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Humor i heterosexuella parrelationer: 
Funktioner och hälsofrämjande betydelser i svensk kontext 

Ester Forssell 

 
 

Forskning kring humorns roll i parrelationer har visat samband mellan humor och 
hälsofrämjande effekter fysiskt och psykiskt. Området har dominerats av kvantitativa 
forskningsansatser, där ett bristfälligt belyst område är förståelsen av humor utifrån den 
subjektiva upplevelsen. Studien syfte var att undersöka och få en djupare förståelse för 
humorns betydelse och hälsofrämjande aspekter inom heterosexuella parrelationer i en 
svensk kontext. Intervjuer genomfördes med sex kvinnor som alla lever i en långvarig 
parrelation under olika familjeförhållanden. Materialet analyserades utifrån kvalitativ 
innehållsmetod och resulterade i tre respektive fyra huvudkategorier samt en enskild i 
form av tidens kontext. Studien bekräftar tidigare forskning av humor som ett sätt att 
skapa sammanhållning samt visar på hur humor har en komplex och skiftande påverkan 
positivt och negativt både för enskilda individer och för parrelationen. I resultatet 
framkommer även att humorns kontextbundenhet till särskilda händelser och situationer 
har en tidsaspekt som är av betydelse för att förstå humor. 
 
Keywords: humor, relationship satisfaction, dating couples, humor coping, health 
 

 
Inledning 

 
“Humor is the great thing, the saving thing after all. The minute it crops up, all our 
hardnesses yield, all our irritations, and the resentments flit away, and a sunny spirit takes 
their place.” (What Paul Bourget Thinks of Us) Humorns funktion i våra liv och framförallt 
dess välgörande och hälsofrämjande aspekter är numera ett växande forskningsområde. The 
International Society of Humor Studies och dess tidskrift Humor- International Journal of 
Humor Research engagerar akademiker och forskare från en mängd olika discipliner för att 
bidra till och debattera den ökade kunskapsbasen (McCreaddie & Wiggins, 2008). I takt med 
forskningens framsteg kring humorns betydelse för hälsa har fokus riktats mot dess inverkan i 
mänskliga relationer. Humor främjar sociala relationer och i kärleksrelationer associeras det 
med intimitet, närhet, konfliktlösning och relationstillfredsställelse. Humor kan med andra ord 
ha betydelse för och stärka en hållbar parrelation, vilket är ett perspektiv på humor som fått 
allt mer uppmärksamhet. En överblick över studier inom området visar att det framförallt 
domineras av internationella kvantitativa studier som inriktats på att undersöka samband 
mellan humor och olika faktorer i parrelationer. Men det finns också studier som pekat på 
vikten av att behandla humor som ett multidimensionellt kontextuellt fenomen. Dyck och 
Holtzman, (2013) samt Hall (2013) uppmanar forskningen att söka en mer komplex förståelse 
utifrån den subjektiva upplevelsen av humor inom en parrelation.  

Denna studie tar sin utgångspunkt i det argument som framförs av de ovan nämnda 
forskarna, nämligen värdet av att genom en kvalitativ ansats söka en djupare förståelse för 
humorns hälsofrämjande betydelse inom en parrelation.  
 
 
Humor och hälsa 
 



	   2	  

Sambandet mellan humor och hälsa riktar uppmärksamheten mot relationen mellan fysiska 
och psykosociala processer. Frecknall (1994) undersökte i början av 1990-talet människors 
upplevelse av humor som en hälsofrämjande kraft i vardagen. Resultatet visade att humor 
vara en mer närvarande del av individers liv än vad som tidigare antagits. Dess funktioner var 
bland annat att släppa på spänningar, vara en snabb förmedlare av information, ge utrymme 
för att mentalt ladda om, vara en källa till självkänsla och ett sätt att mentalt skapa en inre 
rytm, vara ett sätt att skapa närhet till andra humor och berika upplevelser. Den kan också 
fungera som ett effektivt försvar för att undvika problematik men även ge styrka och 
perspektiv vid svårigheter. Vidare skapar humor ett unikt interpersonellt utrymme för 
kommunikation som knappt fordrar ord eller uttryck och beskrivs som ett komplext och 
kontextberoende fenomen som förbättrar kommunikationen mellan människor (Frecknall, 
1994). Martin (2004) menar att vissa definitioner av humor är kopplade till specifika fysiska 
hälsofaktorer och andra inte och menar att detta fortfarande är en fråga för forskningen. 
Martin presenterar en modell av fyra olika processer kopplat till humor som påverkar vår 
fysiska och psykosociala hälsa:  

1) Den första är humor i form av skratt som åstadkommer flera positiva separata men 
samverkande fysiologiska förändringar i kroppen som främjar hälsa, så som förändringar i 
rörelseapparaten och nervsystemet. Bland annat så kan energiskt skratt få muskler att slappna 
av, förbättra andningen, stimulera cirkulationen, höja produktionen av smärtstillande 
endorfiner, minska utsöndringen av stressrelaterade hormoner samt förbättra immunsystemet.  

2) Den andra handlar om att positiva känslor som munterhet och skratt kan vara 
hälsofrämjande. Positiva känslor kan oavsett hur de uppstår ha gynnsamma effekter som att 
öka toleransen för smärta. Här ses en sund känsla för humor involvera ett allmänt muntert 
temperament karaktäriserat av lycka, glädje, optimism och en lekfull inställning till livet.  

3) En tredje potentiell mekanism kan vara att humor och/eller skratt indirekt motverkar 
negativa effekter av psykosocial stress genom individens kognitiva perception. Stressfulla 
livshändelser kan ha negativa effekter på hälsan, så som försämring av immunsystemet och 
ökad risk för hjärtsjukdomar genom den kroniska utsöndringen av olika stressrelaterade 
hormoner. Det mest omfattande undersökta området under 2000-talet har varit humorns roll 
för att hantera stress och påfrestningar.  

4) Vidare kan humor indirekt främja hälsa genom att höja det sociala stödet. Individer som 
effektivt kan använda humor för att stävja konflikter och skapa positiva känslor hos andra får 
följaktligen fler och bättre relationer. Socialt stöd ger i sin tur en buffert inför 
livspåfrestningar. Den här modellen fokuserar på de interpersonella aspekterna av humor och 
den social kompetens som humor uttrycks med i relationer snarare än hur ofta de skrattar med 
andra. Här blir en hälsosam känsla för humor den där man stärker relationer med andra på ett 
vänskapligt och icke-fientligt sätt.  

Martin et al. (2003) skiljer mellan fyra olika typer av humor som människor använder sig 
av. Dessa skiljer sig på så sätt att de är antingen gynnande eller skadliga för vårt personliga 
och relationella välbefinnande och om det är riktat mot självet eller andra; Vänskaplig humor, 
Självförstärkande humor, Aggressiv humor och Självkritisk humor. Den vänskapliga humorn 
har beskrivits som dyadisk till sin natur med intentionen att öka känslan av välbefinnandet hos 
andra, minska konflikter och stärka banden mellan individer. I större grupper verkar den för 
att höja moralen, stärka samstämmighet, gruppens identitet och skapa en atmosfär av nöje. 
Personer som använder vänskaplig humor tar inte sig själva på för stort allvar och är spontana 
i sin humor (Martin et al, 2003), med egenskaper som utåtriktning, öppenhet för nya 
erfarenheter, gladlynt, självkänsla, psykologiskt välbefinnande och intimitet i sociala 
relationer. Vidare ses de som emotionellt stabila och måna om sina relationer med andra 
människor. 
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Människor med en självförstärkande humor kan skämta om de motgångar de möter och har 
förmågan att behålla en positiv livssyn även under påfrestningar. Freuds förklaring av humor 
(1928) som en hälsosam försvarsmekanism handlar här om att undvika negativa känslor och 
lyckas se realistiskt på tillvaron (refererad i Martin et al., 2003). Den självförstärkande 
humorn kan kopplas till begreppet humor coping, som kan definieras som ett karaktärsdrag 
men även en metod för att hantera stressfulla eller krävande situationer (Martin, 2004). Den 
självförstärkande humorstilen är relevant för att förstå hur människor upplever och hanterar 
händelser och problem i sina liv och detta är onekligen relevant för de relationer med andra 
som individerna engagerar sig i (Cann, Zapata, & Davis, 2011). Den aggressiva humorformen 
innefattar sarkasm, förlöjligande och retsam humor med underförstådd kritik, t e x rasistiska 
skämt. Personer kan ha svårt att motstå att använda denna humor även om den kan såra 
människor. Den självkritiska humorn syftar på ett självnedvärderande humorbeteende för att 
roa andra och för att få bekräftelse. Många gånger framstår dessa personer som clownen i 
gänget men har en underliggande dålig självkänsla (Martin et al., 2003). 
 
 
Humor och sociala relationer 
 
Att humor har betydelse för våra sociala relationer visades i en studie av Dyck & Holtzman, 
(2013) där man tittade på människors olika användning av humor och hur olika humorstilar 
påverkar välbefinnandet. Studien utgick ifrån de fyra humorstilarna vänskaplig, 
självförstärkande, aggressiv och självförminskande och visade att personer som använder sig 
av en anpassningsbar humorstil upplevde högre livstillfredställelse och färre depressiva 
symptom utifrån uppfattningen av ett större tillgängligt socialt stöd än de som tillämpade en 
negativ humorstil. Vänskaplig humor har sagts ha starkast koppling till uppfattningen om en 
god känsla för humor i en jämförelse mellan de fyra humorstilarna (Cann & Matson, 2014). 
En person som använder en vänskaplig humor uppvisar ett mer socialt önskvärt beteende och 
får mer positiv respons och stöd från andra, är mer omtyckt, attraktiv och upplever mer intima 
och harmoniska relationer. I likhet förklarades den självförstärkande humors positiva effekt 
på välbefinnande av dess positiva relation till uppfattningen av att man har socialt stöd 
omkring sig (Dyck & Holtzman, 2013). Tidigare forskning har inte kunnat se att en 
”aggressiv humorstil” påverkar vårt välbefinnande eller minskar det sociala stödet, men 
däremot indikationer på att aggressiv humorstil ger högre stöd hos män men mindre stöd hos 
kvinnor. En möjlig förklaring att män uppskattar och föredrar aggressiv humor mer än 
kvinnor och betraktar den som normativ och liknande vänskaplig humor. I motsats till detta 
anses en kvinna mindre normativ och kan betraktas som fientlig och signalera en brist på 
förtroende och intimitet i relationer om hon använder en sådan humorstil. Upprepad 
självförminskande humor för att dölja stress och ledsna känslor kan skapa emotionell distans i 
relationer, locka fram negativa responser från andra och leda till sämre välmående (Dyck & 
Holtzman, 2013). Humorstilar påverkar mest troligt relationer på flera olika plan och kan 
påverka den egna attityden gentemot andra. Vänskaplig humor och självförstärkande humor 
har visats vara associerade till ett mer positivt intryck av andras personligheter. Medan 
aggressiv och självförminskade humor länkas till mer negativa intryck av andra personer. 
(Kuiper & Leite, enligt Dyck & Holtzman, 2013). Dyck och Holtzmans studie belyser 
humorns multidimensionella konstruktion och vikten av att undersöka humor inom en 
interpersonell kontext.  

Humorns unika förmåga att sammanföra människor blev synlig i en studie (Curry & 
Dunbar, 2013) där forskarna jämförde effekterna av att dela en uppskattning för icke 
humoristisk stimuli och en humoristisk stimuli på interpersonell tillhörighet, altruism och hur 
man tillskrev andra människor olika egenskaper. Experimentet visade att graden av delad 
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uppskattning för båda uppsättningarna stimuli hade en positiv effekt på tillhörighet, 
humoristisk stimuli hade en effekt på altruism och ingen påverkade bedömningen av andras 
personliga egenskaper. Resultaten ger allmänt stöd till den samordnande funktionen av kultur, 
där delad uppskattning används för att identifiera andra med liknande förväntningar på 
beteende, som i sin tur gör dem attraktiva partners för samarbete och att humor är ett unikt 
verktyg i processen. Forskarna resonerar att det faktum att delad uppskattning för icke-
humoristisk stimuli hade effekt på tillhörighet men inte på altruism kan bero på att altruism 
representerar en högre tröskel av samförstånd ”and the extra ingredient provided by humor – 
namely, the hard-to-fake signal of shared background knowledge that it provides – is needed 
to reach it” (Curry & Dunbar, 2013, p. 129). Genom att studien undersökte effekterna av 
delade preferenser på relationen mellan personer som konsumerade humor isolerades 
effekterna av likhet i humor från eventuell tillkomst av och produktion av humor. Forskarna 
menar att detta tyder på att tidigare dokumenterade effekter av humor i romantiska och 
sexuella relationer kan vara resultatet inte bara av en uppvisning i intelligens och kreativitet, 
eller personliga egenskaper, men också i kompatibilitet. Den ofta önskvärda egenskapen en 
bra känsla för humor hos en partner blir på så sätt tvetydig i sin betydelse, om den är "bra" i 
förhållande till en objektiv strävan efter högsta möjliga nivå, eller en subjektiv preferens för 
likhet och forskarna anser att framtida forskning bör titta närmare på hur likheter i humor 
bidrar till uppskattning av humor i parrelationer. 
 
 
Humor i parrelationer 
 
Zivs (1988) studie om humorns betydelse bland gifta par var en av de första i sitt slag. 
Femtioen par intervjuades individuellt och mer än 92 % av paren upplevde att humorn bidrog 
positivt till deras äktenskap. Sedan dess har forskning kunnat fastställa att humorn spelar en 
roll för vad man upplever attraktivt hos en person och att det är en önskvärd egenskap hos en 
partner (Bippus, Young & Dunbar, 2011). Priest och Thein´s studie (2003) var en av de första 
att undersöka hur par liknar varandra i uppskattning av humor. Forskarna hittade signifikanta 
kopplingar mellan partners uppfattning av vad som roar dem och olika humorkategorier som 
till exempel ordlekar och motsägelsefullhet, men hittade ingen länk mellan varken allmän 
humoruppskattning eller till vilken grad partners liknade varandra i deras humoruppskattning, 
och att det skulle vara av betydelse för relationen. Däremot fann de att gifta par har liknande 
syn på hur mycket de skrattar ihop och forskarna frågar sig om individen väljer en partner 
delvis efter likhet i humor snarare än att denna skulle utvecklas över tid i äktenskapet. 
Studiens resultat kastar tvivel över den sista tanken då likhet i humoruppskattning inte 
korrelerade med tidslängden i äktenskap.  

