som en del av 

att skapa en mänsklig aspekt i mötet med den behandlande institutionen. Trots avsaknad av konkreta 

och uttalade “regler” kring humor och dess användning runt ungdomarna så beskriver personalen på 

HVB-boendena användningen av denna på ett liknande sätt. 

 

Enligt Kinsman och Major (2008) beskrivs humor i många sammanhang som oseriöst och 

oprofessionellt, även att det snarare är tvärt om. Humor har sitt värde för den professionella rollen i 

sin förmåga att påverka affektivt och förstärka den mänskliga erfarenheten (Kinsman & Major 2008 s. 

1088). Just aspekten att “vara mänsklig” var något som också framkom i våra intervjuer; att humor 

hade värde och det gavs också konkreta situationer där humor användes. Informanterna berättade 

exempelvis ofta om hur humor användes vid första mötet eller vid mer spända situationer, 

exempelvis vid väckning på morgonen, och hur man då använde humor för att avdramatisera 

situationen. Överlag kan vi se att de professionella beskriver sin användning av humor “på samma 

sätt”, främst för att bygga en relation men också för att avdramatisera tillvaron och få in en mänsklig 

aspekt i mötet. 

 

Denna mänskliga aspekt skulle kunna härledas till empatisk förmåga, då den professionella 

hållningen eller professionaliteten ofta beskrivs handla om att ha empati och förståelse för den 

situation ungdomarna befinner sig i, och hur man genom detta lyckas bygga en meningsfull relation 

inom HVB-kontexten. Kan en positiv relation och förtroende mellan boende och de professionella 

skapas så kan humor här också fungera stressreducerande (Olsson, Backe & Sörensen 2003 ss. 77-

79). 
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Ett möjligt sätt att förstå den mänskliga aspekten, eller “glimten i ögat” - som den också beskrivs som 

- är att humor kan användas för att ändra en upplevelse åt ett positivt håll, vilket i HVB-kontexten 

beskrivs vara något som kan behöva arbetas med för att kunna bygga en meningsfull relation. Humor 

kan då ses som en ventil som ungdomarna använder för att ventilera undertryckt energi, vilket 

därmed kan sägas ge humor en spänningsreducerande effekt (Olsson, Backe & Sörensen 2003 s. 26). 

Vi tolkar det vidare som att det inom HVB-verksamheter finns aspekter av Foucaults Biomakt 

(Foucault 2002B ss. 141-143; Börjesson & Rehn 2009 ss. 50-51), och där det främst är ungdomarna 

som är måltavlor för denna. Användandet av “glimten i ögat”; det vill säga att skapa en mänsklig 

aspekt i mötet, kan här vara av vikt då det som vi tidigare nämnt framkommit att det främst används 

för att minska spänningen av det ojämna maktförhållandet mellan ungdomar och personal genom att 

fungera just maktutjämnande. Detta framkom också som en förutsättning för att därifrån lättare 

kunna bygga en meningsfull relation. Ett citat från vår första intervju kan hjälpa till att belysa den 

spänning som ungdomarna beskrivs tampas med: 

 

    Som de säger själva: “ja du har SoL, men sköter du dig inte får du LVU iallafall” 

så att det är frivilligt men under tvång i princip i alla fall 

    - Informant 3 

 

Vi har tidigare varit inne på att en placering kan ge uttryck för mycket stress. Goffman skulle 

exempelvis säga att en inskrivning kan leda till en undertryckning av ungdomens egen personlighet 

(Goffman 2014B s. 20), vilket även Foucault hade kunnat instämma i genom dennes resonemang 

kring den rådande diskursen som individen måste förhålla sig till för att inkluderas i ett sammanhang 

(Foucault 1993 ss. 8-13). En beskrivning av att vara professionell som framkom var alltså genom att 

kunna ge en mänskliga aspekt i mötet och på så sätt skapa en större lättnad för situationen. Både 

Foucault och Goffman tar här upp att individen inom denna kaskad av maktaspekter i stort alltid gör 

motstånd mot den makt man utsätts för då det ofta rör sig om en maktkamp för det egna subjektet 

inom den slutna kontexten (Goffman 2014B s. 71; Foucault 2001 ss. 303-306; Börjesson & Rehn 2009 

s. 51). Den bild av den professionella rollen som framkommit genom intervjuerna kan kopplas till 

detta genom att den alltså innebär en förmåga att mildra detta motstånd genom att visa en mänsklig 

aspekt och genom denna vända upplevelsen av situationen åt ett positivare håll. Detta genom att 

vara inkluderande och genom förståelse för situationen lyckas bygga en meningsfull relation inom 

HVB-kontexten. Den professionella rollen kan på så sätt förstås som att handla om att lyckas utjämna 

den makt som förekommer i sammanhanget och på så sätt skapa ett mer jämställt möte mellan två 

människor snarare än mellan rollerna behandlare och boende ungdom. 

 

Kommunikation och humor 

I det empiriska materialet framkommer bärande aspekter som rör kommunikation, vilket är varför ett 

tema som berör just detta är av vikt för studien. Vi kommer här redogöra för hur de professionella 

diskuterade kommunikation i relation till humor och sitt arbete. 

 

Återkommande i de intervjuer vi genomförde är att ett förhållningssätt präglat av mognad och 

närvaro är något som beskrivs fundamentalt för att en fruktbar kontakt med ungdomarna ska komma 

till stånd i vardagliga situationer. Detta är viktigt då det i intervjuerna framkom att det är i de 

vardagliga situationerna en stor del av behandlingen sker. Med mognad åsyftades i intervjuerna att 
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man måste vara trygg i sin roll samt att kunna bjuda på sig själv.  Denna slags närvaro förklarades på 

ett bra sätt i den första fokusgruppsintervjun där en av de professionella belyste just vikten av att 

vara närvarande i mötet med ungdomarna: 

 

Vi har ju tre ledord tänker jag som vi ofta pratar om och alltså det är; medveten 

närvaro, att verkligen vara i mötet, att inte vara en vuxen som är någon 

annanstans i energin utan nu är jag med dig och då är vi här liksom.. jag möter dig 

och jag är nyfiken på dig och jag är intresserad av dig och jag är här med "mig" 

liksom 

- Informant 4 

 

Två andra viktiga aspekter som belystes var självinsikt, som beskrevs som att man ska vara medveten 

om sig själv och sina egna känslor, samt medvetenhet, som ofta beskrevs som att vara medveten i 

hur man kommunicerar humor. Många gånger påtalades betydelsen av en balansgång i 

kommunikation relaterat till humor. Exempelvis framkom att man inte får skämta bort problem om 

någon uttrycker nedstämdhet, eller att inte använda humor för att undvika problem, exempelvis om 

man är obekväm med att vara gränssättande. Självinsikt och medvetenhet blev på så sätt ledord för 

hur man kommunicerar med hjälp av humor. Något paradoxalt som framkom i användandet av 

humor var dock att trots den starka betoningen på medvetenhet så framkom det samtidigt att humor 

bara är något som finns där som något självklart och oreflekterat. Följande citat från den första 

fokusgruppsintervjun visar en reflektion kring hur personalen upplevde att det var att kunna prata 

om sitt bruk av humor under intervjutillfället: 

