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Sammanfattning 

Bakgrund 

Humor som begrepp fanns redan under antikens Grekland. Det fanns tidigt inom vården 

men synen på humor har ändrats med tiden. Det är olika delar av hjärnan som 

stimuleras av olika typer av humor och olika fysiska processer sker. Sjuksköterskor kan 

se humor som användbart i olika slags situationer. Vårdmötet är det som avgör hur 

patienter upplever sin vård. Informatik, kommunikation och den vårdande relationen är 

saker som spelar in i detta. 

 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva vad humor hade för betydelse i vårdmötet 

mellan sjuksköterska och patient samt att granska de etiska överväganden som gjorts i 

de inkluderade studierna. 

 

Metod 

En beskrivande litteraturstudie som grundar sig på elva stycken artiklar. 

 

Huvudresultat 

Det finns många olika situationer där humor är mer eller mindre lämpligt. Humor är en 

viktig komponent när det handlar om att etablera en bra vårdrelation, kommunicera på 

ett funktionellt sätt samt att få båda parter att känna välbefinnande. Humor kan även 

användas för att stärka sjuksköterskans professionella roll samt att få patienten att kunna 

se förbi sin roll som enbart patient. 

 

Slutsats 

Patienter och sjuksköterskor tyckte att humor var viktigt och användbart. Humor kunde 

bland annat ses inom kommunikationen, relationen, hanteringen av svåra situationer 

samt inom hanteringen av rollerna som sjuksköterska eller patient i vårdmötet. Det 

krävs en avvägning innan varje tillfälle där humor används. Den avvägningen inför 

varje möte ger en personcentrerad vård. 

 

Nyckelord 

Humor, Patient, Sjuksköterska, Vårdmöte 

 



 

 

 

Abstract 

Background 

Humor as a concept already existed in ancient Greece. It was there early in the nursing 

care, but the view of humor has changed over time. There are different parts of the brain 

stimulated by different types of humor and various physical processes occur. Nurses can 

see humor as useful in different situations. The nursing encounter determines how 

patients experience their care. Informatics, communication and the caring relationship 

are things that play into this. 

 

Aim 

The aim of this literature study was to describe what significance humor had in the 

nursing encounter between nurse and patient and to review the ethical considerations 

made in the included studies. 

 

Method 

A descriptive literature review which is based on eleven articles. 

 

Main result 

There are many different situations where humor is more or less appropriate. Humor is 

an important component in establishing a good care relation, communicate in a 

functional way and making both parties feel well being. Humor can also be used to 

strengthen the nurse professional role and making the patient look past their role as just 

a patient. 

 

Conclusion 

Patients and nurses felt that humor was important and useful. Humor could be seen in 

communication, the relationship, the handling of difficult situations and in the handling 

of  their roles as a nurse and patient in the nursing encounter. A consideration needs to 

be made before every occasion of humor is used. The consideration for each meeting 

provides a person-centered care. 
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1. Introduktion 

1.1. Humorns bakgrund 

Humor går redan tillbaka till antiken och har sedan länge varit förknippat med sinne för 

det komiska samt fysiologisk vätska. Om en person hade en obalans mellan de fyra 

kroppsvätskorna blod, slem, gul och svart galla, också kallat för “humores”, blev den 

som drabbades klassad som en humorist och personerna i omgivningen skrattade åt den 

personen (Linge 2010). Tidigare spekulerades det om hur känslor såsom glädje, skratt, 

sorg och oro uppkom fysiologiskt. En ideologi som fanns i antikens Grekland var att de 

tankar och känslor som människor upplever hade sitt ursprung i hjärtat, att genom 

blodkärlen kunde sinnesupplevelserna yttra sig i hjärtat. En annan ideologi var att dessa 

känslor är någonting som uppstod i hjärnan för att det är endast därifrån som en 

människa kan tänka, se och urskilja olika saker som personen upplever (Olsson, Backe 

& Sörensen 2003). Även på medeltiden användes humor inom vården, skrattbehandling 

rekommenderades till patienterna och en indianstam i Nordamerika hade speciella 

läkarclowner som botade sjuka genom skratt (Näslund 1999). 