En annan studie (Cann, Zapata & Davis, 2011) tittade på möjligheten att dejtande par har 
liknande humorstilar och om självrapporterad eller upplevd humorstil bäst förutsåg 
relationstillfredställelse. Studien hittade inget stöd för att par liknar varandra i humorstil men 
däremot var uppfattningen av en partners humorstil av signifikant betydelse för 
relationstillfredsställelsen. Forskarna betonar nyttan av att behandla humor som en 
multidimensionell variabel i vår förståelse av den roll humor kan spela i varierande 
omständigheter och relationer. Med andra ord så måste det finnas en uppskattning av den 
andra partnern för att känslan för humor ska vara en positiv faktor för relationens fungerande 
och välmående. Uppfattningen av den andres humor kan på så sätt ses som den mest 
avgörande faktorn för relationstillfredsställelse och upplevelsen av att man har samma humor 
som mest betydelsefullt för en bra relation. En mer komplex bild ger Bippus et al. (2011) som 
visat att relationstillfredsställelse påverkas mest av en kombination mellan båda partnernas 
uppfattning av deras egen och varandras humoruppskattning och förmåga att uttrycka humor.  



	   5	  

 
 

Humorns uttryck i parrelationer 
 
Humorn fungerar inte bara som en respons på yttre händelser som uppfattas som humoristiska 
och lockar till gemensamt skratt utan också i respons till varandra som en del i en multipel 
pågående daglig interaktion. Inom en parrelation där parterna är tillfredsställda är humorn en 
kontinuerlig aktivitet som underhåller och bevarar relationen och skapar närhet till den andra 
(Cann et al., 2011). Ziv (1988) klassificerade humorn som framträdde i parrelationerna utifrån 
en teoretisk modell som delar upp humor i fem områden: den första är en aggressiv 
tillämpning som ger en känsla av överlägsenhet, den andra är en sexuell humor som tillåter 
oss att hantera sexrelaterade stressituationer utifrån ett socialt accepterat förhållningssätt, den 
tredje beskriver en social användning av humor som kan delas i två där första refererar till 
inter- och intrapersonella relationer som kan stärka grupper och skapa ett inre språk och den 
andra till samhället i stort, till exempel användning av social satir. Det fjärde området innebär 
ett försvar som hjälper oss att hantera skrämmande situationer genom att skratta, och den 
femte gestaltar humor som intellektuell underhållning som ger oss en känsla av frihet från 
regler och rationalitet.  

Den mest framträdande var den sociala humorn där skapandet av ett hemligt språk var av 
högst betydelse enligt de äkta paren. Genom humoristiska kommentarer, enbart förstådda av 
de som involverade, som till exempel interna skämt, skapas ett partnerskap som ökar känslor 
av samhörighet och sammanhållning. Dessa fynd kan bekräftas av senare forskning och 
relateras till en vänskaplig humor som visade sig ha starkast samband till 
relationstillfredsställelse enligt Caird och Martin (2014). Den näst viktigaste formen av humor 
var den aggressiva humorn. Genom att berätta för varandra vad de inte uppskattar på ett 
skämtsamt sätt avdramatiseras situationen på ett sätt som inbjuder till skratt vilket kan öka 
förmågan att hantera spänningar. I Caird och Martins studie (2014) framkom även att det 
finns skillnader i individens tillfredsställelse med relationen utifrån vilken humor man 
använder. Vänskaplig humor, det vill säga positiva skämt påverkade den egna trivseln i 
relationen på daglig basis, medan aggressiv humor och humor där en partner skämtar 
nedlåtande om sig själv skapade ett missnöje med sin relation. En intressant aspekt var att när 
personer använde den nedlåtande humorn i lättare form och mer sällan än sin partner så kunde 
tillfällig användning av den vara ett sätt att göra parodi på sig själv och inte vara 
problematisk.  

Då den självförstärkande humorn inte uppmärksammas eller märks utåt eftersom den 
handlar att finna humor i något och att man inte delar med sig av den humorn har den 
förklarats som svår att belysa i parrelationer i tidigare forskning (Caird & Martin, 2014). Men 
man har ändå kunnat se och kunnat utgå ifrån att personer kan använda självförstärkande 
humor i närvaron av sin partner, till exempel om båda upplever samma stressande situation 
där den ena reagerar på ett humoristiskt självförstärkande sätt och använder humor för att lätta 
upp stämningen (Cann et al., 2011; Cann & Matson, 2014; Caird & Martin, 2014). Den 
självförstärkande humor kan även relateras till en återhämtningsförmåga vid svårigheter 
(resilience) som i sin tur har kopplingar till en hög självkänsla. En hög självkänsla har 
påvisats vara en förutsättning för att våga engagera sig i lekfullhet inom relationen vilket man 
har sett bidrar till positiva känslor som ökar relationstillfredsställelsen (Aune & Wong, 2002). 
Gordon (2010) menar att förmågan att vara lekfull och skratta åt oss själva är nära förankrat 
med tålamod och moraliska egenskaper. Gordon hävdar att genom att inte ta sig själv på för 
stort allvar kan det hjälpa individen att inte bli för lätt irriterad på andra genom att påminnas 
om att se till den större bilden än att hålla fast vid vanliga tankemönster, som oftast är för 
enkelspåriga och självcentrerade.  
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Humorns funktion i parrelationer 
 

Humor har blivit identifierad som en av de tio viktigaste formerna av kommunikation inom 
intima relationer (Alberts, Yoshimura, Rabby, & Loschiavo, 2005) där humorns värde ligger i 
vad den har möjlighet att förmedla (Hall & Sereno, 2010). Funktionen av humor inom en 
pågående kärleksrelation kan förklaras som avsedd att använda en humoristiskt meddelande 
eller beteende för att uppnå ett specifikt kommunikativt mål för den romantiska relationen. 
Här blir humor avhängigt dess förmåga att hjälpa personerna i relationen att kommunicera ett 
meddelande eller uttrycka en attityd eller känsla. Vid användandet av det funktionella 
perspektivet av humor blir det viktigt att undersöka både den humorstil som ligger till grund 
och humoranvändandets konsekvenser (Hall, 2013). Hall (2013) skiljer på fem positiva 
funktioner av kommunikation hos humor; att dela underhållning vilket handlar om att kunna 
skämta med varandra på ett lekfullt sätt, att uttrycka känslor som handlar om ett tillgivet sätt 
att skoja på där man till exempel använder roliga smeknamn på varandra för att stärka de 
romantiska banden, de nästa två funktionerna; hantera stress och att släppa en konflikt är 
relaterade till humorns roll för att hantera situationer och hantera konflikter. Den sista handlar 
om att kunna säga förlåt där humor kan förmedla ett erkännande om att man har gjort fel 
(Hall, 2013).  

En individ ser sin egen humor som en positiv kraft i interaktionen med sin partner med 
förutsättningen att individen trivs i relationen (Butzer & Kuiper, 2008). I en konflikt kan 
därför användningen av humor bli en möjlig öppning till ett nytt perspektiv (Bippus et al.,, 
2011). Humor visats vara ett vanligt inslag i konflikter men med en komplex funktion. 
Upplevelsen av tillfredsställelse i relationen kan minska om ärliga försök till kommunikation 
missuppfattas och tolkas felaktigt som uttryck för humor. I en studie av Bippus et al. (2011)  
om partners uppfattning av deras eget sätt att använda sig av humor i konflikter visade det sig 
att diskrepans mellan partnerna ifråga om uppfattning av vad som är uttryck för humor och 
inte kan hindra och motverka interaktionen. Detta pekar på att oenighet i vad som är uttryck 
för humor av den ena partnern är av stor betydelse för att förstå en relations fungerande. 
Humoranvändning minskar troligtvis ju mer en konflikt eskalerar, eller så blir den mindre 
socialt uttryckt. Upplevelsen av humor i mindre intensiva konflikter kan därför vara viktigt att 
studera då den kan vara en potentiell buffert mot att en konflikt förvärras. Vidare forskning 
kan dra fördel av att undersöka humor i konflikter på närmare håll, både i termer av vem 
humorn är till för, sig själv, partnern, andra. I en observationsstudie kunde man se att humorns 
effekter vid en konflikt även avgörs av individernas personliga drag så som 
anknytningsförmåga, tillgivenhet till den andra partnern och de relationsspecifika normer som 
ligger till grund för partnernas beteende inom relationen. Dessa specifika interaktioner med 
humor kan även ha en påverkan på relationen på lång sikt (Winterheld, Simpson & Oriña, 
2013).  

Intresset för humorns positiva funktion för att hantera problematiska situationer inom en 
relation har fått en ökad uppmärksamhet. I en studie (Bustamante, Nelson, Henriksen & 
Monakes, 2011) av par med olika kulturella bakgrunder fann man att humor hade en viktig 
roll för att hantera kulturella skillnader i beteenden från varderas bekantskapskrets och familj. 
Paren upplevde att humorn avdramatiserade eller gjorde att de såg mer positivt på deras 
skillnader. I hälsosamma relationer kan humor verka som en ”reparationsmekanism” eller ett 
sätt att släppa på spänningen i diskussioner eller dispyter. En annan studie tittade på hur par 
av samma kön med olika etnicitet upplevde stress och hanteringen av stress. De fann att en av 
de mest utmärkande copingstrategierna var humor (Rostosky, Riggle, Savage, Roberts & 
Singletary, 2008). Humor som copingstrategi har visats vara speciellt viktigt för 
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sammanhållningen inom familjer som har en medlem som är funktionshindrad (Rieger & 
McGrail, 2013). Med andra ord kan humor bli använt för att omforma stressfulla situationer, 
minska spänningar, ingjuta hopp, öka kognitiv återhämtning och ge nya perspektiv som 
stärker par och familjers förmåga att hantera deras dagliga stress och problem. Par och 
relationsterapeuter skulle kunna vara behjälpliga av denna information för att hjälpa par med 
olika problematik att till fullo utveckla dessa unika styrkor och psykologiska tillgångar att 
finnas där som resurser för deras välmående som individer och som par (Rostosky et al., 
2008).  

 
 
Syfte och frågeställningar 
 
Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att humorn spelar en komplex roll inom en 
parrelation. Relationen påverkas mest av en kombination mellan båda partnernas uppfattning 
av deras egen och varandras humoruppskattning och förmåga att uttrycka humor vilket visar 
på betydelsen av en förståelse för varandras humor. Olika sätt att använda humorn visar 
skillnad i relationstillfredsställelse. Majoriteten av studierna om humorns roll i parrelationer 
bygger på kvantitativa studier som ser på frekvens och uppskattar påverkan på parterna och 
har begränsningar utifrån synen av humor som ett kontextberoende fenomen. Vidare har 
tidigare forskning på området övervägande utgått ifrån en amerikansk kontext och utöver 
Ziv´s (1988) kvalitativa studie om äktenskapliga par som tog plats i Israel ger detta en 
onyanserad bild av hur humor i parrelationer kan generaliseras sett i ett internationellt 
perspektiv. Ingen kvalitativ forskning om humorns roll i parrelationer har påträffats i svensk 
kontext. Mot den bakgrunden är det motiverat att få ny kunskap utifrån en kvalitativ ansats 
som kan ge kunskap om de särskilda situationer och sammanhang som parrelationen befinner 
sig i utifrån en svensk kontext. Syftet med studien var att undersöka och få en djupare 
förståelse för humorns betydelse och hälsofrämjande aspekter inom svenska långvariga 
heterosexuella parrelationer. Mer specifikt riktas intresset mot vilken roll individen upplever 
att humorn har i relationen till sin partner. Frågeställningarna var: Vilka uttryck tar sig humor 
i parrelationen? Hur kan man förstå betydelsen av humor inom en svensk långvarig 
heterosexuell parrelation? Vad är upplevelsen av humorns funktion i olika slags parrelationer? 
En viktig aspekt är att humor skapas ur de specifika sammanhang som omger den. Det är 
individens subjektiva upplevelse och den unika kontext som en individ befinner sig i som är 
viktig för att få en inblick i vilken betydelse humor kan ha i olika relationer. Genom studiet av 
relationer finns förutsättningar att få en djupare förståelse för de drivkrafter som ligger bakom 
användandet av humor i en relation i dess komplexitet utifrån de unika upplevelser som 
förmedlas genom individers egna berättelser om humor. Studiens resultat kan bidra till en 
ökad kunskap om vad människor anser är viktigt i en relation samt hur humor kan bidra till en 
relations välmående inom en svensk kontext.  
 
 

Metod 
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Deltagare  
 
Vid urval inom kvalitativ forskning måste man ta hänsyn till miljöer, händelser och processer 
(Ryen, 2004). Vid val av deltagare blev det därför viktigt att utgå ifrån den kontext som 
personen befinner sig i då den subjektiva upplevelsen av humor i en relation innefattar 
ytterligare en dimension i form av partnerns påverkan som studien inte hade tillgång till. 
Strävan var därför att utifrån ett tillgänglighetsurval finna deltagare utifrån författarens 
bekantskapskrets för att säkra att de var informationsrika vad gäller olika erfarenheter inom en 
parrelation. Då syftet med studien är att försöka förstå humor utifrån ett hälsofrämjande 
perspektiv har enbart personer med erfarenheter av stabila parrelationer medverkat i studien. 
Däremot är det av intresse att belysa eventuella skillnader i humor och därför har deltagarna 
valts med hänsyn till olikheter utifrån ett försök att täcka den heterogenitet som kan finnas i 
den population som kännetecknas av en viss homogenitet (Ryen, 2004). Sex kvinnor bosatta i 
en storstadsregion valdes utifrån skillnader i relationens längd, ålder, förekomsten av barn i 
förhållandet samt problematik i relationen som kunde ge inblick i komplexiteten av humor i 
olika förhållanden Detta kan ge en inblick i komplexiteten av humor i olika förhållanden. 
Deltagarna befann sig i ett åldersspann mellan trettio och femtio år. Relationernas längd 
varierade mellan sex och tjugosju år. Förekomsten av barn i relationerna varierande mellan 
inga barn till en eller flera barn i småbarnsåldern samt vuxna barn. Problematik i relationerna 
kunde se olika ut och innefatta funktionshinder hos barn, osämja med partners släkt, dispyter 
kring hushållssysslor, minskande kärlekskänslor för varandra och oenigheter i vardagen. 
Samtliga deltagare upplevde parrelationen som stabil och övervägande positiv.  
 