 

/.../ Att få prata om det liksom. För det gör vi ju aldrig. Vi bara är... i det.. fast vi 

reflekterar inte över det liksom  

- informant 4 

 

Medvetenhet och självinsikt framträdde även som två viktiga komponenter för kommunikationen i 

de enskilda intervjuerna. De professionella reflekterade kring medvetenhet och om hur humor 

används för att kommunicera med de som bor på HVB hemmet:  

 

Alltså.. Språkförbistringar är ju en sån där sak som.. Kan ge upphov till mycket 

humor när man förstår hur fel det kan bli.. Dels om man själv ger sig på att prata 

något annat språk eller om killarna säger någonting och man själv inte förstår 

medans någon annan kille fattar och så driver de med varandra 

- Informant 9 

 

Informant 9 beskrev situationer där humor fungerar som ett universellt sätt att kommunicera när 

några av de som bor på HVB-boendet varken pratar svenska eller engelska och när personalen inte 

kan ungdomens modersmål. Informant 10 var också inne på samma spår: 
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Nej men jag tänker att till en början handlade det mycket bara om att lära sig 

språket… Och det var ju jättesvårt för dem… Vilket också satte press… Men då till 

exempel försökte vi att ‘Nej men, lär oss språket, så kan ni ju skratta åt oss istället 

för att skratta åt varandra’, så där blev det ju lite att det inte var så farligt för dem 

att prata taskig svenska, för vi var ännu sämre. Och det kunde ju vi ta, alltså att vi 

försökte vända på det att “Nä, men vi är inte så bra heller på det här, språk är 

svårt” 

- informant 10 

 

Båda citaten visar hur personalen reflekterade mycket kring hur man kommunicerar trots 

språkförbistringar och på vilket sätt humor beskrivs användas för att överbrygga avståndet mellan 

dessa språkförbistringar. Men en viktig aspekt av det som betonas i de båda citaten är också hur 

humor skildras i att minska stressen och/eller press som kan uppstå i språkförbistringarna, genom 

skratt och att bjuda på själv. Ofta beskrevs det att man bjöd på sig själv genom att försöka sig på att 

tala ungdomens modersmål för att påvisa svårigheten i att prata ett nytt språk. Här kan en liknande 

bild skönjas i jämförelse med de andra HVB-verksamheterna där vi tagit del av hur de professionella 

betonar vikten av en stark närvaro i mötet för att överbrygga det svåra, samt hur mognad beskrivs 

som en viktig och nödvändig del i att kunna skoja och bjuda på sig själv. Samt ännu en gång 

medvetenheten i hur man kommunicerar humor på ett bra sätt. 

 

En gemensam grund 

Informanterna resonerade mycket kring kommunikation och humor som ett användbart verktyg att 

kommunicera på. De var överens om att kommunikationen måste ske på en gemensam grund där 

alla är integrerade och förstår skämtet, vilket är varför mer komplicerad humor beskrivits kunna slå 

fel ut. Exempelvis var informanterna överens om att sarkasm och ironi inte var ett bra sätt att 

kommunicera på. I intervjuerna påtalades hur man måste ha självinsikt och medvetenhet för när det 

går fel, kunna be om ursäkt och vara prestigelös i sitt användande av humör. 

 

Humor är som vi tidigare nämnt universellt förekommande. Vad humor är och hur det förmedlas 

återfinns alltid inom ramen för den kontext man befinner sig inom, vilket i sig kan leda till krockar i 

hur det kommuniceras (Gibson & Tantam 2017 s. 276). Termen att framstå prestigelös i sitt 

användande av humor är här väldigt talande för hur de professionella diskuterade ämnet 

kommunikation. Det handlade ofta om att vara medveten om att alla inte alltid förstår ett skämt, och 

då vara snabb med att förklara och förtydliga detta. Men vem är det som bestämmer diskursen för 

humor inom HVB-kontexten? Genom Foucaults diskursbegrepp där utsagor kan skapa inkludering 

eller exkludering så kan förtydligandet av när det är skämt på så sätt förstås som ett sätt att “inviga” 

ungdomen i den rådande diskursen inom HVB-verksamheten och därmed skapa inkludering i 

sammanhanget (Foucault 1993 ss. 8-13). 

 

Som vi redan varit inne på framkom det ofta att en problematisk humor skulle undvikas. Med 

problematisk humor menade de vi intervjuat främst kommunikation i form av satir, sarkasm och 

ironi. Paradoxalt nog återfanns ändå situationer i det empiriska materialet där det framkom att man 

använt sig av någon av dessa tre former av upplevd problematisk humor. Exempelvis framkom det då 

personalen ibland beskrev sig vara lite konfrontativa i sin kontakt med ungdomarna, vilket vi kan 
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koppla till Haugh och Bousfield (2012 s. 1012) som beskriver att en skämtsam men samtidigt retsam 

jargong ibland kan göra att man inte verkar så allvarlig och att man på så sätt kan avdramatisera en 

situation. Exempel som framkom i artikeln är att ett ärligt och rakt förhållningssätt kan göra att 

individen upplevs som avslappnad, vilket gör att denne därigenom kan visa vart den själv står i en 

relation (Ibid s. 1107). Ett exempel på just det här resonemanget är följande citat: 

 

Skojar man bort det så blir det liksom.. “Amen hur tänkte du, vadå åka till stan nu, 

du ska gå och sova typ, det är stängt och såna här saker” 

- Informant 1 

 

Utifrån citatet ovan ser vi ett exempel på hur de professionella kan använda denna typ av 

kommunikation i syfte att delge en tillrättavisning på ett schysst sätt. Detta sätt att förmedla budskap 

kan också fungera som ett sätt att säga vad man menar, men samtidigt ha möjlighet att backa. Detta 

kan vi också se hos Goffman (2014A ss. 167-168) som i sin bok Jaget och Maskerna tar upp satiriskt 

förklädda budskap, där den som kommunicerar lätt just kan backa och hävda att “det bara är ett 

skämt” eller “jag menade inte så” ifall mottagaren uttrycker missnöje över det kommunikatören har 

sagt. 

 

Relation och humor 

Under detta tema kommer vi ta upp hur de professionella resonerat kring hur de använder sig av 

humor i arbetet med att närma sig och bygga en relation med ungdomarna för att på så sätt kunna 

möjliggöra ett fortsatt behandlingsarbete. 

 

Något som framkommer i den första intervjun är hur relationen till ungdomarna i sig ger en 

förutsättning för mandat i praktiska behandlingssituationer kantade av struktur och gränssättning. 