 

1.2 Kroppens reaktion på humor 

Det finns förklaringar om hur humor ger sitt uttryck i olika delar av hjärnan. Humor kan 

uppfattas och uttryckas olika vilket bland annat hjärnstammen, mellanhjärnan och 

hjärnbarken är involverade i processen. När personer använder sig av exempelvis 

spontan humor, som överraskar mottagaren, stimulerar detta hjärnstammen. Humor som 

är mer åt det barnsliga hållet eller när någon halkar och ramlar är något som 

mellanhjärnan reagerar på. Hjärnbarken reagerar på när humorn är lite mer kontrollerad 

och seriös (Olsson, Backe & Sörensen 2003). 

Skratt och humor har också enligt litteraturen en koppling till 

immunförsvaret. Det sägs att produktionen av immunglobulin A, som finns i 

slemhinnorna, kan öka samt reducera negativa faktorer såsom stress. Serotonin- och 

dopaminnivåer har också en stark koppling till humor och skratt, när personen verkar 

lugn och är välmående har nivåerna legat bra och jämnt. Humor har också visat sig 

frigöra neuropeptider, bland annat endorfiner som setts ha haft en smärtlindrande effekt, 

sen om skrattet är den som utlöser dessa endorfiner är ännu inte vetenskapligt bevisat 

(Näslund 1999; Olsson, Backe & Sörensen 2003). 
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1.3. Begreppet humor 

Humor kan vara subjektivt och det kan ge olika uttryck och uppfattas olika (Balzer-

Riley 2008). Humor har flera definitioner som är indelade i olika bemärkelser. 

Begreppet kan delas in i både en formell och icke-formell aspekt. Den humor som 

beskrivs i serier exempelvis kallas för formell humor, respektive icke-formell som är 

den generella eller mer åt det utmärkande hållet. Humor kan relateras till antingen skratt 

eller som ett inslag med skämt i mötet mellan två personer (Olsson, Backe & Sörensen 

2003).  

Humor är något som ingår i det dagliga livet och är en del av det mänskliga 

beteendet som i sin tur kan bringa glädje till omgivningen. Det finns både negativ och 

positiv humor. Kreativitet, hopp och kärlek är faktorer som kan associeras till positiv 

humor. Om humorn yttrar sig negativt kan mottagaren bli defensiv, negativ och isolerad 

(Balzer-Riley 2008). Som det nämns är skratt en del av humor och kan antingen 

användas gentemot någon/något eller vara ett skydd mot det yttre. Glädje är också en 

produkt av humor som kan associeras till välmående och att känna glädje kan ge en 

positiv syn på livet. Humor kan uppstå helt oväntat i vissa situationer vilket kan bringa 

skratt och glädje, oavsett om situationen är menad att vara mer seriös och allvarlig 

(Olsson, Backe, Sörensen & Kock 2002). 

 

1.4. Vårdmötet 

Med vårdmöte avser författarna för föreliggande litteraturstudie det möte som varje dag 

sker mellan patienter och sjuksköterskor där hjälp, lindring eller bot av patientens 

besvär sker i olika omvårdnadssammanhang (Fioretos, Hansson & Nilsson 2013). Om 

sjuksköterskan har förmågan att kommunicera trygghet med patienten kan 

sjuksköterskan vara mer personlig i sin roll (Eide & Eide 2009). Faktorer som kan 

effektivisera och förbättra vårdmötet är just kommunikation och interaktion mellan 

sjuksköterska och patient. Olika överväganden såsom beteende, vilken ton och jargong 

spelar en viktig roll när sjuksköterskan ska delge information eller förklara något 

(O’Hagan et al. 2013). 
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1.5. Sjuksköterskans roll i vårdmötet 

Något som kan vara otydligt för sjuksköterskor är att i interaktionen mellan patient och 

sjuksköterska kan det finnas vissa aspekter som har betydelse för vilken upplevelse 

patienten får utav vården. Dessa aspekter kan vara exempelvis beslutsfattande om sin 

omvårdnad (Stoddart 2012). Om sjuksköterskan kan förmedla hopp genom att lyfta 

patienten till att finna drivkraft till sina omvårdnadsbehov kan hälsa uppnås och därmed 

upplevelse av välbefinnande (Willman 2014). Om sjuksköterskan har viljan och 

passionen att vårda samt känna igen situationen kan det bli enklare att interagera med 

patienten. Om patienten är mottaglig för detta kan mötet få en positiv utgång (Tan, 

Lopez & Cleary 2016). Att tydliggöra detta och utvidga kännedomen kan ha en god 

inverkan för den vårdande relationen (Stoddart 2012).  