	  
Material 
 
I missivbrev gavs utförlig information kring studien med fyra frågor för deltagarna att 
reflektera över, till exempel frågan: ”Har humorn någon betydelse i relationen? På vilket 
sätt?”. Intervjuguiden var semistrukturerad med fyra olika teman; inställning till relationen, 
humorns uttryck, humorns funktion och humorns betydelse. Den första avsåg att få en 
förståelse för den unika relationens positiva fungerande med frågan: ”Vad är det som gör att 
ni fungerat ihop så länge och gör det än idag?” Det andra temat ville fånga hur humorn kom 
till uttryck i vardagen och deltagarens upplevelse av samstämmighet i användning och 
uppskattning av humor med frågor som ”Finns det humor i er relation?” och ”Har ni samma 
typ av humor?”. Det tredje temat intresserade sig för humorns olika funktioner utifrån ett 
hälsofrämjande perspektiv, och inspirerades av Frecknalls (1994) intervjuguide med frågor 
som till exempel ”När är humorn mest effektiv?” och Rostosky et al. ´s (2008) sätt att 
formulera frågor som till exempel ”På vilket sätt upplever du att humor kan ha en positiv 
inverkan vid oenigheter er emellan?”. Det fjärde temat ville förstå vilken betydelse individen 
ansåg att humorn hade i relationen. Exempel på frågor var: ” Har humorn någon betydelse i 
relationen? Och ”Har humorn förändrats med tiden mellan er?” Intervjuerna registrerades 
med hjälp av en diktafon.  
 
 
Procedur 
 
Deltagare blev kontaktade i form av missivbrev via mail eller via telefon där de tillfrågades 
om intresset. Det första missivbrevet innehöll en presentation av författaren och information 
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om studiens syfte med kontaktuppgifter till forskaren. De deltagare som tackade ja till att 
delta fick vidare information via mail om datainsamlingens förfarande, deras roll och 
information enligt Vetenskapsrådets (2002) föreskrifter om informations-, samtyckes-, 
konfidentialitets- och nyttjandekrav. De blev även blev ombedda att fundera över tre frågor 
relaterade till intervjufrågorna. Tanken var att de i god tid före intervjun skulle få möjlighet 
att reflektera kring specifika situationer där humor kommit till användning och dess betydelse. 
Intervjuerna startade en vecka efter att de fått frågorna och utfördes i intervjudeltagarens hem 
för att miljön skulle kännas avslappnad och öppna upp för att deltagarna skulle känna sig 
bekväma med att dela personliga upplevelser.  

Intervjuns förfarande inspirerades av det naturalistiska angreppssättet som anses stå 
positivismen närmast. Användandet av en intervjuguide som riktning anses inte som ett hot 
mot hur nära och djupt man kan komma i intervjun, man tillvaratar snarare den flexibilitet 
som teman, kontexten och intervjupersonen är öppen för (Ryen, 2004). Intervjuerna tog 
mellan fyrtio och sextio minuter. Under studien tillämpades etiska överväganden genom: 
informerat samtycke, konfidentialitet och nyttjandekrav (Vetenskapsrådet, 2002). Deltagarna 
fick information om att de när som helst kunde avbryta intervjun eller välja att inte besvara 
vissa frågor. De fick även veta att materialet som spelades in förvarades säkert under 
uppsatsskrivandet och att det efter transkribering förstördes. Ingen annan än handledare och 
uppsatsskribenten har haft tillgång till materialet. Intervjupersonerna avidentifierades genom 
att bli numrerade som deltagare ett till sex och ingen information som kunde röja deras 
identitet framkommer i uppsatsen.  
 
 
Databearbetning  
 
Materialets kvalité säkerställdes genom att varje intervju transkriberades så snart som möjligt 
då författaren fortfarande hade den färskt i minnet och risken för att något glömdes bort eller 
missuppfattades minimerades (Kvale & Brinkman, 2009). Mening för mening avlyssnades 
och skrevs ned detaljerat. Materialet blev totalt 44 sidor datorskriven text och upplevdes 
relevant och rikt med avseende på undersökningens syfte. Varje intervju lästes sedan igenom 
för att få ett sammanhang och en förståelse för helheten. Analysen utgick ifrån Graneheims 
och Lundmans (2003) artikel om kvalitativ innehållsanalys då metoden ansågs ge bäst 
förutsättningar för en analys av materialets innehåll. Metoden har som utgångspunkt att 
verkligheten kan tolkas på olika sätt och att förståelsen därför är beroende av den subjektiva 
tolkningen. En kvalitativ innehållsanalys fäster uppmärksamheten på två olika 
analysdimensioner, den manifesta och den latenta innebörden i en text som handlar om en 
tolkning av vad den underliggande meningen i texten uttrycker. Den aktuella studien kommer 
att ha sitt fokus på den manifesta innebörden i intervjumaterialet vilket innebär att det som 
sägs i texten hanteras så som det visar sig och ger uttryck för, d.v.s. vad handlar den om. Båda 
förhållningssätten innebär en tolkning men på olika nivåer av djup och abstraktion.  

Text från varje intervju betraktades som en analysenhet utifrån vilken meningsenheter 
skapades som syftar på ord, meningar, fraser som innehåller aspekter relaterade till varandra 
genom deras innehåll eller kontext.  I nästa steg kondenserades texten till meningsenheter 
vilket innebär att korta ner texten men behålla dess kärna. Därefter arbetar författaren genom 
att identifiera koder som lyfter fram distinkta föremål, händelser och andra fenomen och ska 
förstås i relation till kontexten. En sådan abstraktion beskriver och tolkar texten på en högre 
logisk nivå. Den centrala aspekten inom kvalitativ innehållsanalys handlar om gemensamma 
likartade innebörder som är ömsesidigt uteslutande (Graneheim & Lundman, 2003), så 
kallade kategorier och underkategorier som leder fram till övergripande tematiska begrepp.  
Resultatet innefattar tre huvudkategorier med nio underkategorier utifrån frågeställningen 
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Vilka uttryck tar sig humor i parrelationen? Fyra huvudkategorier med tio underkategorier 
belyste frågeställningen Vad är upplevelsen av humorns funktion i olika slags parrelationer? I 
strävan att förstå humorns kontextberoende komplexitet och en kvalitativ tolkning har tiden 
analyserats som ett tema, som förekom genomgående i innehållet i alla kategorier. Deltagarna 
kunde inte beskriva humor utan att ta hänsyn till händelser och situationer som var 
tidsbundna. Utifrån detta dokumenterades tidens tema som ett resultat. Tidens kontext blev 
således en enskild huvudkategori som gav förståelse i frågeställningen Hur kan man förstå 
betydelsen av humor inom en svensk långvarig heterosexuell parrelation? 
 
 

Resultat 
 

Resultatet av frågeställningen om humorns uttryck beskrivs utifrån tre huvudkategorier: Mörk 
humor med tre underkategorier, Esoterisk humor med fyra underkategorier och Autonom 
humor med två underkategorier. Frågeställningen om vad som är upplevelsen av humorns 
funktion i olika slags parrelationer visar på fyra huvudkategorier: Problemlösande humor med 
fyra underkategorier, Kommunikativ humor med två underkategorier, Parförstärkande humor 
med två underkategorier och Parförsvagande humor med två underkategorier. 
Frågeställningen hur man kan förstå betydelsen av humor inom en svensk långvarig 
heterosexuell parrelation resulterade i huvudkategorin Tidens kontext. 
Humorns uttryck och Humorns funktion kan ses som olika sidor av samma mynt där humorns 
uttryck beskriver den omedelbara och ibland omedvetna handlingen eller varandet utifrån den 
unika kontexten. Humorns funktion innebär en mer medveten inställning där humorn används 
för ett specifikt syfte utifrån betydelse för kontexten. En gemensam utmärkande kontext var 
tidens sammanhang som påverkar den humor som existerar i parrelationerna och ger en 
djupare förståelse för humorns komplexitet inom den svenska kontexten.  
 

 
Vilka uttryck tar sig humor i parrelationen?  
 
Humorn upplevdes som ett naturligt inslag i vardagen och var många gånger svår att urskilja 
från det övriga samspelet i parrelationen. Alla deltagarna uttryckte på olika sätt att humorn var 
svår att förklara utanför sitt sammanhang eftersom den uppstår i relation till en händelse eller 
en känsla som är kontextbunden. Frågeställningen om humorns uttryck belyses av tre 
huvudkategorier: Mörk humor, Esoterisk humor och Autonom humor. Inledningsvis bifogas 
tabell 1 som illustration för Humorns uttryck: 
 
Tabell 1  
Frågeställningen om humorns uttryck 

 
Exempel på 
meningsbärande enhet 
 

Kondenserad 
meningsenhet 
 

Kod Underkategori Huvudkategori 
 

”kanske jag säger något 
plumpt om hans hängbuk 
skratt* fast vi vet ju att 
det är hjärtligt, det 
behöver inte vara plumpt 
på ett elakt sätt utan mer 
så att man höjer på 
ögonbrynet samtidigt som 

 Skoja med 
kritisk 
underton 

Ironisk humor  Mörk humor 
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man skrattar” 
”Det är typ som ‘ja visst 
det är sant men du är 
såhär’ … det är lite som 
ha ett basebollträ och en 
boll, det är lite så ibland 
ja ”  

Skämt som 
upplevs som att 
slå på den andra 

 
Skämta elakt  

Sarkastisk humor 
 

”Man behöver ha lite 
distans till sig själv för att 
se det humoristiska i sitt 
eget sätt att bete sig, tänka 
och tycka och fungera. 
Att ha lite distans till sig 
själv, för kan du det då är 
det ju ändå humoristiskt, 
då kan man ju ha lite kul 
tillsammans och garva åt 
det mesta. Vi är ju dem vi 
är, det är ju humoristiskt 
bara det. ”  

Att ha distans till 
sig själv gör att 
man kan skratta 
tillsammans. 

Kunna 
skratta 
tillsammans 
med 
självdistans 

Självironisk humor 
 

”stunder man varit med 
varandra och någonting 
roligt har hänt och vi har 
suttit och garvat åt det, så 
har det skapats någonting 
där och då kan vi referera 
till den situationen, bara 
sitta och garva och ingen 
förstår, och då är det 
liksom vår lilla 
gemensamma”  
 

upplevt något 
roligt tillsammans 
som bara de 
förstår som blir en 
gemensam  

Upplevelse 
tillsammans 
som bara de 
förstår 

Gemensamma upplevelser  Esoterisk 
humor 

” det är ju med folk som 
man känner väl ... vi e lite 
så hela min familj … och 
hans familj är lite så 
också”   

humor ihop med 
varandras familjer 
som man känner 
väl 

Humor som 
inkluderar 
andra  
 
  
  

Utvidgad esoterisk humor 

”roliga kommentarer och 
pikar som vi kan sitta och 
skratta åt eller påminna 
varandra om nåt som hänt 
och sen spinna vidare, ja 
så kan man sitta och 
garva åt det hela dagen” 

påminna varandra 
om något som 
hänt och skratta åt 
det 

Skratta åt 
interna 
händelser 

Intern humor 
 

”har en bra känsla för 
humor ihop, vi skrattar åt 
våra barn och deras 
attityder”  

Samma känsla av 
humor över 
barnen 

Samma 
känsla för 
humor 

Sympatiserande/Kärleksfull 
humor 

”han komma med en 
peruk o typ skoja eller … 
såhär lite töntiga grejer, 
han kan ju göra knasiga 
saker för att vi ska 
skratta” 

Komma med 
peruk och skoja 

Skoja töntigt  
 

Barnslig humor Autonom 
humor 

”han kan typ hålla på och 
brotta ner mig och ”nej nu 
ska du lära dig!” och 
barnen kommer och alla 
ska hoppa på varandra” 

Brotta ner och 
barnen hoppar på 
varandra 

Brottas och 
hoppa  

Fysisk humor 
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Mörk humor. Samtliga deltagare upplevde att humorn ständigt genomsyrade vardagens 
glädje och sorg och formades utifrån de förutsättningarna som rådde. Humor var inte alltid ett 
uttryck för ren glädje utan kunde dölja underliggande känslor utifrån olika former av 
problematik. Men för de flesta deltagarna var detta även ett sätt att belysa problematik och 
ofta uppskattad form av samspel som tillät paren att förhålla sig ärligt till varandras känslor. 
Humorn uppfattades och förklarades som ironisk eller sarkastisk utifrån situationens allvar 
och känslor de gav uttryck för. Underkategorier för innehållet i ”Mörk humor” som beskrivs 
nedan var: Ironisk, sarkastisk samt självironisk humor.  

Nationalencyklopedin (2015a) definierar Ironi som ”i allmänt språkbruk term för yttrande 
eller framställning där upphovsmannen säger motsatsen till vad han verkligen menar men med 
avsikten att åhörare eller läsare ska inse detta.” Denna definition stämmer bra överens med 
deltagarnas beskrivningar av ironisk humor som en humoristisk pik i vardagen som refererar 
till en specifik situation och där båda förstår den underliggande meningen. De flesta 
deltagarna upplevde den ironiska humorn som en positiv lättsam ton som gav upphov till 
skratt ”vi är ganska humoristiska, om man drar iväg över en helg så ba aja ha det så bra, 
kommer du ikväll eller kommer du inte ikväll eller?`Nä vet inte, får se! Okej ha det bra! Det 
är för mig så här hm det är humor på sitt sätt.” (Deltagare 4) En annan deltagare förklarade att 
”Vi har en cross-trainer som jag aldrig använder, och så kan jag säga var är min tröja?` nä 
men den hänger på klädhängaren där borta!` Att den har blivit en klädhängare istället. Lite 
elakt i grunden men det menas inte elakt.” (Deltagare 5) Ironi kan formas och ta en viss väg 
utifrån händelser och omständigheter i början av en relation. En av deltagarna berättade hur 
paret i början av relationen upplevde en osäkerhet inför varandra som skapade en jargong som 
dolde ett maktspel paret emellan. Med tiden lärde de sig att förstå varandra och den etablerade 
jargongen av dominans och undergivenhet finns kvar och blir ett uttryck för den balans de 
hittat. ”I början så tror jag skämten mer handlade om att visa vem som bestämde, det blev ett 
dåligt skämt för att få fram en poäng, som att man egentligen inte vågade få fram det man 
ville ha sagt för att man var osäker i situationen. Förutom att vi förstår varandra bättre och har 
mognat och vuxit ihop mer som ett team kan vi skämta lite mjukare med varandra, som det 
här med `ja nu kommer regeringen` kan jag tycka är roligt idag då det faktiskt är menat som 
ett skämt för att det ska vara kul. Det kan jag tycka, det är lyckligare humor, gladare humor ... 
tryggare i sig själv och i relationen ... han älskar att jag är den som går in och bestämmer, det 
har vi hittat en balans i också.” (Deltagare 3) 
Sarkastisk humor definieras genom Nationalencyklopedin (2015b) som ett "yttrande som 
innehåller skarpt ironisk eller hånfull kritik", man kan också tala om sarkasm som sarkastisk 
kritik i en mer allmän bemärkelse; sarkasm är då en extra bitsk och/eller nedvärderande form 
av ironi.” Till skillnad från den ironiska humorn där intentionen är att den andre ska förstå den 
underliggande meningen så kunde den sarkastiska humorn belysa att det existerar en 
allvarligare problematik som är svår att prata om. I vissa fall kunde gränsen mellan ironi och 
sarkasm vara oklar i en deltagares berättelse då känslor kring problematik och situationer 
kunde pendla från skämtsam kritik som båda är med på till ilska och bitterhet som gav upphov 
till ett mer elakt sätt att skämta. I två av intervjudeltagarnas berättelser kunde man skönja en 
djupare problematik där sarkasmen kunde uppstå plötsligt och snabbt utifrån en tidigare 
konflikt och upplevas som en reaktion svår att hejda. Humor kunde beskrivas som sarkastisk 
utifrån partnerns obearbetade känslor som medförde en oförståelse inför humorn ”det är mera 
som att jag kan skämta om det kanske och slänga ut det lite sarkastisk någon gång så … men 
jag tror inte att han är där riktigt än” (Deltagare 4). Den sarkastiska humorn kunde vara 
sårande och skapa ett slagfält där paret turas om att slå på varandra. En deltagare förklarade 
hur hela familjen arbetar hemifrån och går på varandras nerver vilket ger upphov till en 
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hånande humor som hon försöker hantera.  ”Vi arbetar båda hemifrån, och vi har ibland fyra 
personer i lägenheten och går verkligen på varandras nerver. Ibland kan vi slå en bit under 
bältet, han kan vara lite barnslig och börja håna och vara motbjudande men jag har en rätt 
vass tunga så jag kan sätta ... få honom att hålla tyst. Ibland låter jag honom inte slippa undan, 
jag blir inte humoristisk utan jag blir otroligt sarkastisk och elak, men det här är verkligen … 
jag shantar {Buddhistisk praktik}faktiskt om såna här saker ... om jag inte hade praktiserat 
buddhismen så skulle jag ha haft en kalashnikov hemma och de skulle vara döda allihopa, på 
riktigt!”( Deltagare 1).  