Informant 4 tar upp nyanserna i att kunna vara både humoristisk och lekfull men samtidigt kunna 

vara tydlig i sin gränssättande roll, en kombination som bildar en slags grundförutsättning för det 

dagliga arbetet. På så sätt blir relationsskapandet en anknytningsprocess som över tid ger ett större 

relationellt handlingsutrymme även i de mindre humoristiska delarna kring exempelvis gränssättande 

och upprätthållande av dagliga rutiner. Detta blir tydligt genom följande citat: 

 

För har man relaterat, då blir också... Det blir lite lättare att acceptera mig som 

auktoritet då, för att man kanske gillar mig. För att man vet att jag bryr mig och 

för att jag är närvarande, för att jag kan skoja och så är vi bara människor. Även 

om du är 16 och jag är 60 så är vi liksom i grunden två människor som möts. Och 

vi garvar och vi bråkar och vi diskuterar och vi kramas ju ibland och sådär. Då får 

man riktig auktoritet 

- Informant 4 

 

Detta bekräftas även i andra intervjun där informant 6 menar på att personalen på boendet är 

medvetna om att de besitter en makt kring ungdomarnas liv, men att de i grunden har ett icke-

auktoritärt förhållningssätt vilket gör att de inte använder auktoritet i den omfattning de skulle kunna 
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göra. Dock framkommer hur behandlarnas relation till ungdomarna även här ibland innefattar mer 

explicit gränssättande moment, vilket framkommer i följande citat: 

 

Ja alltså det finns ju situationer där vi verkligen behöver sätta ner 

foten, tänker jag där vi skalar bort humorn kanske helt och totalt och där vi blir 

mer auktoritära. För det är klart vi hamnar i situationer där vi behöver göra det. 

Men jag tänker på; vi hade en situation för ett par veckor sedan där vi hittade 

cannabis på en flickas rum och där var ju humorn borta liksom... utan där var det 

mer: “så här och så här behöver det va, ska du va kvar här så är det det här som 

gäller”. Men sen när man är klar med det där och man är liksom färdig, nästa 

gång jag träffar henne då är jag ju precis som vanligt 

- Informant 6 

 

Med en i grunden god relation uppfattas det alltså i materialet finnas bättre möjlighet även till att 

upprätthålla en nödvändig respekt och auktoritet de gånger då det är nödvändigt, samt när aktiv 

tillrättavisning eller begränsning krävs i behandlingen. Dessa tillfällen beskrivs dock som mindre 

frekvent förekommande i vardagen. Något som informanterna nämner som mer vanligt 

förekommande är användningen av humor som en slags avväpnande funktion för att undvika att 

större konfliktsituationer uppstår. Något som informant 5 talar om är att genom humor vända på ett 

dåligt humör eller en negativ stämning. En viktig aspekt i detta är den avväpnande faktorn: att 

bemöta en negativ attityd utan att gå in för mycket i den, utan istället visa på en komisk aspekt eller 

ett annat möjligt perspektiv för att på så sätt hitta en väg ut ur situationen: 

  

För det tänker nog jag är det enklaste sättet att få med sig en ungdom som inte 

vill göra något, eller inte vill till skolan eller inte plugga. Det är att avväpna det på 

något sätt så att det inte blir: “Jo, fast du ska till skolan”, det är liksom inte så 

verksamt som att säga så här: “jag vet skolan är öken, men ska du inte gå och se 

vilka fula brallor din lärare har på sig idag?”. Alltså det är lättare att använda det 

- Informant 5 

  

När en öppning i situationen hittats genom ett erbjudande om ett nytt perspektiv som ovan beskrivs 

humorn även fungera som en fortsatt väg mot exempelvis en konstruktiv aktivitet, vilket informant 8 

framställer i en liknande situation där en ungdoms negativa attityd vänt efter att en av de 

professionella spontant börjat dansa som en del av sina försök att motivera ungdomen att komma ut. 

Något som vi nämnt tidigare men även i denna kontext understryks av flera av de professionella är 

fingertoppskänslan i att det inte får bli glättigt och att humorn inte blockerar det allvar som också kan 

behöva ha sin plats i relationen när ungdomarna mår dåligt eller är nedstämda. Men trots detta 

beskrivs även att det kan finnas stunder då humorn har en plats även i svärtan. Då i form av 

galghumor, vilken kan fungera som en öppning för att relationen kan få innefatta att samtala även 

om det som av en informant beskrivs som ”det svåraste svåra”. På så sätt blir humorn en väg att 

skapa en trygghet i närvaron av det mörka. 
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Det relationella ramverket 

Utifrån de professionellas beskrivningar av humor som en del av relationsskapandet med 

ungdomarna framkommer en bild av hur den bidrar till att synliggöra de värderingar och normer som 

görs rådande på boendena. Humorn och det sätt den skildras på kan här förstås som en del av ett 

ramverk inom vars domäner de professionella interagerar med ungdomarna i syfte att uppnå 

förändring.  

 

Relationerna på ett HVB-boende existerar alltså som tidigare konstaterats inom en långt ifrån neutral 

miljö, vilken vi kan förstå genom Foucaults begrepp Biomakt (Foucault 2002B ss. 141-143; Börjesson 

& Rehn 2009 ss. 50-51). En central del i detta är rollfördelningen som är tydligt avskiljande mellan de 

som är där i egenskap av professionell behandlare och de ungdomar som blivit placerade där med 

bakgrund av olika beteenden som av samhället inte betraktats som acceptabla. Jönsson, Persson och 

Sahlin (2011, s. 14) beskriver en institutionell miljö som en bärare av kognitiva, normativa och 

regulativa strukturer och aktiviteter, vilka bidrar med stabilitet och mening åt det sociala handlandet 

som sker inom dess ramar. Verksamheten sker här alltså på flera nivåer i syfte att genom olika 

behandlande insatser, metodiskt som rent socialt åstadkomma en konstruktiv förändring hos de 

placerade ungdomarna. Den normativa funktionen kan vi se i hur de professionella beskriver de 

vardagliga sociala interaktionerna, där humorn flera gånger skildras som ett sätt att på ett implicit 

sätt sätta ramar för en god stämning och visa på konstruktiva sätt att lösa situationer som annars 

skulle kunna leda till konflikt och destruktivitet bland ungdomarna.  

 

Denna bild går också i linje med vad Gradin Franzén och Aronsson (2013 s. 180) funnit kring 

interaktioner mellan personal och ungdomar på slutet boende där skämtsamt retfull jargong frekvent 

förekommit som en del av hanteringen både av hierarkier, roller och sociala situationer. Vidare 

framkommer den regulativa aspekten exempelvis genom citaten under föregående rubrik där de 

professionella diskuterar hur de ibland behöver sätta den humoristiska normativt formande rollen åt 

sidan för att “sätta ned foten” och tydligt markera när ett beteende nått en oacceptabel gräns. 