Informatik är en av sjuksköterskans kärnkompetenser. Den information och 

undervisning som patienterna mottar bygger på kommunikation samt en möjlighet för 

patienten att få berätta och bli lyssnad på och bekräftad (Berg 2014; Ekman, Norberg & 

Swedberg 2014; Ziegert 2010).  

Humor kan ses som användbart i olika slags situationer. Om sjuksköterskan 

själv tycker om humor kan det vara lättare att applicera det i olika situationer (Costello 

2016). Det kan också underlätta på arbetet om sjuksköterskan kan känna att hen kan 

skämta eller använda humor med sina kollegor, att få skratta kan göra det lättare att 

genomföra arbetsdagen (Cope, Jones & Hendricks 2016; McCreaddie & Wiggins 2008). 

Sjuksköterskor kan vara omedvetna om de psykologiska fördelarna som kan finnas med 

humor och vilka fysiologiska reaktioner det kan ge. Personligheten och de sociala 

färdigheter en sjuksköterska erhåller kan vara individuellt och därmed kan humor te sig 

olika hos människor. Vissa sjuksköterskor anser antingen att de själva inte har någon 

humor medan andra anser att humor är en del av deras personlighet (Jones & Tanay 

2016).  

 

1.6. Patienten i vårdmötet 

Patienter är personer som har samröre med hälso- och sjukvården avseende sjukdomar 

eller liknande tillstånd (Nationalencyklopedin). Varje människa är unik och ska bemötas 

individuellt därefter. Patienten kan befinna sig en situation de aldrig har varit med om 

och detta kan skapa osäkerhet i hur de ska kunna hantera sin roll som patient (Eide & 

Eide 2009).  
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Patienten förväntar sig att sjuksköterskan ska kunna förstå och lyssna på vad denne har 

att säga under vårdmötet, eftersom patienten känner till sin egna upplevelse bäst 

(Fioretos, Hansson & Nilsson 2013). När patienten inte känner sig sedd eller förstådd i 

vårdmötet med sjuksköterskan kan patienten tolka detta som en förlorad tid och en form 

av lidande. Det är av betydelse att patienten ska få känna sig välkommen och uppleva 

omtanke i vårdmötet, eftersom patienten utifrån första kontakten med sjuksköterskan 

kan bestämma sig för om det var en negativ eller en positiv upplevelse (Eide & Eide 

2009; Flensner 2014).  

 

1.7. Teoretisk referensram 

Joyce Travelbee var en omvårdnadsteoretiker som fokuserade sig på omvårdnad och 

mellanmänskliga relationer. Travelbee skrev litteraturen benämnd ‘Interpersonal 

aspects of Nursing’ som kom ut under 1960-talet och det var då hennes 

omvårdnadsteori växte fram (Eide & Eide 2009). Teorin är inriktad på patientcentrerad 

vård, där sjuksköterskan i omvårdnadsarbetet utifrån erfarenhet ska kunna hjälpa den 

lidande patienten att känna mening och hopp med sin hälsa. Hoppet är en betydande del 

i teorin, om patienten kan känna hopp blir lidandet enklare att hantera. Travelbee menar 

med sin omvårdnadsteori att kunna interagera och kommunicera med patienten som kan 

ses som en dynamisk process, behöver sjuksköterskan kunna se patienten som en 

människa och inte bara det sjuka. När sjuksköterskan kan visa empati för patienten kan 

en relation uppstå som verkar mer mänsklig och personlig (Travelbee 1971). 

 

1.8. Problemformulering 

Humor kan användas som ett medel för att få en annan person att må bra. En bra 

interaktion och kommunikation är viktigt för att få en god relation mellan sjuksköterska 

och patient. Det spelar en stor roll om hur bemötandet utformar sig eftersom patienters 

upplevelse av vården baseras till stor del på vårdmötet. För sjuksköterskan blir det 

enklare att ge god vård om det finns ett bra samspel med patienten.  

Det finns inte många tidigare studier om hur humor kan användas av sjuksköterskor 

respektive patienter. Genom att se humor som en resurs inom omvårdnad kan saker 

förbättras som till exempel patientens upplevelse av vården, vårdmötet och därmed 

kvaliteten på vården. Humor kan vara en strategi för att skapa en god relation mellan 

sjuksköterska och patient samt underlätta vårdtiden för patienten. Med hjälp av humor i 
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kommunikationen kan mer information samlas in från patienten vilket kan förbättra 

förutsättningarna i hälso- och sjukvård. 