Den självironiska humorn manifesterar sig inom parrelationen i handlingen gentemot den 
andra utifrån en inställning där man inte tar sig själv på för stort allvar. En deltagare förklarar 
att det är ens egen inställning till vad som sker som formar komiken och hur man ser på sin 
partner. Att kunna skratta och driva med sig själv formar ett humoristiskt förhållningssätt som 
skapar en lättsinnig atmosfär där humor blir en grundton i vardagen trots olikheter ”Man 
behöver ha lite distans till sig själv för att se det humoristiska i sitt eget sätt att bete sig, tänka 
och tycka och fungera, för vi tycker ju oftast att vi är perfekta … Om man kan se sig själv 
som en liten snorunge som egentligen borde lägga sig ner och sprattla på golvet, om man har 
den bilden så kan man liksom bara garva åt det. Det är ett synsätt, saker och ting kan ju hända 
runt omkring dig som är komiska men har du ingen humor, är du helt avkopplad ifrån dom 
sinnena så spelar det ingen roll vilka förutsättningar som finns. Att ha lite distans till sig själv, 
för kan du det då är det ju ändå humoristiskt, då kan man ju ha lite kul tillsammans och garva 
åt det mesta. Vi är ju dem vi är, det är ju humoristiskt bara det. ” (Deltagare 5) ”Han kan ha 
berättat något och så klickar det inte riktigt inne hos mig ännu och det blir ett sånt där 
airheadmoment, och nästa gång det händer så säger jag `jaha hur lyckades du dela på den 
där?` Då kan jag bjuda på den när jag har sagt nånting, och då börjar vi skratta, tar man sig 
själv på för stort allvar … hur kul är det? Då ska man hela tiden hålla på o hävda sig själv, jag 
är störst bäst och vackrast, jag gör aldrig nåt fel, det funkar ju inte så i verkligheten, alla är vi 
mänskliga och gör misstag.” (Deltagare 6)  

 
Esoterisk humor. Inom varje parrelation formas en gemensam humor som blir en unikt 

egenskapad värld enbart avsedda för de invigda. Den kan vara svårbegriplig för andra då den 
bygger på en kännedom om varandra över tid. Samtliga deltagare upplevde att denna humor 
speglade hur bra deras relation var till sin partner. Många gånger uppstår den genom 
gemensamma upplevelser som sedan bara de kan förstå och relatera till. Men den kan även 
innefatta flera personer som har tagit del av upplevelsen eller är införstådda med ett 
internskämt. Humorn kan yttra sig i kommentarer och som barnslig humor men även i en 
sympatisk humor där paret har en ömsesidig känsla i situationen. ”Man utvecklas ju och då 
vet ju jag vad han tycker är roligare och mindre roligt kanske och då… man anpassar nog 
humorn efter varandra genom årens lopp ju mer man lär känna varandra, i och med att vi har 
blivit mer samspelta så kan det säkert mogna och utvecklas till vår humor, från att den kanske 
vart lite spretig och vi har haft lite olika humor så har vi fått en mer gemensam humor.” 
(Deltagare 6). Resultatet av analysen av Esoterisk humor har följande underkategorier: 
gemensamma upplevelser, en utvidgad esoterisk humor, Intern humor samt 
sympatiserande/kärleksfull humor.  

Gemensamma upplevelser kunde handla om att umgås med vänner, resa och få nya intryck. 
Men kunde också bara handla om att spendera tid tillsammans och skratta åt roliga saker som 
händer i vardagen. ”När vi hittar på nånting själva så är det jätteroligt ….jag känner inte att vi 
behöver umgås med några andra för att ha kul utan vi har det jättekul själva” Deltagare 5 
”Genom erfarenheter, upplevelser, gör man aldrig någonting ihop då finns det inga nya saker 
att skämta om. Du kan ju inte dra samma skämt i sex år liksom då är det ganska uttjatat skratt 
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men genom att resa, umgås med vänner, genom att ha lite fester där folk kommer till en, så 
man får nya intryck, dela situationer som kan urarta på ett väldigt roligt sätt.” (Deltagare 3)  

Den utvidgade esoteriska humorn innefattar andra personer som blir delaktiga i skämtet. 
En deltagare berättade hur paret umgås på fritiden med ena partnerns vänner som meckar med 
bilar i deras garage och den jargong som är skapad mellan paret utvecklats till att omfatta 
hans vänner som blivit införstådda med hur den fungerar. ”Det är nog mer jargongen lite för 
det är väldigt såhär manligt testosteronigt bland dem, och där kommer jag som en liten.. och 
han säger `här kommer min betahona`  och jag  `oj.. `säger jag bara och tittar på han `ja.. om 
det där med beta och alfta du vet` och hans killpolare bara `oohh där kommer du få för när du 
kommer hem` liksom för dom vet hur det funkar. Dom uppskattar att jag kommer och såhär 
hörru du din jädra snorunge skratt.”  Deltagare 3. En annan deltagare uppskattar den interna 
humor som skapats mellan paret och hennes föräldrar ”Det har blivit som en interngrej att `nu 
håller ni er tills det blir vintersäsong när biljetterna är billigare så kan vi alla åka till 
Kurdistan, så kan vi begrava er någonstans där`. Såna här dumma kommentarer, det är också 
olämpligt för att hallå de är liksom äldre, ha lite respekt, det handlar ändå om döden, och så 
skämtar han om att mamma och pappa ska dö skratt men skulle typ någon utomstående höra 
att min man säger att mina föräldrar får dö i en viss period så skulle de tänka vad är det här för 
en kille medan vi garvar ihjäl oss.” (Deltagare 2)  

Intern humor belystes som en vardagshumor med roliga kommentarer och pikar och som 
ett sätt att återberätta sin dag för varandra. Flera deltagare upplevde det som att de 
övervägande stod för denna typ av humor och att deras män skämtade på ett mer lekfullt 
fysiskt sätt ”Jag skämtar till det, jag är mer sådär ... kanske kommer med rappa kommentarer 
på saker och ting, att det är det som är det roliga från min sida, han kan ju göra knasiga saker 
o sånt istället bara för att vi ska skratta.” (Deltagare 5)” Vardagshumorn uppskattar jag mest, 
när vi sammanstrålar i soffan och berättar om varandras dag och skämtar och kanske gör oss 
lite roliga över kollegor som beter sig lite korkat och det tycker jag är kul.” (Deltagare 6)  

Sympatiserande/Kärleksfull humor gestaltas utifrån en gemensam känsla. En deltagare 
upplevde att paret hade humor utifrån ömsesidiga åsikter i politiska frågor och två deltagare 
beskrev humor utifrån innerliga ömhetskänslor för deras barn. Vidare kunde humor uppstå i 
gemensam sorg eller i kärlek till varandra. ”Jag tror att det har att göra med hur vi ser världen 
generellt, vi kanske pratar om politiska saker och finner humor tillsammans.” (Deltagare 1) 
”Vi har en bra känsla för humor ihop, vi skrattar åt våra barn och deras attityder.” (Deltagare 
2 ”Inte att vi skämtar om att någon dör eller så men samtidigt så kan vi ju, om vi känner 
personen till exempel båda två och personen har gått bort, då är man självklart i sorg, men då 
kan vi också ta upp det här att minnas och då kan man ju skämta om saker som den personen 
gjorde eller sa eller och då mitt i sorgen kan man fortfarande gråtskratta lite liksom.” 
(Deltagare 6).  

 
Autonom humor. Flera deltagare gav en förståelse av humor som ett självändamål och ett 

uttryck för glädje i tillvaron med skoj och spex. Ibland kunde situationen vara oklar så till 
vida att skratt och ilska avbytte varandra. Innehållet i denna underkategori har delats in i två 
aspekter: Barnslig humor och fysisk humor.  

Den barnsliga humorn ger paret möjlighet att vara barnsliga, fysiska och ha roligt 
tillsammans. ”Man ska ju ha kul liksom ... sådana här knäppa saker som vi kan göra ibland 
typ att jag står och duschar, så kommer han med en hink kallt vatten och kastar på mig eller 
smetar in grejer på mig, jo han gör sånt skratt det är jättejobbigt!” (Deltagare 2) ”Jag är värsta 
teaterapan så jag sitter o viftar och flaxar och har mig som tusan när jag ska återberätta grejer, 
och han bara sitter och typ tittar på mig och `ja man behöver ju ingen tv när man sitter med 
dig` och då går ju jag loss och kör all in apa … han kan apa sig med mig också … oftast 
mycket skratt.” (Deltagare 3) Samma deltagare förklarade vikten av humorn i vardagen och 
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hur paret söker sig till gemensamt roliga upplevelser där de får ha en barnslig humor.  ”Man 
skaffar sig dom verktygen man behöver tror jag för att skaffa nya intryck … vi har ett 
brinnande bilintresse ihop, han tar med mig ut och driftar i en rondell fyra varv, och jag bara 
skrattskriker liksom … för att jag tycker det är så sjukt roligt. .. då har vi det att prata om, det 
kan vi tycka är jätteroligt medan andra ba ‘okej.. kul för er då liksom.’ Där skulle jag säga att 
vi har lika barnslig humor.”  

Man kan även urskilja en fysisk humor där skämtets poäng förkroppsligas med bara 
fantasin som gräns. ”Han kan typ hålla på och brotta ner mig och ‘nej nu ska du lära dig!’ och 
barnen kommer och alla ska hoppa på varandra … det är sånt som vi gör!” (Deltagare 2) ”Han 
kan klämma mig på skinkan och då blir jag skitsne och ‘låt bli!’ liksom och då blir han fem år 
och ska ställa sig nära mig trots att jag morrar lägg av! och puttar bort honom och blir 
förbannad ‘jag vill inte ha närhet nu fattar du trögt eller’ och då kommer han och fnissar och 
typ tvångshåller mig tills jag börjar skratta ... Nej då blir jag ännu mer förbannad, din j*vel 
skratt” (Deltagare 3) 
 
 
Vad är upplevelsen av humorns funktion i olika slags parrelationer? 
 
Humorn betraktades som ett genomgående inslag i vardagen och till stor del som ett medel 
och inte ett mål i sig i det dagliga samspelet. På så sätt framträder en instrumentell humor med 
ett specifikt syfte i en specifik situation. En deltagare förklarade det som att ”Du använder dig 
av olika sätt att framföra saker beroende på situation, det finns olika adjektiv som du kan 
lägga till framför humor; kärleksfull humor, sarkasm, ironi, det handlar om situationen och 
vad det gäller” (Deltagare 4). Oavsett vilken vilket mål man hade med humorn i situationen, 
så var det viktigt att humorn skedde i rätt tidpunkt och uppskattades av den andra för att fylla 
sin funktion och vara effektiv. Utifrån deltagarnas berättelser kunde fyra huvudkategorier i 
Humorns funktion urskiljas; Problemlösande humor, Kommunikativ humor, Parförstärkande 
humor och Parförsvagande humor.  