Denna typ av markering beskrivs dock som mindre frekvent förekommande i jämförelse med 

personalens tal om det vardagliga interaktionerna i övrigt, samt uppges dessutom ofta föregås av ett 

stabilt relationsbygge för att en naturlig respekt och auktoritet ska finnas vid lag och kunna ge gehör 

hos ungdomen. Där fyller det relationella arbetet alltså en betydande roll då det kan bidra till att på 

ett positivt sätt influera ungdomarna genom de professionellas attityder och sociala handlingar i 

behandlingen.  

 

Med hjälp av Goffmans ram-begrepp kan vi här teoretiskt tolka och förstå dessa normativa vardagliga 

interaktioner och för att tydliggöra detta framställdes begreppet i vårt teoriavsnitt som en slags 

analogi till lek. Att jämställa den behandlande miljön med en lek kan vid en första anblick verka 

trivialiserande, men metaforen kan bidra med att belysa den behandlande struktur där konstruktiva 

beteenden kan främjas med hjälp av de givna ramar som ges med stöd av rollfördelningen mellan 

behandlare och ungdom. Genom de professionellas resonemang kan vi se hur humorn framställs som 

ett ramverk i sig för att lära ungdomarna att hantera och agera i för vardagslivet normalt 

förekommande sociala situationer, vilket framkommer i flera av intervjuerna. Här fungerar HVB-

boendets sociala ytor som en arena där socialt samspel sker inom avgränsade ramar vilka de 

professionella kan kontrollera i syfte att skapa en normativt formande verksamhet med relationerna 

som verktyg. Detta framgår tydligt av citatet nedan: 
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Jag tror att behandling kan ske utan relation, men jag tror att den bästa 

behandlingen sker i relation. Jag tror att den bästa behandlingen är den som sker 

här runt matbordet, jag tror att det är den som sker på kvällarna, jag tror inte att 

det är den som sker i den riktade behandlingen. Den är absolut hjälpsam och den 

gör mycket gott, men för de här tjejerna som bor här så tror jag att det är det 

vardagliga som hjälper dem absolut mest 

- Informant 6 

 

Vad informant 6 sätter fingret på är den bredd som de behandlande ramarna omfattar då för 

behandlingen betydelsefulla stunder kan uppstå vid nästan vilken tidpunkt eller situation som helst 

inom HVB-verksamheterna. Såväl glada som mörka sådana. Att hantera de senare ställer extra krav 

på den relationella förmågan hos de professionella som med god fingertoppskänsla måste kunna 

känna av vilken typ av bemötande som är mest adekvat för stunden. Att humorn faktiskt ges en plats 

även vid dessa situationer noterar vi både i intervjuerna samt i tidigare forskning; exempelvis genom 

McCreaddie (2010 s. 633) som belyser hur galghumor kan vara mycket verksamt för att nå utsatta 

individer som annars kan vara svåra att nå relationellt. Med detta sagt konstaterar vi att de 

behandlande ramar som beskrivs i arbetet med ungdomarna med relationens och humorns hjälp 

innefattar ett mycket brett spektrum, från sorgbearbetning och mörker till glädje och skratt. 

 

Kultur, klimat och humor  

Under det här temat kommer vi att presentera hur de professionella resonerade kring humor i 

sammanhang som rör personalgruppen och relationerna dem emellan. Men även hur detta framställs 

skapa en viss gruppkultur och hur detta får betydelse för klimatet på boendena ur olika aspekter. 

Dels rörande arbetet med ungdomarna, men också kring att långsiktigt hålla sig i balans i sin 

professionella roll. 

 

Något som betonas i samtliga intervjuer är vikten av en god stämning i arbetsgruppen, vilket beskrivs 

som en grogrund för trygghet och ett avslappnat humoristiskt förhållningssätt. I vår andra intervju 

framkommer tydligt i beskrivningarna hur personalen tonar ner sin roll som förmyndare genom att 

bjuda på sig själva och bete sig på ett för ungdomarna kanske barnsligt sätt, vilket uppfattas ha en 

avdramatiserande effekt och få dem att lättare slappna av i miljön på boendet. Något som 

återkommer är att personalen använder det faktumet att de ofta är äldre än ungdomarna och då kan 

spela på att de därför inte är med i matchen och förstår vad som är hippt, eller rätt att säga och göra 

ur deras perspektiv. Exempelvis gällande anglicismer och uttryck från populärkulturen som kan 

användas på ett felaktigt sätt och därför skapa en känsla av att man är helt ute:  

 

 “Är det här en dab?...” Och så är man jättetöntig 

- Informant 6 

 

Detta spel beskrivs av informanterna under vår andra intervju som slående åt två håll: dels skapas en 

avdramatiserande och relationsfrämjande effekt gentemot ungdomen, men samtidigt ger det också 
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ett mervärde för personalen själva då de samtidigt verkar ha lika roligt åt tilltaget för egen del och 

kan skratta åt sina svagheter på ett öppet sätt, vilket också återspeglas i klimatet i gruppen under 

intervjun. Förhållningssättet ovan beskrivs av de professionella som en del av en avväpnande attityd 

där en acceptans kring att göra fel och inte vara perfekt blir normgivande. På så sätt kan klimatet på 

boendet präglas av en förlåtande stämning som i sig blir en betydelsefull del av behandlingen i sig, 

men även för arbetsmiljön. Detta sker dock inte utan kostnader, vilket tas upp av flera av de 

professionella. I vår första intervju beskrivs exempelvis galghumor som ett sätt att hantera de 

påfrestningar det kan innebära att ta emot och härbärgera ungdomarnas ibland starka känslor och 

behov. Vilka kan yttra sig i utagerande beteenden, trasiga möbler eller svordomar och könsord 

gentemot personalen. I den kontexten blir galghumorn en slags ventil personalen kan använda för att 

tillsammans lyfta och hantera tyngden på sina egna axlar när tillfälle ges. Ett liknande resonemang tas 

även upp i vår andra intervju där informant 6 resonerar kring faktorn att bli utsatt för ett 

nedvärderande språk från ungdomarna:  

 

Humorn är ju ganska mycket ett skydd. Man kan använda den för att skydda sig 

själv. Är det perioder där tjejerna är ganska arga och det är mycket fula ord och 

man blir kallad för könsord var och varannan dag, då kan man också se på det 

humoristiskt tänker jag. Jag hade en tjej för några år sen som *skratt* - ja jag 

börjar skratta bara jag tänker på det - som kallade mig för fittköttbulle, vilket jag 

garvar åt så mycket nu! *skratt*. Det jag gjorde med henne då var så här: “ja okej 

men jag är ju rund som en köttbulle, jag kan köpa det”. Man kan ju liksom ha det 

som ett skydd för sig själv också 

- Informant 6 

 

Citatet ovan visar på hur galghumorn framställs som ett skydd och ett sätt att stå ut i en ibland 

krävande miljö, men samtidigt som ett sätt att som människa skydda sig från angrepp som annars 

kan komma att påverka ens självbild, vilket kan riskera att ske om man som personal inte är i balans 

nog för att ta smällarna. Detta framkommer också i den andra intervjun där gruppkulturen kan 

skönjas genom sättet den skildrades. Exempelvis genom hur personalen beskriver hur de tar hänsyn 

till om någon i laget inte är helt på topp en dag, vilket det kan finnas en öppenhet kring dem emellan. 