 

1.9. Syfte och frågeställning 

1.9.1. Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva vad humor hade för betydelse i vårdmötet 

mellan sjuksköterska och patient samt att granska de etiska överväganden som gjorts i 

de inkluderade studierna. 

 

1.9.2. Frågeställningar 

● Vilken betydelse har inslag av humor i vårdmötet mellan sjuksköterska och 

patient? 

● Vilka etiska överväganden har gjorts i de inkluderade studierna? 

 

2. Metod 

2.1. Design 

Litteraturstudien har en beskrivande design (Polit & Beck 2017). 

 

2.2. Sökstrategi 

Vetenskapliga artiklar söktes i tre databaser CINAHL, SveMed+ och PsycInfo. Dessa 

databaser behandlar ämnen som till exempel omvårdnad och medicin, vilket gör dem 

lämpliga för att hitta vetenskapliga artiklar till föreliggande litteraturstudies syfte 

(Forsberg & Wengström 2013). Sökorden som användes var humor, nursing och 

patients. I SveMed+ användes endast sökordet humor i fritext, då andra sökord 

inkluderades blev utfallet av artiklar inte tillräckligt. I både CINAHL och PsycINFO 

användes sökordskombinationer med hjälp utav booleska sökoperatorn AND för att 

begränsa sökningsresultatet till de termer som syftet innehåller. Kombinationerna blev 

följande i CINAHL: nursing AND patients AND humor. Anledningen till att inte Cinahl 

Headings använts är för att författarna inte kunde finna någon lämplig gentemot syftet 

för föreliggande litteraturstudie. Sökordskombinationerna som användes var följande i 

PsycINFO: humor AND patients (Polit & Beck 2016). Vid sökningarna i samtliga tre 

databaser användes peer reviewed. I PsycInfo användes begränsningarna 17 års 
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åldergräns för artiklarna, engelska och Subject: Major Heading “humor”. Anledningen 

var att begränsa träffarna eftersom det även användes två andra databaser under 

artikelsökningen. Anledningen till att åldersgränsen på 17 år, engelska eller Major 

Headings “humor” inte användes som limits i Cinahl eller SveMed+ var för att 

författarna ville få ett stort antal möjliga artiklar som svarade på arbetets syfte. En annan 

begränsning som användes i SveMed+ är att sökningsresultatet endast ska innehålla 

artiklar. 

 

Tabell 1. Databassökning 

Databas Begränsningar 

+ sökdatum 

Söktermer Antal 

träffar 

Möjliga 

artiklar 

Valda 

artiklar 

CINAHL Peer reviewed, 

2017-08-25 

Humor (fritext) 

AND nursing 

(fritext) AND 

patients (fritext) 

251 20 9 

Svemed+ Peer reviewed, 

artikel, 

2017-08-25 

Humor (fritext) 54 3 0 

PsycINFO 2000-2017, Peer 

reviewed, 

engelska 

2017-09-08 

Humor (Major 

Heading) AND 

patients (fritext) 

113 5 2 

Totalt 

antal: 

  418 28 11 

 

2.3. Urvalskriterier 

Urvalskriterier är de kriterier som ska förbestämma de faktorer som ska ingå i studien, 

det vill säga vilka kriterier är viktigast att ta med samt vilka ska exkluderas (Polit & 

Beck 2017). Informationen ska vara så rik och nyttig som möjligt i förhållande till det 
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problemområde som är tänkt att studeras för att skapa en förståelse till studien (Polit & 

Beck 2017). 

 

Inklusionskriterier var artiklar som var relevanta för föreliggande litteraturstudies syfte, 

var skrivna på språk författarna hanterar (engelska och/eller svenska). Artiklarna var 

uppbyggda enligt IMRAD (Introduction, Method, Results And Discussion) eller 

liknande rubriker som motsvarar detta eftersom kvalitativa artiklar inte alltid har 

IMRAD som rubriker i vetenskapliga artiklar (Polit & Beck 2017).  

 

Exklusionskriterier för artiklarna var att de inte fanns fritt tillgängliga på Högskolan i 

Gävle. Även artiklar bestående av översikter exkluderades då resultatet ska grunda sig 

på primärkällor. 