 
Tabell 2.  
Frågeställningen om humorns funktion 
 
Meningsbärande enhet 
 

Kondenserad 
meningsenhet 
 

Kod 
 

Underkategori Huvudkategori 
 

”Ta sig ur kniviga 
situationer genom att 
skämta bort det eller göra 
sig själv till åtlöje om man 
inte riktigt vet hur man säga 
förlåt, så kommer den 
riktiga ursäkten lite senare”  

skämta eller göra 
sig till åtlöje om 
man inte vet hur 
man ska säga 
förlåt  
 

skämta som ett 
sätt att säga förlåt  

Ursäktande humor 
 

Problemlösande 
humor 
 

”Om vi bråkar och mitt hår 
står åt alla håll så kan han 
börja garva och säga: du 
skulle bara se hur du ser ut! 
Sån grej, det bryter ju 
konflikten”  

Bråkar och 
börjar skratta åt 
hur hon ser ut i 
håret som bryter 
konflikten 
 

Skratt bryter 
konflikten 

Konfliktdämpande 
humor 
 

”Om jag känner mig 
stressad, då kan han skoja 
och det gör ganska mycket 
för humöret för då lättas det 
upp och man börjar skratta 
istället ”  

Om hon är 
stressad och han 
skojar hjälper det 
humöret och hon 
börjar skratta  

Om han skojar 
blir hon på bättre 
humör  

Stressdämpande 
humor 
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”Du behöver inte se det 
humoristiska när du är i 
situationen, men om man 
tittar tillbaka så blir det ju 
komiskt, om jag gör den 
reflektionen, går tillbaka 
och berättar”  

När man 
reflekterar över 
komiska 
situationer och 
berättar om det 

Skratta åt 
situationen i 
efterhand 
 

Distanserande humor 

 ”Använda humorn för att 
luska ut någonting genom 
att skämta med en baktanke 
att han ska skratta och 
komma i rätt mood och 
berätta ”  

Skämta för att 
skapa munter 
stämning så den 
andra avslöjar 
information  
 

Skapa munter 
stämning för att få 
information 

Informationssökande 
humor   

Kommunikativ 
humor 
 

”Ironiska humorn, jag ser 
att dina strumpor ligger här, 
dom måste verkligen trivas 
här på vardagsrumsgolvet, 
då försöker jag få honom på 
ett lättsamt sätt  att förstå 
nånting som jag kanske 
egentligen stör mig på”  

på ett lättsamt 
sätt få den andra 
att förstå något 
man stör sig på   
 

Kritik genom 
skämt 

 

Informationsgivande 
humor 

”Roa varandra, om du delar 
skämt och en humoristisk 
stämning med din partner 
uppskattar man varann ännu 
mer för att man kan skratta 
ihop, då blir det en form av 
livsglädje”  

Att roa varandra 
skapar livsglädje 
och uppskattning 
av partnern 

Delad humor 
stärker relationen  

Underhållande 
humor 

Parförstärkande 
humor 

”När jag är lite för seriös då 
kan han väcka mig till liv 
och skämta ”minns du när 
vi gjorde det där” och då 
vaknar den där lilla gamla 
tjejen”  

Få sin partner att 
leva upp genom 
att skämta om 
gamla minnen 

Skämta för att 
göra sin partner 
glad   

Intimitetsskapande 
humor 

”Om vi satt flera stycken så 
kunde han dra sexskämt 
helt plötsligt och det kan jag 
tycka är lite opassande när 
man inte känner varann”  

Opassande 
sexskämt när 
man inte känner 
varandra 

Opassande 
sexskämt 

Särskiljande humor Parförsvagande 
humor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Han älskar att retas och 
struntar i att jag blir 
irriterad, lite för mycket.. 
Jag retas inte alls på samma 
sätt., jag får inte ut så 
mycket av att retas”  

Retas och 
struntar i att den 
andra blir 
irriterad  

retas skapar 
irritation 

Misslyckad humor 
 
 
 
 
 
 

 
 

Problemlösande humor. Humorn visade sig ha en utmärkande roll för att lösa olika 
problematiska situationer.  Den kan vara behjälplig vid försoning, vid konflikter, vid stress 
och för att få djupare insikt i en problematik utifrån fyra underkategorier: en ursäktande 
humor, konfliktdämpande humor, stressdämpande humor samt distanserande humor.  

Ursäktande humor kan användas för att avdramatisera sina misstag genom att skämta om 
situationen vilket tar fokus från själva händelsen. Genom att skämta om sig själv skapar man 
en gråzon som kan uppfattas som en ursäkt men även som ett skämt. Det kan skapa utrymme 
för att få tid och perspektiv för att våga be om ursäkt på riktigt. ”Man kan ta sig ur kniviga 
situationer genom att skämta bort det eller göra sig själv till åtlöje om man inte riktigt vet hur 
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man säga förlåt, så kommer den riktiga ursäkten lite senare” (Respondent 6). ”När man 
känner sig tvungen att gå o be om ursäkt, ja det var inte jag, det var min femåriga kompis.. Då 
kan man skratta åt det själv och då lämnar ju det ett utrymme för att man kan gå tillbaks och 
be om ursäkt på riktigt” (Deltagare 4).  

Den konfliktdämpande humorn utmärktes som ett verktyg för att hantera konflikter i en 
komplex variation av kontexter där faktorer som hemmiljö, behovet av en ärlig dialog, viljan 
att höra samman och inställningen till livet påverkade på olika sätt. Utifrån en deltagares 
påfrestande erfarenheter av att leva med funktionshindrat barn upplevdes humorn som ett sätt 
att undvika konflikter där humorn spelade en central roll för att kunna skratta åt problemen. 
”Jag tror att det stoppar oss från att … egentligen skulle jag säga att humor hjälper på så sätt 
att det gör oss inte riktigt .. stoppar oss från att förlora vårat humör till en allvarlig grad” 
(Deltagare 1) En deltagare upplevde humor som ett sätt att hantera en pågående konflikt där 
en jargong mellan paret möjliggjorde en öppen dialog kring problematiken och ärlighet ifråga 
om sina känslor ”Vi har den jargongen bland vänner också, vi är väldigt ärliga och raka med 
varann, det skulle inte spela någon roll egentligen vilket sällskap vi är i, vi är alltid oss, det 
gör också att vi på nåt sätt avdramatiserar, det blir inte det här att man går och blänger på 
varann och ger en massa blickar ” (Deltagare 3). En annan deltagare förklarade hur humor i en 
konflikt kan ge utrymme för nytt perspektiv och forma en mer konstruktivt diskussion. ”Om 
vi är ovänner så slutar det alltid med att nån av oss drar ett skämt så att vi blir sams. Så humor 
hjälper oss att komma ur svårigheter.. och det är ju jättepositivt, för när man är sådär jättearg 
så bryter det så man kan få ett andrum så man kan börja tänka i andra banor eller man har 
möjlighet att börja prata på ett annat sätt. Och vi kanske fortfarande är fly förbannade på 
varandra… men det är ungefär som en ljusglimt i slutet av tunneln; ja nu är vi på väg till å bli 
förhoppningsvis sams… kom ihåg vad vi står för och vilka vi är… genom att liksom hinta lite 
sådär” (Deltagare 6). Humor kunde neutralisera en konflikt genom att en av partnerna finner 
något humoristisk att skämta om som får den andra att skratta. Deltagaren lägger vikt vid att 
ha distans till sig själv och att förstå varandras humor. ”Om vi bråkar och mitt hår står åt alla 
håll så kan han börja garva och säga `du skulle bara se hur du ser ut!` Sån grej, det bryter ju 
konflikten, ibland kommer man ihåg det och ibland inte .. men det är en förutsättning för att 
man ska kunna ha humor, att man kan ha distans till sig själv och att man förstår den andra 
personens humor” (Deltagare 4).  

I en djupdykning av känslorna som kan uppstå av humor i en konflikt förklarades att 
humor kan hjälpa paret att påminna varandra om kärleken mellan dem och vara en bro mellan 
hat och kärlek. ”Just det där att man kan hinta lite om att det finns ljus på andra sidan den här 
tunga diskussionen. Det tror jag i grunden handlar om kärlek och respekt för varandra, hat är 
så nära kärlek på nåt sätt att det blir sådär passionerat så att man kan brytas ut ur det där 
mönstret att bara vara arga på varann med hjälp av skämt och så kan man pussas och ba åh jag 
älskar ju dig..  Det ena leder till det andra” (Deltagare 6). Även om en konflikt förefaller vara 
löst så kan det finnas efterdyningar, saker som förblivit osagt och oupplösta knutar som ligger 
kvar hos en människa antingen medvetet eller omedvetet. Deltagaren förklarade att i plötsliga 
situationer kan gamla konflikter kan göra sig påminda och utlösa en sarkastisk reaktion av 
humor som ger möjlighet till ett erkännande och kan ha en läkande effekt på gamla konflikter 
”Man bara så snabb liksom, som en bitter effekt eftersläng av att ”ha där kom ytterligare en 
konsekvens av att du inte har förstått” man får liksom en ingång som kastar en tillbaks till 
något som man kan komma ihåg så.. humorn läker dom gamla såren tror jag av det som har 
varit en konflikt. Genom att man är sarkastisk på det sättet, humorn är ju läkande på många 
sätt” (Deltagare 4). En annan deltagare beskriver hur hon ser ironi som en känsla av att 
resignera inför situationen och som ett hänsynstagande gentemot den andra. Att skämta 
ironiskt blir ett sätt att släppa problematiken tillfälligt ”Ja jag ser bara ironin i saker ibland 
men jag tycker bara pu… du vet.. om det inte kommer att leda någonstans och det bara 
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kommer att orsaka mig en massa stress, så stänger jag bara av och bara… Jag liksom bara … 
jag byter ämne eller säger typ okej” (Deltagare 1). Humor i konflikter kan även vara ett 
ouppskattat inslag om ämnet är känsligt för den ena partnern. En deltagare förklarade att hon 
inte uppskattar när hennes partner försöker skämta bort allvaret när hon inbjuder till en 
allvarlig diskussion.  ”Jag blir inte särskilt tillfredsställd av att han försöker skämta bort 
situationen .. saker som jag försöker sitta och prata allvar om, då blir jag all in serious” 
(Deltagare 3).  

Stressdämpande humor upplevdes av samtliga deltagare som en positiv kraft i vardagen för 
att lätta på spänningar och muntra upp den andra i tryckta stressande situationer. Förmågan att 
hitta humorn i vardagen ställdes i relation till att kunna släppa problem, speciellt vid 
oenigheter och konflikter. Flera deltagare beskriver hur deras partner har lättare att släppa 
problem än dem då de upplever en tyngd av ansvar i hemmet ”Så ibland skrattar vi bort den 
grejen, du vet vi måste ha en känsla för humor för det om hennes autism för annars skulle det 
göra oss galna” (Deltagare 1). ”Om jag känner mig stressad, då kan han skoja och det gör 
ganska mycket för humöret för då lättas det upp och man börjar skratta istället, han e en sån 
där som alltid, han skojar och skämtar mycket mer än vad jag gör ” (Deltagare 5) ”Han tjatar 
på att vi ska slappna av mer ba ‘fine vi har tre barn, livet går inte under’ inte för att jag 
någonsin har påstått det heller men det finns så mycket ansvar i hemmet, det är så mycket att 
göra. Men han är sådär att” ta det lugnt” och skrattar, istället för att hjälpa till och mata barnen 
så tvärtom ska alla sitta och kittla varandra, jag har ju den tiden men jag gör ju inte det, så 
därför tycker jag det är bra. För att barnen behöver ju nåt sånt och då brukar jag oftast ryckas 
med” (Deltagare 2)  

Distanserande humor öppnade upp för att skratta åt problem tillsammans i vardagen, stora 
som små upplevdes som betydelsefullt för relationen. Men det är inte alltid som paren 
lyckades hitta humorn i själva stunden. Att kunna blicka tillbaka på händelser och se humorn i 
efterhand gav upphov till en reflexiv humor som skapade en ökad förståelse och lärdom om 
vilka roller man spelar, och vilket ansvar man själv har i problematiken ”Många gånger är det 
ju så att man inte riktigt får fatt på den här humorn om man är mitt i smeten utan det kommer 
efterhand, det är då som humorn behövs som mest egentligen, det är då man ska se sig själv i 
den här situationen och fatta att lägg dig ner så att ni kan garva åt det och jag tror att det är en 
väldigt viktig ingrediens i kommunikation, och ökad förståelse gentemot varandra, i 
samspelet helt enkelt” (Deltagare 4). Självdistans kräver att man är kapabel att se och erkänna 
sina egna brister. Detta skapar större chans till att kunna skratta tillsammans och gå vidare 
från konflikter. Vikten av att vara ödmjuk lyftes fram för att kunna ha roligt tillsammans. 
”Man kanske förstår att man inte är så j*vla perfekt ….. det handlar inte om att det är rätt eller 
fel eller att du är perfekt eller den är dum i huvudet… utan det här är en situation där vi alla 
möts i såhär poff! Och då kan vi skratta” (Deltagare 4). ”Jag kan inte tänka mig att det 
kommer att bli tråkigt .. det här är min längsta relation som jag har haft.. jag har aldrig stått ut 
med någon förut, eller någon har aldrig stått ut med mig så här länge skratt* det är som en 
testkörning allting, vi vet inte hur det ska gå till jag tror det är väldigt viktigt att man ska 
känna sig som ett team, att man kan lita på att man har sin partner i ryggen” Deltagare 3. En 
deltagare förklarade att saker blev roliga utifrån egen inställning till det som händer och att 
det handlar om att anpassa och förhålla sig till sin omgivning och partner på ett positivt sätt 
”Det var en tjej som sa en rolig grej ”ja det är nån form av självskadebeteende” Och jag var så 
himla benägen att hålla med henne .. alltså det är väl det skratt * Jag har väl kommit till det att 
det spelar väl  ingen roll om jag byter karl!  Det e det samma. Och att hos mig är förändringen 
i så fall att se det humoristiska… det e hur jag, min inställning till vad som händer” (Deltagare 
4). Ett humoristiskt förhållningssätt kan upplevas som en livsnödvändig förutsättning ”Jag 
tror det handlar om att för att överleva livet så behöver du ha en bra känsla för humor, jag tror 
att ha förmågan att kunna skratta åt dig själv och se din egen enfaldighet och ha en bra känsla 
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för självacceptans, att kunna acceptera … ditt liv och inte vara … för dömande mot dig 
själv”(Deltagare 1). 
 

Kommunikativ humor. Humor beskrevs även av flera intervjupersoner som ett effektivt 
kommunikationsmedel, både för att få information och ge information och tar olika skepnader 
utifrån sammanhang. Nedan beskrivs innehållet i huvudkategorierna Informationssökande 
humor och Informationsgivande humor samt Informationssökande humorns underkategori 
Sonderande humor.  