Men samtidigt skildras också en förväntan kring att detta inte bör påverka mötet med ungdomarna, 

som av olika anledningar kan ha svårare att hantera detta. Här kan vi således se hur arbetsklimatet i 

sig blir något som värnas och upprätthålls aktivt som ett sätt att även leda ungdomarna framåt.  

 

“Det sitter i väggarna” 

Genom vår empiri får vi en bild av hur humor som en del av gruppkulturen ibland verkar vara en del 

av ett medvetet förhållningssätt, men att den ibland även kan vara mer omedvetet närvarande och 

”sitta i väggarna”. Detta väcker frågan kring vad mer som kan ”sitta i väggarna” gällande aspekten 

gruppkultur och humor? Här reflekterar vi förutom diskussionen om medvetenhet även kring hur 

genus kan vara en del av ett omedvetet förhållningssätt i bemötandet av ungdomarna, men även hur 

sättet humor genomsyrar gruppkulturen på arbetsplatsen kan fungera som en copingmekanism.   

 

I samtliga intervjuer kan vi se hur gruppklimatet på HVB-boendena beskrivs vara av mycket stor 

betydelse. Dels utifrån den behandlande aspekten kring ungdomarna, men också kring att ha en 
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fungerande och konstruktiv arbetsmiljö inom ett ibland krävande fält. Det blir tydligt att dessa delar 

går hand i hand då personalen använder sig själva som verktyg och att klimatet på arbetsplatsen då 

blir fundamentalt för att ett kvalitativt behandlingsarbete ska kunna ske. En intressant aspekt vi 

noterade var att personalen i den första intervjun tog upp att humorn i deras arbetsgrupp inte var 

explicit uttalad utan mer “fanns i väggarna”, i jämförelse med hur ämnet diskuterades i vår andra 

intervju. Där pratade personalen om hur humor var något de ofta upplevde som en uttalad del i 

arbetet, men att det samtidigt också var något som också skedde naturligt i gruppen. I de enskilda 

intervjuerna var resonemangen ett slags mellanting mellan de ovan nämnda; i den tredje intervjun 

framkom att personalen vanligtvis inte pratade om deras sätt att använda humor men att ämnet 

kunde tas upp i relation till bemötande när någon exempelvis skämtat och det blivit fel. Genom den 

fjärde och sista intervjun fick vi istället bilden av humorn som ett praktiskt verktyg mycket i samband 

med språklig kommunikation och kulturkrockar. Trots de något olika ingångarna kan vi ändå se ett 

tydligt samband kring sättet de professionella beskriver användningen av humor i det vardagliga 

behandlingsarbetet. 

 

Något vi reflekterat kring inom temat gruppkultur är hur aspekten genus illustrerar de olika HVB-

boendena utifrån att de arbetar med könsmässigt homogena ungdomsgrupper. I intervjuerna på de 

boenden där ungdomarna var killar förekom till viss del ett sätt att prata som i större mån handlade 

om att bemöta dem med en viss jargong för att lägga sig i linje med dem och vinna respekt och 

mandat i relationen. Detta kopplas även till att bemöta utagerande beteende och då stå “lugn i 

stormen” på ett annat sätt än hur bemötandet av tjejerna beskrivits. De senare porträtterades mer 

utifrån ett anti-auktoritärt perspektiv med stort fokus på gruppmässig inkludering. Detta skulle kunna 

förstås genom Holmes och Marras (2002 s. 1687) studie där olika typer av humor var förekommande 

på arbetsplatserna, främst utifrån harmoniska eller konfliktfyllda relationer individerna emellan. 

Utifrån vår kontext kan detta knytas till sättet att med humor bemöta de olika typerna av beteenden 

som beskrivits, exempelvis gällande utagerande eller dissociativa beteenden hos ungdomarna. 

Schnurr och Holmes (2009 s. 102) kopplar även detta till förekomsten av kvinnliga och manliga 

strukturer kring humortyper där det kvinnliga oftare varit inriktat mot relationella och inkluderande 

aspekter och det manliga mer frekvent varit inriktat på utmanande och konkurrerande sätt att 

interagera. Även om denna typ av stereotypiserande beskrivningar inte står oemotsagda i materialet 

så är de förekommande i flera studier, vilket framgår i Schnurr och Holmes forskning och får därför 

fungera som en belysande kuliss till vår studie. Vi kan koppla detta resonemang till hur 

rollfördelningen hos personalen naturligt landat i att vissa tagit på sig en “mammaroll” och andra en 

mer kompismässig eller “grabbig” relation utifrån personalens kön och ålder. Ytterligare ett sätt att 

belysa hur genusaspekten kan bidra till analysen får vi genom West och Zimmermans (1987 s. 126) 

begrepp “att göra kön” där de menar att kön är något som i mångt och mycket konstrueras i 

interaktion mellan olika individer i olika sociala situationer och miljöer. Detta perspektiv kan här bidra 

med ytterligare en nyans för att tolka och förstå de formande processer som sker på HVB-boendena 

och hur sättet att bemöta och använda humor i sig kan medverka till att genom förekomsten av olika 

gruppkulturer konstruera och upprätthålla könsstrukturer kring vad som ses som kvinnligt och 

manligt beteende.  

 

Då avsnittet ovan berört talet om interaktionen mellan personalen och ungdomarna vill vi nu 

avslutningsvis även rikta ljuset mot hur ett humoristiskt färgat arbetsklimat även tycks fylla en 

självbevarande funktion kring personalens egna välmående, vilket är något som framkommer i 
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samtliga intervjuer. Här blir begreppet coping centralt. Det beskrivs av Olsson, Backe och Sörensen 

(2003 s. 157) som olika sätt att bemöta och hantera upplevt stressande eller påfrestande situationer 

och här fungera som en buffertfunktion mot stress genom att bidra med exempelvis en nödvändig 

distans eller nya perspektiv. Detta ser vi återkommande i de professionellas beskrivningar där de 

skildrar exempelvis hur de kan avreagera sig genom att använda galghumor sinsemellan när tillfälle 

ges och på så sätt lätta på trycket. Ett annan copingstrategi som tas upp är att använda humorn som 

ett filter dels för att hantera attacker och förebråelser från ungdomarna, men samtidigt 

avdramatisera och genom humorn agera konfliktdämpande. Sammantaget får vi från vår analys 

bilden av att ett arbetsklimat färgat av humor bidrar med större utrymme att hantera det sociala 

arbetets praktiska och emotionella utmaningar. 
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7. Diskussion 

Vi kommer här att föra en diskussion med bakgrund av våra identifierade teman för att genom dem 

bredda analysen och ge en sammanhållen kontext för studiens helhet. De fyra temana 

professionalitet, relation, kommunikation och gruppklimat uppgick ofta i varandra när det 

diskuterades av de professionella och ett empiriskt material utgör på så sätt nästan alltid en helhet. 