 

2.4. Urvalsprocessen 

Databassökningen gjordes gemensamt av författarna och ledde till totalt 418 titlar i alla 

tre databaser: Cinahl, PsycINFO och SveMed+. Totalt 280 artiklar exkluderade då dessa 

titlar ej ansågs relevanta för föreliggande litteraturstudies syfte. Totalt 138 abstract 

lästes gemensamt av båda författarna varav 28 artiklar exkluderades eftersom de ej 

svarade på syftet, då dessa handlade till exempel istället om andra typer av vårdpersonal 

än sjuksköterskor eller om humor som terapi. Vidare exkluderades 13 stycken artiklar 

som ej var primärkällor, 45 stycken fjärrlån eller skadad länk, fyra stycken som var 

dubbletter, en artikel på annat språk än engelska eller svenska samt 19 stycken som ej 

bedömdes som vetenskapliga enligt IMRAD. Totalt möjliga artiklar blev 28 stycken, 

dessa artiklar lästes igenom i sin helhet. Ytterligare 17 artiklar av de 28 möjliga kunde 

då exkluderas med anledningen av att de ej svarade på föreliggande litteraturstudies 

syfte. Kvarvarande elva artiklar är vad föreliggande litteraturstudies resultat grundar sig 

på. Urvalsprocessen redovisas även i Figur 1. Flödesschema. 
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Figur 1. Flödesschema.

 

 

2.5. Dataanalys 

De inkluderade artiklarna som svarade på arbetets syfte skrevs ut i pappersformat och 

lästes i sin helhet av båda författarna. Då författarna inte har engelska som modersmål 

användes ett engelskt-svenskt ordlexikon som hjälpmedel vid översättning. 

Frågeställningen gällande den metodologiska aspekten besvarades genom att författarna 

granskade artiklarna avseende forskningsetiska överväganden och fyllde i den relevanta 

informationen i en tabell. I denna tabell fylldes även artiklarnas syfte och resultat i (se 

bilaga 1, resultat matris). Artiklarnas metodologi granskades och kan ses i bilaga 2, 

metodologisk matris. Artiklarna lästes igenom en gång till gemensamt av båda 

författarna med fokus på resultat. Överstrykningspennor i olika färger användes för att 

färgkoda de valda artiklarnas resultat till olika kategorier. De stycken i artiklarnas 

resultat som upplevdes relevanta för föreliggande litteraturstudies syfte och 

frågeställning som handlade om samma saker, likheter eller olikheter, fick en gemensam 

färg. Färgerna bildade då sex stycken olika kategorier. Senare under processen slogs 

vissa kategorier ihop för att bilda en rubrik. Dessa kategorier är grunden för de rubriker 

som återfinns i resultatet i denna litteraturstudie (Polit & Beck 2017). 
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2.6. Forskningsetiska överväganden 

Faktorer såsom fusk samt påhittade data och resultat räknas som forskningsbrott. Både 

plagiat, förfalskning och falsifieringen av innehållet i litteraturstudien resulterar i att 

integriteten samt standarden inte kommer att uppnå det etiska förhållningssättet som 

krävs. Författarna till föreliggande litteraturstudie har strävat efter att göra urval och 

analys av artiklarna på ett så objektivt sätt som möjligt utan att ha egna åsikter. 

Författarna har inte haft något uppsåt till att plagiera, förfalska eller falsifiera innehåll 

under den skrivande processen (Polit & Beck 2017). 

 

3. Resultat 

Resultatet kommer att presenteras i fem olika rubriker med löpande text. Fyra av dessa 

är Humor som kommunikationsverktyg, Humorns betydelse för välbefinnande, Humorns 

betydelse i vårdrelationen samt Humor i patient- och sjuksköterskerollen. Den sista 

rubriken avser den metodologiska aspekten, Etisk granskning. Dessa redovisas också i 

tabellform, se Bilaga 1 Resultat matris. 

 

3.1. Humor som kommunikationsverktyg 

Både patienter och sjuksköterskor beskrev i flera studier humor som en 

kommunikationsplattform där de båda kunde mötas för att underlätta kommunikationen 

(Haydon & van der Riet 2014; Kinsman & Major 2008; Schöpf, Martin & Keating 

2015; Struthers 1999). 