Informationssökande humor kan användas för att ta reda på information på ett smidigt sätt 
utan att behöva förhöra eller ställa någon mot väggen. I vissa fall kunde den vara så effektiv 
att den andra personen inte ens märker att den delger information. En deltagare berättade hur 
hon genom att skämta skapar en stämning i vilken sin partner berättar saker utan att reflektera, 
och att hon på så sätt smidigt sätt får reda på information ”Man kan luska ut någonting genom 
att skämta om någon gammal händelse eller situation med en baktanke, då har han skrattat 
och har rätt mood och berättar för då är han på bra humör, då har jag använt humorn för att 
komma till det jag ska” (Deltagare 2). Denna humor kan även ses som en Sonderande humor 
utifrån intention att lära känna sin partner där man sonderar terrängen genom att testa olika 
skämt och nivåer av humor för att upptäcka vad den andra uppskattar. Detta blir ett sätt att 
känna av vad den andra är för slags person i början av en relation. En deltagare berättade hur 
hennes partner prövade hennes humor när han höll henne på halster i en känslig fråga ”Sen 
dagen efter så säger han att ‘ja jag tycker det var så gulligt när vi satt ute på bänken och du 
skulle berätta att du hade varit med Kristoffer {partnerns vän}’, ‘Jaha, vad var det för kul med 
det då?’ ‘Jamen jag visste ju redan om det!’ och redan där var det lite såhär testande 
humoraktigt med såhär glimten i ögat. Så redan där visste vi om vart vi hade varandra kändes 
det som ” (Deltagare 6).   
Informationsgivande humor kan ses som en ständig förmedlare av olika budskap och hur den 
understöder relationens samspel. Genom humor kan ett par debattera en fråga och samtidigt 
slagkraftigt uppmärksamma den andre på sitt beteende så att en objektiv syn och en ömsesidig 
förståelse blir möjlig ”Ja, humorn kommer ju av att vi känner varandra så himla väl så att 
många gånger så när man håller på att trissas igång av någonting när jag kan blir så där ivrig 
och kommer dundrandes och ba vet du vad drrrrrr och han ba” wooow fy fan tare lugnt  ta re 
lugnt! Och då kan man se själv det här roliga i … vi är ganska bra på att hålla på o härma 
varandra och visar på hur man beter sig, alltså speglar ..  och det kan bli såhär att då stannar 
man till och garvar och ”jaja skitsamma och försök inte använda det mot.. lyssna nu på vad 
jag säger ” på så sätt kan det vara humoristiskt med varandra”  (Deltagare 4). Samma 
deltagare menade att humor används ”därför att jag vill nå.. och jag når på så sätt.  Därför att 
du är mycket mera öppen för att ta emot. Humor är överlag en otrolig .. jag skulle vilja säga 
det mest kraftfullaste vi har.. som människor. Att få någon att förstå någonting utan att de går 
i försvar eller att det blir alldeles för personlig eller liknande, det gäller att använda sig av 
humor”(Deltagare 4). Det kan också vara ett sätt att visa hänsyn och inte vilja såra den andra 
”Att försöka få honom att vara alert, vaken utan att vara kritisk, det är som att, du vet, humor 
kan bli använt på ett sånt himla bra sätt utan att såra människors känslor, du kan liksom typ få 
dom att se den roliga sidan av deras lilla egendomlighet, fåniga saker” (Deltagare 1).  
 

Parförstärkande humor. Genomgående för samtliga deltagare var upplevelsen av humor 
som en oumbärlig del av relationen. Humor skapade glädje, en lättsinnighet i vardagen och 
var ett sätt att visa kärlek till den andra. Att skratta ihop upplevdes stärka och förena paren. 
Här återfinns huvudkategorierna Underhållande humor och Intimitetsskapande humor.  

Underhållande humor för att skapa glädje utspelade sig på olika sätt mellan paren utifrån 
sammanhang. Flera deltagare upplevde att humor var en nödvändighet i vardagen och att det 
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var viktigt att sin partner hade samma uppskattning för humor ”Humor måste man ha i 
vardagen annars orkar man inte.. man är för grinig och tråkig och inget roligt liksom.. ja.. 
vardagshumor, det är allt däremellan, man ska kunna skämta med varandra och vara ironiska 
utan att det tas för hårt..  det är humor” (Deltagare 6). Betydelsen av humor i vardagen 
förklarades såhär: ”Tänk vad tråkigt o ha en vardag ihop från 17.30 till 22.30 varje kväll och 
aldrig dela en rolig upplevelse, det blir inga endorfiner, diskussionerna måste ju bli 
fruktansvärt tråkiga .. jag skulle inte kunna leva tror jag i ett sånt tråkigt platoniskt dött.. du 
får ju upp livsglädjen på nåt sätt med humor, om du dessutom delar skämt och en humoristisk 
stämning med din partner, då uppskattar man varann  ännu mer för att man kan skratta ihop, 
då blir det en form av livsglädje som man associerar till relationen, till den här mannen som 
man väljer att dela sin vardag med, som kan få dig att le och skratta i situationer där du inte 
förväntat dig att skratt.. nä jag skulle inte kunna vara tillsammans med någon som inte fattar 
skämt”(Deltagare 3) I deltagarnas berättelser återkom betydelsen av ett samförstånd inför 
varandras humor. ”Lite olämpligt men det är kul.. och vi förstår ju varandras humor så det är 
därför som vi har bra timing båda två” (Deltagare 2). En deltagare beskrev hur hennes partner 
kompletterar henne och är rolig och lätt att umgås med ”Man kan ju inte vara tillsammans 
med någon som är tjurig och dead-serious hela tiden, inte jag. I och med att jag själv är lite 
mer seriös, man ska komplettera varandra. Humorn har betydelse. Det är därför som jag 
uppskattar honom så mycket för att han har det där unga sinnet mycket mer än vad jag har.. 
redan som liten så var jag väldigt bestämd och ordningsam och han har alltid varit den som 
har varit freeminded, freespirit liksom så ... han har lättare att släppa saker och garva åt saker 
än vad jag har, han är fortfarande väldigt rolig och lätt person att umgås med” (Deltagare 2).  

Intimitetsskapande humor beskriver en gemensamt skapad humor som kunde forma en 
känsla av samhörighet, trygghetskänsla och en ökad vi-känsla.  Humor kunde spegla en 
ömhetsbetygelse genom att få sin partner att känna glädje genom skämt ”När jag ibland är för 
seriös, då kan han väcka mig till liv och skämta ”minns du när vi gjorde det där” och då 
vaknar den där lilla gamla tjejen skratt* Jag tror att det påverkar mycket att vi har känt 
varandra så länge”(Deltagare 2) En deltagare förklarar hur humorns betydelse är inbäddad i 
kontexten av tiden de har haft tillsammans och hur den ”Så då tycker man att det är roligt och 
då har man nåt gemensamt i humorn och allt vi har gått igenom, det gör oss tightare, mer 
sammansvetsade på nåt sätt. Och att man har lite såhära internskämt och … man blir tightare 
som par tror jag” (Deltagare 6). Att skämta med varandra om deras egenheter och svagheter 
kunde också uppfattas som en kärleksförklaring där man kände sig accepterad att få existera 
med sina brister ”Man får ett gott skratt av igenkänning i humorn gentemot varan när vi 
skämtar om varandras personligheter. När man har amningshjärna, eller korkad är jag väl inte 
alltid, men att man får vara lite blåst ibland” (Deltagare 6). Humor som ett sätt att få 
uppmärksamhet av sin partner och att man söker bekräftelse på kärleken mellan dem ”Ja inte 
vet jag varför han retas jämt, jag blir lite sur då och då visar jag typ vet inte.. kärlek.. på nåt 
twisted way.. typ att jag blir skitirriterad och så ska han stå, när han har retat upp mig.. han 
vill få uppmärksamhet …  han vet ju precis hur han ska tönta sig för att jag ska tappa masken 
...  börjar fnittra själv för att han är så j*vla töntig .. han håller på och larvar sig tills jag börjar 
skratta.” (Deltagare 3). Att skratta ihop åt andras enfald kunde stärka uppfattningen av den 
egna positiva gemenskapen ”Man kanske är någonstans där folk beter sig som en idiot och så 
kan man skratta åt det för att det är så dumt liksom, och sen blir man på nåt sätt, genom att 
vara med om en sån situation där folk beter sig illa då blir det nästan som att man uppskattar 
varandra mera, åh gud vad bra vi har det” (Deltagare 3).  

 
Parförsvagande humor. I likhet med hur den Esoteriska och Parförstärkande humorn 

upplevdes spegla hur bra parrelationen fungerade synliggjordes hur humor kunde skapa en 
växande problematik när den inte var samstämmig. Skillnader i uppskattning för humor kunde 
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demonstrera olikheter mellan paren och ibland blottlägga djupare avvikelser i åsikter och 
värderingar. Då humor behövde vara uppskattad av den andra partnern kunde en individuellt 
ouppskattad humor som inte dämpades bidra till mindre humor och försämra relationen.  

Särskiljande humor refererar till den humor som inte uppfattas som underhållande av den 
andra partnern. Det blev tydligt i flera deltagares fall att den särskiljande humorn kunde skapa 
en växande irritation om inte paret förpassade sin personliga humor till periferin av den 
gemensamma sfären. ”Om vi satt flera stycken så kunde han dra sexskämt helt plötsligt och 
det kan jag tycka är lite opassande när man inte känner varann. Jag tror att han har tonat ner 
det därför att jag har sagt ”när men nu gick du för långt, lugna ner dig lite liksom” och jag har 
lärt mig lite, vi har mötts på vägen lite”(Deltagare 5). I ett fall där detta inte skedde 
synliggjordes en missbelåtenhet hos deltagaren över sin partners humoranvändning ”han 
skrattar mycket åt är utlänningar, och jag gillar det inte, den typen av humor tror jag kan vara 
förminskande... jag försöker se lidandet i personen, den humor är inte så snäll, och jag säger 
till honom att du skulle inte ha gift dig med en immigrant, du gifte dig med en..  skratt*, vissa 
mornar börjar han på ett väldigt negativt spår och jag säger -håll tyst jag vill inte höra det, låt 
oss skratta åt något annat..  för det är, det är tradigt” (Deltagare 1.) En deltagare funderade 
högt kring vikten av att uppskatta samma humor ”Ibland kan den bli negativ om den andra 
inte är på samma nivå, om han skämtar om nåt som inte är kul, han gör inte det, det är det som 
är grejen, men om hans kulle skämta om världssvält eller nåt negativt, då hade det inte varit 
positivt och då hade inte jag varit mottaglig för att jag inte skulle haft samma humor, och gud 
vad är du för en hemsk människa.. självklart ska man ha sin individuella humor kvar men vi 
har ju vår gemensamma och den byggs på och blir större men om man som ett par börjar gå åt 
skilda håll bara, då undrar jag hur kul har man tillsammans? Är det ett tecken på att nåt inte är 
som det ska i förhållandet?” (Deltagare 6).  

Misslyckad humor kan förstås utifrån det faktum att humorns komplexitet demonstreras i 
dess lämplighet för situationen. Humorns genomslagskraft är beroende av dess mottagare och 
måste uppfattas som humor för att vara humor.  Med andra ord så måste humorn vara effektiv 
för att inte bli destruktiv och en deltagare förklarade vikten av att vara lyhörd för hur humorn 
uppfattas. ”Humor e väldigt viktigt helt enkelt och man måste lära sig att skilja på vad som är 
förolämpningar, eller vad som kan vara förolämpningar mot sin partner, man kanske tycker 
själv att man är skitrolig och så blir den andra partner jätteförnärmad för att de inte riktigt har 
samma humorspråk” Vidare förklarar en deltagare hur parets inkännande förhållningssätt 
skapar en grund för mer humor ”Vi vågar skämta för att vi är så samstämmiga, vi har ju gjort 
fadäser och skämtat åt saker som kanske inte var lika kul för den andra personen men då har 
man märkt det att det inte föll i god jord ..om den andra kanske blir lite sådär att ja okej.. haha 
lite avmätt*  och då kanske: a förlåt tog du illa vid dig, det var inte meningen att det skulle bli 
så .. så att man e väldigt inkännande sådär … och han `A men det var väl inte sådär jättekul 
men okej då he he` så är det överstökat. Att vi säger att det inte kändes bra, och det är väl det 
också att ju mer man lär känna varandra desto mer så lär man sig vad den andra tycker är 
roligt och inte”  

Humor kan misslyckas om den riktar sig mot en problematik som den andra upplever som 
alltför svår och tung att skämta om. Humorn kan då istället te sig som sarkasm i den andres 
ögon och ha en ogynnsam effekt ”Vi kan inte skratta åt det än för han är fortfarande i det, han 
jobbar stenhårt med att försöka liksom NU förstå att han måste bli strängare… så det är mera 
att jag kan skämta om det och slänga ut det lite sarkastisk någon gång så men jag tror inte att 
han är där riktigt, det kan bli såhär `jajajajaa men jag ÄR sån` och ungarna `jaja men du vet 
hur pappa e` … det är väl lite o driva faktiskt, då tänker man ju inte att det här är elakt mot 
den som det riktas mot som kanske tycker `vadå, jag gör ju mitt bästa fan jag jobbar ju med 
det här`, vi har ju ingen uppfattning av hur han uppfattar det, det kanske inte är skadligt menat 
men att det kan uppfattas så” (Deltagare 6).  
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Hur kan man förstå betydelsen av humor inom en svensk långvarig 
heterosexuell parrelation?  
 
Med utgångspunkt i att humor skapas ur de specifika sammanhang som omger den samt en 
unik individuell kontext utmärkte sig tiden som en genomgående faktor för att förstå hur 
humor uppstod i relation till händelser och/eller känslor. Tidens kontext utgör därför 
huvudkategori för den tredje frågeställningen hur man kan förstå betydelsen av humor i en 
svensk heterosexuell parrelation. Inom tidens aspekt utmärktes olika kontexter.  Här ryms den 
tid som varit som paret minns och som ständigt genomsyrade relationen.  Deltagarna kunde 
minnas humor i början av relationen som en väsentlig faktor i attraktionen till den andra 
partnern ”Han gillade alltid min humor, för jag kan vara ganska fyndig jag vet det och jag tror 
att det var en del av attraktionen till mig, att jag kunde få honom att skratta, och jag tror det 
funkade båda hållen” (Deltagare 1). De förklarade även humor som en utgångspunkt för 
relationen och som en grundläggande känsla av tillhörighet ”Det fanns från början, inte att 
man bara kunde titta på varandra för att förstå men en stor del var att vi hade så himla kul 
ihop, det var så lättsamt, och roligt och vi trivdes verkligen tillsammans så” (Deltagare 5). 
”Den har ju funnits där hela tiden, det var ju lite därför vi tyckte om varandra också för att vi 
kunde skämta” (Deltagare 6).  

Humor kunde ta avstamp i tidiga händelser i en relation men även utvecklas och formas 
utefter ett gemensamt behov inom parrelationen. En deltagare förklarade att genom att de 
träffades unga så finns ungdomskänslan kvar som sätter tonen för deras lekfulla syn på livet 
”Genom att vi träffades så tidigt så har vi haft det här unga sinnet, att vi inte träffats när vi var 
trettio plus någonting, inne i livet om man säger så … jag tror att det är därför vi kan använda 
humor. Mm ungdomskänslan lite, jag tror det. Vuxna dom är ju så allvarliga med mycket 
ansvar medan på vår tid då var det mer en avslappnad situation … och det bär vi med oss på 
något sätt. Att vi har känt varandra så länge, han känner till min vilda och galna sida, och inte 
det här nu idag bestämda kontrollfreaket” (Deltagare 2). Med hjälp av tidens gång kunde även 
dysfunktionell humor förändras och formas till ett konstruktivt hjälpmedel istället ”I början 
var han väldigt konflikträdd och när vi pratade en gång så kom det fram att han använde 
humor som ett skydd för sig själv att ”om jag skämtar litegrann så behöver vi inte fortsätta att 
vara arga på varandra.. då kände jag att `stackarn han mår ju dåligt av när vi är osams … jag 
får väl ta efter det så kanske vi kan prata på ett annat sätt istället för att bara vara skitsura` Så 
jag tror att det var där den humorn började och sen har den fastnat. Det är väl positivt för då 
blir det att det slutar med puss och kram istället för tandgnisslan”(Deltagare 6).  