Vi har därför brottats en del med att bryta upp och isär helheten till delar i analysarbetet för att 

skapa våra nämnda teman. Syftet med diskussionen är vidare att fördjupa analysen genom att 

diskutera våra teman i relation till varandra samt relatera dessa till studiens frågeställningar, tidigare 

forskning och teori.  

 

Med bakgrund mot vad som framkommit i vårt resultat får vi bilden att humor är ett fenomen som 

beskrivs som närvarande på många nivåer inom HVB-verksamheterna och där de mest framträdande 

delarna representeras av de fyra teman vi identifierat i vår analys. Dessa teman återspeglar den 

bredd vi upplevt i ämnet och rör sig i sfären kring såväl ungdomarna och personalens interaktioner, 

som kring kommunikation och samspel i själva personalgruppen. Men även kring personalens syn på 

sin roll som professionella, vilket vi teoretiskt diskuterat genom Goffmans Roll-begrepp (2014A s. 23). 

Trots den ämnesmässiga bredden samt att vi intervjuat personal från boenden med olika inriktningar 

framkommer många likheter i hur de professionella resonerat kring hur de använder humor i arbetet. 

Dessa gemensamma nämnare har ofta rört aspekter på ett direkt plan kopplat till relationen mellan 

de boende och de professionella samt hur denna påverkat de senares handlingsutrymme i 

interaktionerna, ofta på ett konstruktivt sätt.  

 

Något som flera gånger beskrivits är hur humorn fungerar som ett slags relationellt bränsle för att 

motverka konflikter, vilka i sin tur ofta beskrivs kopplade till situationer där gränssättning eller 

tillrättavisning varit aktuella. Genom Goffmans Ram-begrepp kan konflikter förstås som en situation 

där den rådande ramen inom kontexten brutits, och där personalens gränssättning fungerar som ett 

sätt att återskapa denna ram vilket är där humor beskrivs fylla en funktion vilket vi återkommer till 

nedan. Med hjälp av våra valda teoretiska begrepp och perspektiv har vi resonerat kring att dessa 

typer av situationer på ett mer indirekt plan har att göra med den maktaspekt som kan sägas verka i 

bakgrunden vid behandlingen av ungdomar som av olika anledningar placerats på HVB-boenden. 

Med stöd av begrepp som exempelvis Foucaults Biomakt (Foucault 2002B ss. 141-143; Börjesson & 

Rehn 2009 ss. 50-51) har vi kunnat sätta de professionellas resonemang kring humor i ett vidare 

perspektiv där maktaspekten i sammanhanget som annars ofta kan vara implicit kunnat belysas mer 

explicit. Denna aspekt har i sig inte varit något framstående tema i vår intervjuguide och är heller 

inget som de professionella resonerat kring på ett explicit plan styrt av givna frågor kring temat. 

Däremot har närliggande teman som exempelvis hur humor och auktoritet kan påverka varandra 

lyfts av oss. Utifrån de resonemang som förts kring humor i mötet med ungdomarna har vi dock sett 

att maktaspekten ofta funnits närvarande i bakgrunden. Vi anser därför att Foucaults begrepp 

Biomakt har tillfört ett metaperspektiv där vi kunnat få en bättre helhetsförståelse av de 

beskrivningar vi fått från personalen på HVB-boendena. 

 

Med detta resonemang som bakgrund har vi förutom kontexten i stort även kunnat förstå själva 

interaktionerna utifrån hur de beskrivits av de professionella. En återkommande aspekt i detta har 

varit hur de menat att humorn fungerat reglerande för att få vardagens krav och rutiner att flyta på, 
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vilket går i linje med vad Gradin Franzén och Aronsson (2013 s. 180) skriver om gällande humor vid 

upprätthållande av struktur och vid kravsättning. Detta återspeglas såväl i den nämnda studien som i 

vår empiri exempelvis genom förekomsten av skildringar av skämt från personalens sida kring 

åldersskillnader mellan dem och ungdomarna. Detta tolkar vi som ett sätt att avdramatisera och 

jämna ut den maktskillnad som vi ser föreligger mellan rollerna som placerad ungdom och 

behandlande personal utifrån de berättelser vi tagit del av. På så sätt kan mötet mellan de nämnda 

rollerna också färgas av det faktum att det bakom rollerna även är två människor som möts. 

McCreaddie och Payne (2011 s. 342) belyste även i sin studie att äldre personal var mer positivt 

inställda till att använda humor, vilket är en intressant aspekt då ålder i vårt resultat framkommit 

som en väg att kunna skoja om sig själv i syfte att avdramatisera och maktutjämna. 

 

Den mänskliga aspekten i humor är något vi upplevt centralt kring hur humorn beskrivits av de 

professionella. Här återspeglas den bredd i ämnet vi redan varit inne på i och med att humorn 

benämns som återkommande i flertalet situationer, såväl i glädje som i sorg. Detta är även i linje med 

Jordans (2016) resultat kring humor som ett sätt att arbeta relationellt inom socialt arbete. På så sätt 

skulle vi kunna återanvända beskrivningen “relationellt bränsle” då vi tagit del av skildringar där 

humorn förutom konfliktdämpande även fungerat som en förtroendeskapande katalysator för en 

tillåtande miljö där även svårare ämnen lättare kunnat bemötas. I dessa fall är det ofta en slags 

galghumor som beskrivits, vilken gjort det möjligt att närma sig ämnen som exempelvis suicid och 

liknande ämnen av allvarligare art. Även här går vår empiri i linje med tidigare forskning, exempelvis 

McCreaddie (2010) och dennes studie kring galghumor i mötet med utsatta och behandlingsnegativa 

individer. Gemensamt för situationerna som beskrivits i empirin och forskningen, oavsett om de varit 

färgade av skämtsam glädje eller mörkare galghumor har varit fenomenet relationell 

fingertoppskänsla. Detta kan vi i sammanhanget koppla ihop med professionalitet utifrån ingången vi 

diskuterat ovan; alltså hur professionalitet här kan förstås som kapaciteten hos personalen att utifrån 

tidpunkt och kontext väga av och känna in vilken typ av bemötande som är mest lämpligt utifrån 

ungdomens befintliga behov. Trots det allvar som ofta beskrivits kanta arbetet på HVB-boendena kan 

vi konstatera att humorn i de allra flesta situationerna ändå haft en betydande roll att spela, vilket 

utifrån hur vi ser på det gör den tätt sammanflätad med den bild av professionalitet som 

framkommer i vår empiri.  