Patienter beskrev humor som ett verktyg för att kunna nå fram till sjuksköterskan. De 

kunde på outtalade och inlindade sätt uttrycka sin oro och ta reda på om det var en 

berättigad oro eller om de oroade sig i onödan. De kunde även med humor formulera 

sina rädslor och uttrycka en önskan om mer information (Haydon & van der Riet 2014; 

Kinsman & Major 2008; Schöpf, Martin & Keating 2015). I Kinsman och Majors studie 

(2008) visade det sig att patienterna även använde humor för att inte oroa andra i sin 

närhet, i detta fall använde de humor för att tala om för omgivningen på ett indirekt sätt 

att de var medvetna om sin snart förestående död. 

Sjuksköterskorna använde också humor i dialogen som 

kommunikationsverktyg och tyckte att det var en viktig del (Haydon & van der Riet 

2014; Kinsman & Major 2008; Struthers 1999). Humorn kommunicerade att 
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sjuksköterskorna hade en öppen och accepterande attityd (Kinsman & Major 2008). I 

situationer som är jobbiga för patienten beskrev sjuksköterskorna i Haydon och van der 

Riets studie (2014) att humor var det sättet de kunde kommunicera på ett funktionellt 

vis, som hjälpte patienten hantera allvaret i situationen. Enligt studien Branney et al. 

(2014) berättade deltagarna om hur stämningen förbättrades när de kommunicerade 

utifrån ett humoristiskt perspektiv. Deltagarna kände sig bekräftade när 

sjuksköterskorna besvarade deras humor och skämtade med dem i samband med 

vårdmöten, vilket också framgår i studien Tanay, Wiseman, Roberts och Ream (2014) . 

För patienter som var svåra och krävande för sjuksköterskorna kunde humor vara ett 

lämpligt verktyg för att hjälpa dem att hantera omvårdnaden (Beck 1997). 

Humor kunde ibland vara opassande eller helt oförståelig för sjuksköterskan 

enligt studien Haydon och van der Reit (2014). Vilket också kunde visa sig i de fall då 

sjuksköterskan inte svarade på patienternas humor, kommunikationen fick helt plötsligt 

en seriös ton och en dålig stämning (Branney et al. 2014; Haydon & van der Reit 2014). 

Patienterna kunde känna sig oviktiga och därmed bli mindre medgörliga. Att istället 

interagera med patienterna via humor kunde ge en bra stämning, bekräfta deras 

upplevelse och identitet (Haydon & van der Riet 2014) 

 

3.2. Humorns betydelse för välbefinnande 

Patienterna kunde uppleva både rädsla, stress eller oro oavsett vilken vårdsituation de 

befann sig i. För att kunna hantera kriser och utmaningar som patienter befann sig i 

använde de humor som ett medel för att få situationen att kännas värdefull. Detta fick 

patienterna att finna hopp till att tänka framåt, att få känna sig avslappnade, må bättre 

och uppleva glädje (Branney et al. 2014; Isola & Åstedt-Kurki 1997; Johnson 2002; 

McCreaddie & Payne 2014). Patienter upplevde också att om sjuksköterskan använde 

humor blev omvårdnadssituationen lättare att hantera. Osäkerheten och nervositeten 

försvann vilket gjorde dem lugna (Branney et al. 2014). Beroende på patientens status 

och humör kunde humorn antingen vara gynnande eller skadligt för patienten (Beck 

1997). Sjuksköterskan trodde att humorn hjälpte patienterna att uthärda situationen, 

genom att vara försiktig och anpassa humorn samt lyfta upp patienternas humör kunde 

de få dem att må bättre (Bottorff, Gogag & Engelberg-Lotzkar 1995).  
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I studien Tanay et al. (2014) beskrev hur en patient skämtade med en sjuksköterska när 

denna misslyckats med att sätta en venkateter, av den anledningen för att få 

sjuksköterskan att inte sänka sitt självförtroende.  

Sjuksköterskorna upplevde att de kunde kontrollera situationer som 

upplevdes vara känslomässiga och jobbiga i arbetet genom att använda humor 

tillsammans med patienterna. Patienterna uttryckte hur mycket det betydde för dem när 

sjuksköterskorna fick dem att känna glädje och hopp genom att använda humor, samt 

hur deras situation blev mer lätthanterlig att ta sig igenom (Johnson 2002; Kinsman & 

Major 2008; Struthers 1999).  