Vidare menade två deltagare att humor kan förändras och skifta uttryck i perioder och 
cykler, utifrån parets livshändelser och utveckling ”Det kan gå i lite cykler tror jag, ibland kan 
man skämta på ett litet vuxet sätt ... ibland kan det bli lite såhär kiss och bajs nivå … skratt* 
ibland kan det säkert vara lite grovt... lite vart man är i livet tror jag, så att humorn ändras 
tillsammans med oss … den utvecklas” (Deltagare 6). I olika perioder kunde paret befinna sig 
i olika känslolägen och därför skilja sig i uppfattning och uppskattning av humor ”Men det 
går i perioder, ingenting är bestående utan förändras med tiden också precis så som det gör 
med det man tyckte var roligt innan. Det tycker man ju inte är lika kul nu tillsammans. Jag 
tror man måste ha en uppdatering, uppdatera varje halvår kanske? Hur ligger det till med dig 
då? ”(Deltagare 4). Tiden kunde även skapa en ”vi mot dem” känsla inom parrelationen då 
tiden stärkte känslan av en gemensam egenskapad humor. Känslan av att ha en gemensam 
humor synliggjorde en tendens hos flera deltagare att känna att man som par har mer humor 
än andra par. ”En sak som jag tycker är väldigt rolig, det är när vi gifte oss, då sa prästen fel 
och sa `Tager du din dotter` och vi började asgarva i säkert fem minuter så dom fick avbryta 
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där ett tag. Det var en sån speciell dag när man har planerat länge och som kanske skulle ha 
irriterat andra, men vi bara tittade på varann och skrattade ihjäl oss och fick tårar i ögonen och 
bara nä nu måste vi lugna ner oss och fortsätta, men vissa kanske bara skulle bli skitsura med 
ett sånt fel” (Deltagare 5). 

 
 

Diskussion 
 
Syftet med studien var att undersöka och få en djupare förståelse för humorns betydelse och 
hälsofrämjande aspekter inom heterosexuella parrelationer i en svensk kontext. Tre 
frågeställningar var centrala för undersökningen; vilka uttryck humor tar sig inom långvariga 
svenska heterosexuella parrelationer, hur man kan förstå betydelsen av humor inom 
parrelationerna och vad humorns funktion är i olika slags parrelationer.  

Resultatet visade att frågeställningen om humorns uttryck belyste tre huvudkategorier: 
Mörk humor, Esoterisk humor och Autonom humor. Frågeställningen om vad som är 
upplevelsen av humorns funktion i olika slags parrelationer visar på fyra huvudkategorier: 
Problemlösande humor, Kommunikativ humor, Parförstärkande humor och Parförsvagande 
humor. Tidens kontext är en huvudkategori i besvarandet av frågeställningen hur man kan 
förstå betydelsen av humor inom en svensk långvarig heterosexuell parrelation.  Dessa 
huvudkategorier samspelar i förståelsen av en individs upplevelse av humor inom en 
parrelation. Till skillnad från tidigare forsknings inriktning på humorns funktionella aspekter i 
parrelationer blev humor synlig som en komplex multidimensionell interaktion där humorns 
uttryck separeras från dess funktion för att fånga en många gånger omedveten handling eller 
varande utifrån den unika kontexten. Humorns funktion är ett resultat av det handlandet eller 
varandet där individen mer medvetet använt humorn för ett specifikt syfte som har betydelse 
för kontexten.  
 
 
Vilka uttryck tog sig humor i parrelationen?  
 
 Humorns uttryck utmärktes av hur deltagarna beskrev humor som en naturlig del av det 
dagliga samspelet och ibland svår att urskilja ur vardagens interaktioner där den kunde 
komma till uttryck både medvetet och omedvetet. Humor beskrevs med bakgrund mot unika 
kontexter där händelser eller känslor gav humorns dess uttryck. Resultaten bekräftar tidigare 
studier på den här punkten där Frecknalls (1994) studie om humorns positiva kraft i 
människors vardag visade att humorn är en ständigt närvarande del av livet som kan läka och 
oväntat släppa på spänningar.  

 
Humor med mörk kärna. Humorn kunde yttra sig med en underliggande problematik som 

gav dess uttryck en elak ton. Den tog sig då form av ironi eller sarkasm. Ironi upplevdes för 
de flesta deltagarna som ett smidigt sätt att belysa problematik och där paret i samförstånd 
kunde vara ärliga i relationen. Här kan man se det som att humor kan vara uppskattat inte bara 
för sin egenskap av att roa den andra partnern men också för de känslor den hjälper till att 
lyfta fram och ventilera i relationen. Denna bild av humor har inte återfunnits i tidigare 
forskning, däremot att användning av humor på ett förståndigt sätt i konfliktrelationer är av 
störst betydelse för individernas tillfredsställelse inom en relation samt förmågan att använda 
humor för att minska eller undvika stress inom sig själv (Bippus, et al., 2011). Här kan man se 
likheter i deltagarnas förklaringar av humor som ett sätt att få släppa ut sin frustration i 
vardagen på ett accepterat humoristiskt vis. Den sarkastiska humorn kunde däremot belysa en 
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djupare problematik som paret hade svårt att kommunicera kring. Här kunde humorn 
uppkomst till största delen upplevas som negativ men oundviklig i ett behov att släppa ut 
frustration.  

Den självironiska humorn upplevdes som ett sätt att finna perspektiv och en acceptans till 
sin partner, och att det handlar om att välja en inställning till livet som påverkar parrelationen 
positivt. Detta kan relateras till tidigare forskning om självförstärkande humor där förmågan 
att hitta humor i olika situationer visats vara speciellt viktigt för en långvarig relations lycka 
och framgång (Cann et al., 2011). Här skulle man även kunna se kopplingar till en vänskaplig 
stil av humor som enligt Caird och Martin (2014) påverkar den egna trivseln i relationen på 
daglig basis och kan således tänkas leda till en mer positiv inställning till parrelationen.  

 
Enbart för de invigda. Samtliga deltagare gav beskrivningar av hur det i respektive 

parrelation skapats en unik gemensam humor som bara de förstod och upplevdes spegla hur 
bra parrelationen fungerade. Flera deltagare förklarade att det kunde räcka med en blinkning 
för att den andra partnern skulle förstå vad det handlade om. Ziv (1988) har redan belyst 
denna form av humor som den mest framträdande inom parrelationer där humor som ett 
hemligt språk ökar känslor av samhörighet och sammanhållning. Frecknall (1994) menade 
även att humor kan skapa ett unikt interpersonellt utrymme för kommunikation som knappt 
fordrar ord och uttryck. Oftast formades denna humor utifrån gemensamma händelser och 
upplevelser som de kunde minnas och referera till i situationer. Den kunde även vara utvidgad 
till andra som blivit delaktiga i skämtet. Den vanligaste humorn i vardagen bestod av interna 
skämt och roliga kommentarer, där paren hittade en humoristisk rytm som var unik för dem. 
Humor kunde även uppstå utifrån sympatiserande eller kärleksfulla känslor inför samma 
objekt eller situation.  

 
Humor som självändamål. Humor existerade även som ett självändamål som skapade 

glädje i vardagen. Deltagarna menade att de sökte sig till denna form av humor då det skapade 
en glädje och positivitet som de mådde bra av inom relationen. Detta ligger i linje med 
Martins (2004) teorier där positiva känslor och munterhet som kan uppstå av humor och/eller 
skratt kan bidra till hälsa genom att förstärka positiva känslor och positiv inställning till livet. 

 
 
Vad var upplevelsen av humorns funktion i olika slags parrelationer? 

 
Humor visades ha en instrumentell roll i parrelationerna där man använder humor som ett 
medel i samspelet med den andra partnern.  Detta bekräftar teorier om humorns värde som 
avhängigt vad den har möjlighet att förmedla (Hall & Sereno, 2010). Deltagarna belyste även 
kontexten inom vilken parrelationen existerar då denna påverkar det sätt som humor framförs 
på i olika situationer, vilket styrker Frecknalls (1994) tankar om humor som ett komplext och 
kontextberoende fenomen i kommunikationen mellan människor. 
	  

Humorns hjälpande hand. En stor del av den dagliga humorn inom parrelationerna 
användes som en hjälp för att lösa problematiska situationer på olika sätt. Problemlösande 
humor och specifikt den konfliktdämpande humorn framträdde som av stor betydelse inom 
parrelationerna och betonades av deltagare 1 där en daglig problematik i samband med sin 
funktionshindrade dotter kan skapa konflikter där humorn blir betydelsefull. Detta bekräftar 
tidigare forskning där humor som copingstrategi har visats vara speciellt viktigt för 
sammanhållningen inom familjer som har en medlem som är funktionshindrad (Rieger & 
McGrail, 2013).  Humor coping har en omfattande forskning bakom sig där humor används 
som en metod för att hantera stressfulla och krävande situationer som kan främja hälsa 
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(Martin, 2004). Förmågan att använda humor för att dämpa stress kunde även förstås som ett 
karaktärsdrag där vissa deltagare förklarade hur humorn bara fanns där som en positiv kraft i 
vardagen och hur viktigt det är att ha distans till saker. Detta kan relateras till den 
självförstärkande humorn (Martin et al., 2003) som visats viktig för parrelationen (Cann et al., 
2011; Cann & Matson, 2014; Caird & Martin, 2014).  Humor i konflikter har i tidigare 
forskning visats vara ett vanligt inslag i konflikter men med en komplex funktion (Winterheld 
et al., 2013) vilket blev synligt i denna studie utifrån den Parförsvagande humorn där 
misslyckad humor kan riskera att förvärra konflikter.  Humor för att hantera pågående 
konflikter gav möjlighet till en öppen dialog där deltagarna tilläts vara ärliga med sina 
känslor, detta gav även utrymme för perspektiv i en konflikt vilket uppmärksammats av 
(Bippus et al., 2011). 

Ironi inom i en konflikt kan vara läkande för den enskilda partnern och gynnande för paret 
långsiktigt. Humor kunde användas som ett sätt att be om ursäkt eller vinna tid för att ge en 
ordentlig ursäkt i efterhand. Detta kan kopplas till det som Hall (2013) anser vara en av de 
fem positiva sätt att kommunicera via humor, som han menar handlar om att förmedla ett 
erkännande om att man har gjort fel. I linje med den mängd forskning som visat på humorns 
positiva inverkan på psykosocial stress (Martin, 2004) framträdde humorn även som ett sätt 
att hantera påfrestningar i parrelationerna. Detta blev tydligt i flera deltagares fall där humor 
uppstod som en motreaktion till psykiskt krävande situationer och kunde hjälpa genom att 
dämpa konflikter av olika grad. Ett annat fynd som var särskilt intressant var det sätt som 
humor visades sig ha en mer central funktion av ett dolt forum där paret hade möjlighet att 
ventilera en konflikt utan att andra märkte det. Detta kan relateras till det som Bippus et al. 
(2011) menar med att upplevelsen av humor i mindre intensiva konflikter kan hindra att en 
konflikt förvärras.  

En reflexiv humor blev även synlig där vikten av självdistans och en ödmjukhet från båda 
partnerna gjorde det möjligt att kunna skratta åt sig själv, varandra och situationer i efterhand 
och gav en ökad förståelse inom relationen där man blev trygg och vågade vara sig själv. 
Gordon (2010) syftade på denna förmåga när han menade att lekfullhet och att kunna skratta 
åt oss själva är nära förankrat med tålamod och moraliska egenskaper. Detta kan även kopplas 
till begreppet självförstärkande humor som har kopplingar till en hög självkänsla. En hög 
självkänsla har påvisats vara en förutsättning för lekfullhet inom relationen vilket bidrar till 
positiva känslor som ökar relationstillfredsställelsen (Aune & Wong, 2002).  

 
Humor för att förmedla och få tillbaka  Humor kunde fungera som ett sätt att kommunicera 

på olika sätt vilket bekräftar tidigare teorier där humor identifierats som en betydelsefull 
kommunikationsform (Alberts m fl, 2005). Tidigare forskning i ämnet har inriktat sig på 
humorns behjälplighet i att förmedla ett budskap (Hall, 2013), vilket även visades i den 
aktuella studien. Men humor visades sig även vara ett betydelsefullt sätt att få tillgång till 
information i det fördolda, vilket är en intressant upptäckt som inte uppmärksammats i 
tidigare forskning. Här upptäcktes en humor som var både informationsgivande och 
sonderande, där endast en av parterna är medveten om dess intention. 

 
En humor som stärker  Humor upplevdes som en oumbärlig del av en parrelation och 

kunde förstås utifrån en underhållande karaktär utifrån intentionen att det ska vara roligt och 
ge livsglädje i vardagen. Här lyfts betydelsen av ha samma uppskattning för humor och en 
deltagare förklarade att man anpassar humorn efter varandra och att den humor som inte 
uppskattades av den andra partnern förpassades till periferin. Detta kan styrka tidigare 
forskning där upplevelsen att man har samma humor identifierats som mest betydelsefullt för 
en bra relation (Cann et al., 2011). Men deltagarna menade att det även var viktigt att ha en 
förståelse för den andres humor och att man kan komplettera varandra vilket också tidigare 
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forskning visat på, som hävdar att uppfattningen av den andres humor kan ses som den mest 
avgörande faktorn för relationstillfredsställelse (Cann et al., 2011). Det kunde även vara ett 
sätt att visa kärlek till den andra och som ett sätt att skapa intimitet och upplevdes stärka och 
förena paren. Denna intimitetsskapande humor är en gemensamt skapad humor som kan 
relateras till den Esoteriska humorn och kan kännas igen vid det som Ziv (1988) upptäckte 
bland sina äktenskapliga par som en sätt att skapa samhörighet och sammanhållning. En 
viktig aspekt som kom fram var upplevelsen av att skämt om den andra partnerns egenheter 
eller svagheter kunde uppfattas som en kärleksförklaring där man kände sig accepterad att få 
existera med sina brister.  