 

Så långt ligger som synes våra resultat i mångt och mycket i linje med vad tidigare forskning också 

gjort gällande. Inga rasande kunskaps-konflikter och paradigmskiften så långt ögat kan nå alltså. Det 

fall där vi dock märkt av en skillnad i vårt resultat är gällande ämnet kultur som nu kommer att 

diskuteras ur två vinklar. Först utifrån betydelsen “kulturkrock” och sedan utifrån aspekten 

gruppkultur. Att humor kräver empati och kan vara en del av en större social förståelse och minskad 

risk för att hamna i konflikt är något som inledningsvis är i linje med våra resonemang ovan och som 

även tas upp av Gibson och Tantam (2017 s. 276). Men de resonerar också vidare kring att humor 

även om den har universella aspekter även är samhälleligt och kulturellt bunden och att den utifrån 

detta därför riskerar att skapa klyftor och kulturkrockar om den inte sköts med fingertoppskänsla 

(Ibid s. 284). Aspekten fingertoppskänsla är fortfarande helt i linje med studiens resultat, men 

gällande kulturkrockar har vi fått andra beskrivningar framförallt från våra intervjuer med personal 

från HVB-boendena med EKB inriktning. Dessa har snarare dels varit inne på beskrivningar kring hur 

humor - på ett liknande sätt som även framlagts av de övriga boendena - använts som en makt-

utjämnande och avdramatiserande funktion, men också hur den används som en brygga språkligt och 
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kulturellt exempelvis i fråga om språkinlärning. Att risker med humor är förekommande är dock inget 

som vi ser som någon motsättning, detta framgår även i vår empiri. Däremot kan vi i vårt material se 

exempel enligt ovan där humorn alltså inte i samma omfattning behöver innebära just en risk för 

kulturkrockar utan även verkar ha en inneboende potential till motsatsen; alltså att agera 

brobyggare.  

 

Detta brobygge leder oss vidare till nästa aspekt av begreppet kultur vi stött på i studien. Nämligen 

sammanhanget gruppkultur. För även om interaktionen mellan personalen och de boende 

ungdomarna haft en central del av vårt empiriska material har ändå en betydande andel av detta 

även handlat om de professionellas interaktioner och inställning till arbetet inom den egna 

personalgruppen. Inom denna del av empirin har det tydligt framgått i beskrivningarna hur viktig 

stämningen och gruppkulturen är för ett konstruktivt behandlingsklimat. Detta är också något vi på 

ett positivt sätt kunnat märka av i hur vi upplevde stämningen på de boenden vi besökt där vi fått 

intrycket att humorn även fungerat som en social brobyggare rent arbetsklimatmässigt. Humorn har 

av personalen även beskrivits som en copingstrategi i arbetet vilket även är i linje med vad Olsson, 

Backe och Sörensen (2003 s. 157) tar upp.  

 

Med även detta i bagaget får vi slutligen en ytterligare bredd kring humor och dess uppenbart 

omfattande roll i arbetet på de HVB-boenden vi besökt. Utifrån diskussionen ovan kan vi 

avslutningsvis alltså se hur humorn i den behandlande kontexten beskrivs fungera maktutjämnande 

och avdramatiserande, samtidigt som den i mötet mellan de professionella och ungdomarna agerar 

brobyggare. Som om det i sig inte vore en tillräcklig uppgift har vi också konstaterat hur humorn av 

de professionella skildrats som bidragande till en slags social hållbarhet för att orka med ett 

emotionellt krävande arbete. Sammantaget verkar humorn alltså vara närvarande i de allra flesta 

aspekter av det behandlande sociala arbetet på de HVB-boenden vi studerat, den allvarliga 

bakgrunden till trots.  

 

Studiens kunskapsbidrag 

Vi upplever att studien har väckt något inom verksamhetsfältet genom att initiera diskussioner och 

reflektioner om humor på en mer medveten nivå. Vi nämnde tidigare att alla informanter under 

intervjuerna har nämnt att de tyckte att ämnet är intressant, kul, och att de har upplevt det som bra 

att faktiskt lyfta och prata om sitt användande av humor. Att fältet visat ett sådant intresse och 

belyst vikten av att ämnet diskuteras gör att vi anser att studien har kommit med någon form av 

kunskapsbidrag till de verksamheter vi besökte. Vi har som tidigare nämnts under studiens gång haft 

mailkontakt med en av verksamheterna vi besökte där vi på deras initiativ fått boktips rörande 

humor i behandling, vilket vi tolkar som att ett intresse för ämnet har väckts inom verksamheten.  

 

Stephen Jordan (2016 s. 95) skriver att just humor i socialt arbete är ett åsidosatt verktyg när det 

kommer till att analysera relationer. Med tanke på den reaktion vi fått från fältet så är vår 

förhoppning därför att en nyfikenhet kring hur verksamheterna och de professionella konstruerar 

humor i sitt dagliga arbete har väckts, samt att deras medvetenhet kring arbetet med humor har 

ökat. Humor framställs som en central del av vad det är att bedriva socialt arbete och skildras som en 

viktig personlig egenskap att ha för alla som på något sätt finner sig inom just det fältet, vilket både 

framkommit i empirin, men också i Stephen Jordans artikel (2016 s. 97) samt hos 

Akademikerförbundet SSR (2015 s. 23). Vår uppfattning nu efter att ha genomfört studien är att 
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humor återges som ett verktyg som verkar användas flitigt inom verksamheterna, men en intressant 

åtskillnad är att man i vissa fall inte beskriver sig explicit medvetna om sitt användande av den, utan 

att humorn mest bara “finns i väggarna”. Medvetenheten kring användandet av humor är viktigt för 

det sociala fältet då det också framkom i det empiriska materialet att det kan finnas risker med att 

använda humor. Vår förhoppning är därför att studien bidrar till att skapa diskussion och 

förhoppningsvis kan den fungera som en ögonöppnare för fler att både fundera kring och reflektera 

över hur de använder humor i sitt arbete. Förhoppningsvis kan den även fungera som en 

inspirationskälla för flera att intressera sig för humor som ämne, så att fortsatta studier kan berika 

det sociala fältet i stort och arbetet med ungdomar på HVB-boenden specifikt.  

 

Framtida forskningsämne 

Vid genomförandet av denna studie har vi noterat en avsaknad av forskning kring ämnet humor 

kopplat till det sociala arbetet. Mycket forskning som vi funnit har rört sig inom närliggande fält, 

exempelvis inom sjukvård eller psykiatrin. Resultatet i vår studie visar att humor som verktyg beskrivs 

som både verksamt och fruktbart inom såväl mötet med ungdomarna som kring arbetsmiljön i stort. 