Sjuksköterskorna trodde att patienterna använde humorn som en 

försvarsmekanism och ett sätt för dem att etablera kontakter med sjuksköterskorna när 

de kände sig ensamma (Haydon & van der Reit 2014). Sjuksköterskorna använde humor 

avsiktligt eftersom de ansåg det bättre att skratta än att se patienterna vara olyckliga. De 

tyckte att humor var en viktig del för att stärka den mentala hälsan hos patienterna 

(Haydon & van der Reit, 2014; McCreaddie & Payne 2014; Struthers 1999). En utav 

deltagarna i studien Johnson (2002) berättade hur det var att ta sig igenom svåra stunder 

när livet blev förändrat efter sin cancerdiagnos. Att det kändes det meningsfullt att 

skratta åt vissa saker som tidigare inte varit roliga och att det blev bättre att se humor i 

vissa situationer och tillsammans med andra. 

Enligt Branney et al. (2014) och Isola Åstedt-Kurki (1997) använde 

sjuksköterskorna humor för att få patienterna att känna sig avslappnade och få dem att 

må bättre. Patienterna i studien Branney et al. (2014) uppskattade att sjuksköterskorna 

använde humor med dem under en procedur de gjorde som för dem annars var en 

pinsam situation. Vissa av patienterna i Isola och Åstedt-Kurki (1997) kunde känna att 

humor var en barriär för dem. Antingen på grund av en pågående depression eller dålig 

hörsel som gjorde att det var svårt att förstå när någon berättade någonting roligt. De 

andra patienterna i studien talade istället om hur humor fick dem att känna tacksamhet 

och hur deras liv upplevdes enklare när de kunde känna glädje i vissa stunder. 

 

3.3. Humorns betydelse för vårdrelationen 

Humor ansågs vara något viktigt och ett behov för både patienter och sjuksköterskor i 

vårdrelationen (Haydon & van der Reit, 2014; McCreaddie & Payne, 2014; Tanay et al. 

2014).  
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Humorn kunde skapa speciella band mellan sjuksköterskorna och 

patienterna. Det hade en hållbar effekt i senare situationer, gav en balans samt en 

tryggare relation mellan dem. Lättsamhet och en bättre atmosfär skapades mellan 

sjuksköterska och patient vilket gav en positiv effekt. Humor var också ett sätt att bygga 

upp relationen, speciellt om sjuksköterskan hade lärt känna patienten (Beck 1997; 

McCreaddie & Payne 2014; Schöpf, Martin & Keating 2017). 

Patienterna i studien Tanay et al. (2014) berättade om vikten med en god 

relation med sjuksköterskan, relationen kunde förbättras om de båda använde humor. 

Även när sjuksköterskorna ibland var upptagna svarade de ändå patienterna när dessa 

skämtade. Detta betydde mycket för patienterna, när sjuksköterskorna kunde ta sig tiden 

till att besvara deras humor. Andra fördelar med humor som förekom mellan 

sjuksköterskorna och patienterna var att det gav både bekvämlighet i dialogen, tillit, 

trygghet samt ömsesidighet. Både sjuksköterskor och patienter upplevde att humor var 

en betydande del till att bygga upp det sociala självförtroendet samt utveckla en god och 

empatisk vårdrelation. I studien McCreaddie och Payne (2014) berättade patienterna att 

när humorn delades med sjuksköterskorna kunde den vara ganska lik den humorn de 

använde med sina vänner, vilket gav en mer human relation med sjuksköterskan.  

I studien av Haydon och van der Reit (2014) var humor den faktorn som 

gjorde att både arbetet underlättades för sjuksköterskorna och vistelsen för patienterna 

blev mer lätthanterlig. Det främjade även patienten när sjuksköterskorna kunde skratta 

tillsammans med sina kollegor på arbetet. Sjuksköterskorna i studien Kinsman och 

Major (2008) kände hur detta stärkte teamet och hjälpte dem att hantera stressfyllda 

situationer samt få arbetet gjort på ett enklare sätt. Detta i sin tur medförde att humor 

var ett sätt för sjuksköterskorna att låta kommunikationen vara ytlig och lättsam 

gentemot patienterna. Humorn hjälpte sjuksköterskorna att etablera en mer mänsklig 

kontakt och närhet med patienterna. Detta fick patienterna känna trygghet med 

sjuksköterskan i vårdrelationen.  

Patienterna i studien Johnson (2002) upplevde det betydelsefullt när 

sjuksköterskorna använde humor. De ansåg sjuksköterskorna vara mer känsliga och 

trovärdiga vilket gjorde att patienterna senare kunde komma ihåg de positiva stunder de 

hade med de sjuksköterskor som hade vårdat dem. 