 
Humor som försvagar relationen  En intressant aspekt var hur skillnader i uppskattning för 

humor så tydligt kunde blottlägga olikheter mellan paren och skapa en problematik i de fall 
där paren inte lyckades anpassa sig och tillsammans forma en gemensam funktionell humor 
för parrelationen. Humorn behöver vara effektiv för att inte bli destruktiv och här belystes 
vikten av att vara lyhörd inför vad den andra partnern uppfattar som humor. Tidigare 
forskning har belyst vikten av samstämmighet ifråga om vad man anser är humor och inte för 
relationens fungerande (Bippus et al., 2011) och här kan det finnas fördelar av vidare 
forskning kring humorns intentioner och huruvida den är till för sig själv eller den andra 
partnern. En misslyckad humor som kränker den andra partnern kan skapa följder som att till 
exempel en konflikt trappas och här blir ett inkännande förhållningssätt kritiskt för den humor 
som främjar parrelationen. 

 
 
Hur kunde man förstå betydelsen av humor inom en svensk långvarig 
heterosexuell parrelation?  
 
Tiden kontext var en utmärkande faktor för att förstå betydelsen av den humor som 
existerande inom parrelationerna utifrån en svensk kontext. Inom tidens aspekt utmärktes 
olika kontexter. Deltagarna kunde minnas humor i början som en väsentlig faktor i 
attraktionen till den andra partnern och detta har synliggjorts i tidigare forskning som visade 
på humor som en önskvärd egenskap hos en partner Bippus et al., 2011).  

Humor mindes även i många fall som en utgångspunkt för relationen och som en 
grundläggande känsla av tillhörighet. Att humor är en viktig ingrediens vid en relations början 
tror även Priest & Thein (2003) som frågar sig om individen väljer en partner delvis efter 
likhet i humor snarare än att denna skulle utvecklas över tid i äktenskapet. Den aktuella 
studiens resultat pekar på en mer komplex bild där humor kunde ta avstamp i tidiga händelser 
i en relation men även utvecklas och formas utefter ett gemensamt behov inom parrelationen. 
Tiden hade även en påverkan på så sätt att humor i relationen beskrevs som i ständig 
förändring där sättet att använda humor och dess betydelse för relationen samt hur ofta och 
mycket man gjorde det kunde variera.  
 
 
Metoddiskussion 
 
En reflektion över studiens validitet avser frågan i vilken utsträckning studien undersöker de 
frågor som avsågs (Kvale & Brinkmann, 2009). I relation till en intern validitet som syftar på 
studiens giltighet blir det av vikt att diskutera val av metod. Genom en kvalitativ metod med 
semistrukturerade intervjuer skapades förutsättningar för att få en djupare förståelse för humor 
i en relation i dess komplexitet utifrån de unika upplevelser som förmedlas genom individers 
egna berättelser om humor. Den kvalitativa intervjumetoden möjliggjorde även att rik och 
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relevant data kunde erhållas genom att följdfrågor kunde ställas på plats. Däremot var 
författarens närvaro under intervjun ett medvetet hot mot validiteten då författarens 
förförståelse riskerade påverka deltagarnas svar. Här krävs en öppenhet och lyhördhet där det 
är viktigt att ställa öppna och inte ledande följdfrågor. Å andra sidan kan det vara en tillgång 
då det gällde att urskilja all den form av humor som kunde existera i en parrelation som 
deltagarna själva var mer eller mindre medvetna om och följdfrågor kunde få deltagaren att 
reflektera djupare och komma till klarhet. En annan utmaning var förförståelsen i relation till 
urvalet från bekantskapskretsen där tolkning av svar kunde påverkas av förutfattade 
föreställningar av deltagarna. Återigen poängteras vikten av en öppenhet samt att försöka se 
på deltagarna med nya ögon.  

Samtliga deltagare fick samma frågor skickade till sig på förhand vilket medförde samma 
förutsättningar att reflektera över frågornas innebörd och svar vilket kan stärka validiteten. 

Intervjuerna utfördes i intervjudeltagarens hem för att deltagarna skulle känna sig bekväma 
med att våga svara så djupgående på frågorna som var nödvändigt för att nå den kunskap som 
studien eftersökte. Trots vägledande frågor så hade intervjumetoden utmaningar i det faktum 
att deltagarnas berättelser kunde skena iväg och bli spretiga. Berättelserna kunde skifta och gå 
tillbaka eller haka på åt ett annat håll. Det var då upp till intervjuaren att hitta tillbaka och 
hålla fast vid frågan av intresse vilket var en svår men viktig lärdom i forskningsprocessen. 
En viktig reflektion är att det hade varit en fördel med färre frågor för att begränsa den 
erhållen data. Då materialet blev väldigt omfattande krävdes ett systematiskt tillvägagångssätt 
för att få en tydlig bild. På grund av detta valdes en kvalitativ innehållsanalys som metod då 
denna ansågs ge bäst förutsättningar för behållningen av materialet. I en kritisk reflektion var 
det en utmaning att välja en kvalitativ innehållsanalys som analysmetod då författaren 
behövde hitta egna vägar i tillämpningen av metoden och göra ett urval för att synliggöra de 
intressanta frågorna. Utifrån ett kvalitativt syfte där förståelsen är beroende av den subjektiva 
tolkningen var metoden bra då det inte handlade om att hitta en sanning utan att få inblick i en 
upplevelse. En annan utmaning i relation till den interna validiteten med intervju som metod 
var risken för variation i data då deltagarna kunde skilja sig i förmågan att reflektera, uttrycka 
sig spontant och detaljrikt. Intervjuerna lästes därför igenom på efterhand och bedömdes efter 
huruvida kunskap blivit mättad i den aktuella forskningsfrågan. En deltagare blev kontaktad i 
efterhand för att få klarhet och mer inblick i specifika frågor. Frågan om kunskapsmättnad i 
ämnet är problematiskt sett till den subjektiva upplevelse som humorn utgör i relation utifrån 
varje enskild individ och den parrelation den befinner sig i.  

Utifrån extern validitet kan resultatets analytiska generalisering diskuteras utifrån det 
begränsade antalet deltagare.  Det faktum att enbart kvinnor ingick i studien kan även ha 
betydelse för studiens resultat. Till exempel så beskrev deltagarna hur de använde sig av en 
lågmäld ironisk eller sarkastisk form av humor som till stor del var till för dem själva i ett 
läkande syfte vilket kan hänföras till tidigare forskning där kvinnor får mindre stöd om de 
skulle använda en utåtagerande aggressiv humor (Dyck, Holtzman, 2013). I en studie med 
deltagare av båda könen hade det varit intressant att se om denna humor blivit lika 
framträdande hos män. Könsskillnader i humorns uttryck, betydelser och användning i en 
heterosexuell parrelation är föremål för vidare forskning. Den stora variationen i urvalet kan 
även medföra liknande problem och brista i understödjande forskning kring de olika 
situationerna paren befinner sig i (Ryen, 2004). Det som deltagarna har gemensamt är att de 
uppges vara i en stabil relation som de inte planerar att bryta upp ifrån. En mer omfattande 
studie kan dra fördelar av flera deltagare i strävan mot en generell tillämpbarhet. Med 
bekvämlighetsurval och strävan efter informationsrika deltagare var ändå förhoppningen på 
en viss generaliserbarhet (Kvale & Brinkmann, 2009). Utifrån ett reliabilitetskrav där studiens 
tillförlitlighet och resultatets konsistens kan ifrågasättas (Kvale & Brinkmann, 2009) var 
strävan att åstadkomma transparens i beskrivningen av databearbetningen och vilken 
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information som gavs till deltagarna före intervjun. Intervjuerna spelades in med god kvalitet 
och transkriberades ordagrant vilket kan stärka reliabiliteten. Uttryck, pauser och 
känsloyttringar skrevs även ned vilket säkerställde studiens validitet då forskaren kunde 
minnas den specifika intervjusituationen och meningen inte gick förlorad. En replikering av 
studien kan underlättas av att intervjuerna var semistrukturerade med tydliga teman utifrån det 
naturalistiska angreppssättet (Ryen, 2004) som strävar efter en tydlig ram av frågor att utgå 
ifrån.  Däremot kan det finnas en reliabilitetsrisk i att en person genomfört och sammanställt 
intervjuerna då det bara framkommer en meningstolkning (Kvale, Brinkmann, 2009). Men då 
två personer kan använda sig av olika stilar kan meningstolkningen ändå bli oklar och skilja 
sig åt. På så sätt kan det anses positivt att en person har bearbetat materialet. Variationer av 
tolkning av olika begrepp kunde kontrolleras i hög mån då författaren var närvarande under 
intervjuerna.  

I vidare diskussion av tolkningsutrymme är författarens förförståelse en oundviklig aspekt 
som kan påverka tolkningen av data. Kvalitativ forskning kräver en förståelse och ett 
samarbete mellan forskaren och deltagaren på sådant sätt att texten baserad på data från 
berättelser och observationer blir gemensam, kontextuell och förpliktigad med ett värde. Text 
måste på så sätt antas innefatta multipla förståelser och att det alltid sker en tolkning till någon 
grad vid bearbetningen av texten. Detta är en kritisk fråga vid diskussionen kring 
tillförlitligheten vid nya upptäcker inom kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 
2003). I den aktuella studien tillämpades det manifesta förhållningssättet av analysmetoden 
och snuddade enbart vid den latenta underliggande meningen vid ett fåtal tillfällen då 
meningen var uppenbar och därför registrerades. Däremot blev det tydligt för författaren att 
berättelser om humorsituationer kunde innefatta djupare förståelser än vad som valdes att 
analyseras och därmed kan det finnas begränsningar i den kunskap om humor som kom fram 
ur ett psykoanalytiskt perspektiv.  

Humor lockar av naturliga skäl människors intresse med intrycket att det ska vara lättsamt, 
och i kombination av att få prata om sin relation vilket många gånger inte ges tillfälle i 
vardagen var det alla utom en avvikande deltagare som gladeligen och spontant tackade ja till 
att delta i studien. Men så är humor som forskningsområde inte bara en angenäm fråga. 
Skiljelinjen mellan humor som glädjeuttryck och en positiv känsla som lättar upp och skapar 
kommunikation suddades ut då det framkom i själva intervjusituationen att ämnet i relation 
till att det handlade om parrelationer och hur man har det tenderade att bli allvarlig fråga. 
Bakom humor döljer sig ett allvar som synliggjordes ju mer deltagarna reflekterade över vilka 
behov som humorn i vardagen påverkas av. Att berätta om sin relation kan upplevas som 
privat och känsligt och i flera fall skiftade stämningen från förväntansfull och munter till en 
mättad allvarsamhet vid slutet av intervjun. Med detta sagt var det många som även kände sig 
fyllda av tillförsikt och förnöjsamhet efter intervjun över att de klarat relationstestet, som en 
deltagare uttryckte det. Vid reflektioner från deltagarna beskrevs humorns uttryck som till stor 
del omedveten i stunden som gav deltagarna insikter och nya perspektiv. Detta blir en etisk 
fråga som aktualiseras i mötet med informanten där individen ibland berättar mera än vad de 
hade tänkt, och blir intressant att diskutera utifrån den kvalitativa intervjun som metod. 

Sammanfattningsvis visar resultatet på att humor kan förstås utifrån huvudkategorierna 
Mörk humor, Esoterisk humor, Autonom humor, Problemlösande humor, Kommunikativ 
humor, Parförstärkande humor, Parförsvagande humor och Tidens kontext. Till skillnad från 
tidigare forsknings inriktning på humorns funktionella aspekter i parrelationer synliggjordes 
humor som en komplex multidimensionell interaktion där humorns uttryck separeras från dess 
funktion för att få en djupare förståelse utifrån den unika kontexten. Tidens kontext var en 
utmärkande faktor för att förstå humorns betydelse för parrelationerna som inbäddad i en 
svensk kontext av tiden paret har haft tillsammans. Humor kunde uppstå utifrån 
sympatiserande eller kärleksfulla känslor inför samma objekt eller situation samt utifrån en 
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informationsgivande och sonderande form vilket är två intressanta upptäckter i denna studie 
som inte uppmärksammats i tidigare forskning. 

Humor visade sig även vara en nödvändig funktion för parrelationens överlevnad då den 
ger möjlighet till att uttrycka frustration och besvikelse i de lägen då rak kommunikation är 
svår. Huruvida detta är unikt för den svenska kontexten kan vara en intressant fråga i vidare 
forskning. Humor visades sig även ha en läkande förmåga för den enskilda partnern i 
relationen där till exempel sarkasm gav en känsla av upprättelse för stunden och kraft att 
vidga sitt perspektiv vilket har inte belysts i tidigare forskning. Den kvalitativa ansatsen ger 
oss på så sätt möjlighet att få unik kunskap utifrån individers subjektiva upplevelser av den 
egna och sin partners humor i ett samspel.   

Studiet av humor i parrelationer kan ge oss en inblick i vad som försiggår i en parrelation 
bakom stängda dörrar. Problematik som är svår att prata om och kanske till stor del ligger 
under ytan kan belysas av humor, då humor speglar och skapas ur den unika relationsbilden. I 
den aktuella studien synliggjordes olika former av problematik i beskrivningarna av den 
mörka humorn. I en användbarhetsdiskussion kan praktisk verksamhet i Sverige som till 
exempel familjerådgivning vara behjälplig av mer kunskap kring hur olika former av 
humoruttryck kan vara indikationer på varierande problematik. Vidare kan par och familjer 
ges information och kunskap kring humorns parförstärkande samt parförsvagande funktioner 
och medvetandegöras kring humorns komplexa påverkan på relationen. Humor som 
copingstrategi är även möjlig att informera om och i viss mån lära sig och kan användas i 
syfte att minska konflikter och främja välmående både för paret tillsammans men även för den 
enskilda partnern.  

Den aktuella studien anses ha uppnått en mättnad i kunskap utifrån dess syfte att få en 
djupare förståelse för humor i en relation i dess komplexitet utifrån de unika upplevelser som 
förmedlas genom individers egna berättelser. Studien kan bidra till en nyanserad bild av vad 
människor anser är viktigt i en parrelation inom en svensk kontext samt hur humor kan bidra 
till en relations välmående. I ett förslag till vidare forskning hade det kunnat vara givande att 
gå vidare med metoden genom djupintervjuer där en mer ingående kunskap kring 
bakomliggande faktorer och motivationer till humor inom en parrelation kan synliggöras. 
Idealiskt skulle information kunnat tillhandahållas från båda parter i en relation istället för 
bara en. Framtida forskning skulle kunna erhålla viktig kunskap om humorns dyadiska natur 
och dialektiska påverkan genom att studera båda parterna inom en parrelation.  
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