Trots det utrymme som humor ges i beskrivningarna av det praktiska sociala arbetet i vårt material så 

lyser det som sagt på många sätt i sin frånvaro i forskningen inom fältet. Det skulle därför vara av 

intresse att genomföra fler explorativa och kanske specifikt etnografiska studier med syfte att belysa 

humor som fenomen och dess användningsområden inom praktiskt socialt arbete. Dels för att 

tydliggöra den rådande humordiskursen inom detta fält, men också för att kunna jämföra vilka 

skillnader och likheter kring användningen av humor som kan finnas gentemot andra fält och 

yrkesgrupper. Vi studieförfattare anser att det finns stor potential i ämnet inom det sociala fältet då 

detta arbete kan vara känslomässigt krävande och att det på grund av denna aspekt ofta kan finnas 

en stor personalomsättning inom fältet (Jordan 2016 s. 96). Fortsatt forskning kring humor skulle här 

alltså även kunna påverka aspekter som rör arbetsmiljö och personalfrågor. Möjligheterna kring 

humor som ämne anser vi således som stora och med potential på flera plan. Humor i socialt arbete 

är alltså inget att skämta om.  

 

                  Allvarligt talat. 
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Bilaga 1 

 

Informationsblad 

Studiens forskningsetiska krav: 

 

Informationskravet  
Informationskravet innebär att ni som 

informanter har informerats om studien 

och studiens syfte, vad intervjun ska 

handla om och hur materialet kommer att 

användas. 

  

 

 

Samtyckeskravet  
Samtyckeskravet handlar om att ni efter 

att ni informerats om studien och dess 

upplägg, har rätt att själva bestämma om 

ni vill medverka i studien eller inte. 

Ingenting görs utan ert samtycke. 

 

 

 

 

Konfidentialitetskravet  

Ingen av de uppgifter eller det som 

uppkommer i intervjun som vi fått i 

förtroende kommer att spridas, och vi 

garanterar ett skydd mot att obehöriga tar 

del av informationen. I studien garanterar 

vi anonymitet, både gällande er 

informanter och er arbetsplats. 

   

Nyttjandekravet 
Personuppgifter som framkommer i 

studien kommer inte att användas för att 

på något sätt påverka er som informanter. 

Informationen som insamlas kommer 

endast användas i just specifikt den här 

studien och alla inspelningar och 

transkriberingar kommer att tas bort och 

förstöras när materialet är bearbetat. 

 

Snabb info och kontaktuppgifter 
Vi som intervjuade läser Socionomprogrammet på Linköpings universitet, och vår handledare för 

uppsatsen är Universitetslektor Sabine Gruber. Uppsatsen kan komma att publiceras på 

universitetets hemsida. 

 
Ta gärna kontakt med oss om ni vill ta del av vår analys för er intervju eller om ni är intresserade av 

att läsa det färdiga arbetet. Kontaktuppgifter till oss som genomförde intervjun finner ni nedan ifall 

det är något ni vill förtydliga eller undrar över. Tack för er medverkan!  

 
 

Markus Lundahl   Richard Thellman  

marlu447@student.liu.se  ricth512@student.liu.se 

073 – 956 71 20   072 – 234  62 76 

 

mailto:marlu447@student.liu.se
mailto:marlu447@student.liu.se
mailto:ricth512@student.liu.se
mailto:ricth512@student.liu.se
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide 

 

Presentation: 

- Socionomstudenter från Linköpings universitet. Skriver C-uppsats på Temat humor.  
- Studiens syfte: att undersöka vilken roll humor har för professionella i behandlingen av 

institutionsplacerade ungdomar.  

 

Dagens upplägg och tidsram samt våran funktion som gruppledare: 
- Tänker oss ca 1,5 timme totalt 
- Våran målsättning är: Samtal, ingen utfrågning, inget prestationskrav och inget krav på svar. Det 

viktiga är en givande diskussion och reflektion där nya tankar och ideer kan dyka upp och alla har rätt 

samt utrymme att säga vad de tycker.  
- Informanterna behöver inte titta på oss samtalsledare när de pratar, utan diskuterar med 

varandra!   

 

- Våran roll som samtalsledare: 
- En av oss leder samtalet och fungerar som guide i diskussionen 

- En av oss lyssnar, reflekterar och noterar tankar och intryck som dyker upp 
samt fyller i med extra frågor vid behov.  
-  Fördelar ordet när det behövs 
- Håller en röd tråd i samtalet 
- Ansvarar för att hålla tiden 

 

Studien görs utifrån forskningsetiska krav:  

Informationskravet   Information om studien 
Samtyckeskravet   Bara medverkar om de vill efter fått info 

Konfidentialitetskravet   Inte sprida material, garantera anonymitet   
Nyttjandekravet  Material bara användas i denna studie, material 

förstörs efter bearbetning. 

 

-  Vi kommer att spela in ljud, är detta ok? 
Detta gör vi för att: 

 - Kunna överföra materialet till text 
- synliggöra materialet för att kunna analysera det och sätta 
i teoretiska sammanhang i texten  

- Har ni några frågor innan vi börjar?  

 

Bakgrund  
● Vad heter ni?  
● Vad har du för utbildning?   
● Hur länge har du arbetat här?  
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● Har du tidigare erfarenhet av liknande arbete?   
 

Beskrivning av institutionen 
- Kan ni berätta kort om era arbetsuppgifter? 
- Kan ni beskriva målgruppen ni arbetar med? 

 (exempelvis SoL/LVU placeringar, problematik)  
- Vad är det bästa med ert arbete? 
- Är det något som kan vara svårt med ert arbete? Vad kan det vara?  

 

Humor i arbetsgruppen 
- Kan ni beskriva vad är humor för er? Vad tänker ni på när vi säger humor?  
- När och hur kan det finnas humor på er arbetsplats? Kan ni ge exempel? 
 - kan det finnas olika typer eller kategorier av humor? 

 - På vilket sätt är det bra om humor finns på arbetsplatsen? 

 - Kan det finnas några generella problem med humor på eran arbetsplats? 
- Är humor något ni pratar om som en medveten strategi i arbetet? 

 

Humor i relation till ungdomarna  

- Använder ni humor i arbetet med ungdomarna? På vilket sätt?   
Tex: situationer när ni använder humor i arbetet med ungdomarna  
situationer när ni inte använder humor med ungdomarna? 

- Kan ni berätta om en situation då ni använde humor och det kändes bra?  
- Kan ni berätta om en situation när ni använde humor och det blev fel eller missförstånd?  

Tex: Kan det finnas en konflikt mellan att använda humor och andra aspekter? exempelvis 

auktoritet? Kan man bli “för vänskaplig”?  

 

Avslutning  
● Fackförbundet SSR’s etiska kod för socialarbetare infogade 2015 humor som en önskvärd 

etisk egenskap hos de som bedriver socialt arbete, hur ser ni på kopplingen mellan humor 
och socialt arbete/behandling av placerade ungdomar? 

● Är det något vi glömt att ta upp eller vill ni lägga till något innan vi avslutar? 
 

Stäng av ljudupptagning 

 

● Okej att vi kontaktar er igen om det är någon i undrar eller vill förtydliga? Ni är välkomna att 
höra av er till oss om ni kommer på något i efterhand eller liknande. 

● Intresserade av återkoppling efter analys? 
● Lämna kontaktblad  
● Tack för medverkan! 

 

 