Det ansågs också viktigt för sjuksköterskan att känna igen situationen och 

patienten innan humor kunde ge uttryck i dialogen. Att bedöma och reflektera innan 
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mötet med patienten var avgörande för hur humorn tolkades för att vårdrelationen inte 

skulle ta skada (Struthers 1999; Tanay et al. 2014). Ett sinne för humor, hur en uttrycker 

sig, egenkontroll samt hur parterna uppskattade humor var betydande faktorer för 

interaktionen mellan sjuksköterskan och patienten (Isola & Åstedt-Kurki 1997; 

Struthers 1999; Tanay et al. 2014). 

 

3.4. Humor i patient- och sjuksköterskerollen  

Att vara “en god patient” finns det olika sidor av men är något som kunde uppnås och 

bibehållas via humor. Rollen som patient är ändå något som upplevdes som 

begränsande enligt flera studier. Genom humor i vårdmötet mellan patient och 

sjuksköterska kunde patienten både hantera den rollen och glömma den för en stund 

(Isola & Åstedt-Kurki 1997; McCreaddie & Payne 2014). Via sjuksköterskans 

interaktion med patienterna genom historier, skratt och skämt kunde de känna sig mer 

som normala människor och inte bara som patienter (Kinsman & Major 2008). Enligt 

McCreaddie och Payne (2014) tyckte patienterna att det är viktigt att bli ihågkomna och 

att det är en stor del i att känna tillhörighet. För att bli ihågkommen måste det finnas en 

identitet att minnas. Att etablera den identiteten i vårdmötet var en process, i vilken 

humor hade en viktig roll. 

Sjuksköterskor använde humor för att visa uppskattning för sitt yrke, trots 

en stressig arbetsmiljö, och därmed ge tid till patienterna. Om sjuksköterskan själv 

mådde bra skapade detta en atmosfär som främjade humor på avdelningen. Vissa 

humoristiska stunder betydde mycket och kunde kommas ihåg under lång tid med en 

glädje för att det blev ett lyckat vårdmöte (Beck 1997; Isola & Åstedt-Kurki 1997; 

Tanay et al. 2014). Sjuksköterskorna använde humor för att visa solidaritet med 

patienterna, bevara patienternas värdighet i situationer som upplevdes som obekväma 

för dem samt visade prov på sin professionalism (Kinsman & Major 2008; Schöpf, 

Martin & Keating 2017). 

Enligt Tanay et al. (2014) var nyare sjuksköterskor mer återhållsamma med 

humor i närvaron av en mer erfaren sjuksköterska om inte denna använde humor själv. 

Detta för att de mer erfarna sjuksköterskorna sågs som förebilder och de nyare inte ville 

verka mindre professionella eller seriösa i sin yrkesutövning. 
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3.5. Metodologisk aspekt - Etisk granskning 

Av totalt elva artiklarna som ingår i resultatet har nio stycken angivit hur de förhållit sig 

etiskt mer eller mindre tydligt, medan det i övriga två ej är angivet alls. 

Etiskt godkännande från olika slags komittéer förekom i fem av de elva artiklarna 

(Haydon & van der Reit 2014; Kinsman & Major 2008; McCreaddie & Payne 2014; 

Schöpf, Martin & Keating 2015; Tanay et al. 2014) förutom i artikeln Struthers (1999) 

där de nämner att det etiska godkännandet ej var nödvändigt eftersom studien inte hade 

några bestämda klienter som deltagare. Forskarna i artikeln säger däremot att 

konfidentialitet upprätthölls i studien, vilket också kan ses i ytterligare två av de elva 

artiklarna (Bottorf, Gogag & Engelberg-Lotzkar 1995; McCreaddie & Payne 2014). I 

artikeln McCreaddie och Payne (2014), valde forskarna att inte spela in deltagarna i den 

ena fokusgruppen eftersom de hade kommunikationssvårigheter, utan istället observera 

dem. 

Anonymitet behandlades olika, antingen med pseudonymer som skydd mot 

identifieringen för deltagarna eller liknande. I fem av de elva artiklarna framgår detta 

(Beck 1997; Branney et al. 2014; Haydon & van der Reit 2014; McCreaddie & Payne 

2014; Struthers 1999;). Två av de elva artiklarna, Haydon och van der Riet (2014) samt 

Beck (1997) är de enda som nämner om frivilligt deltagande för de som har medverkat i 

studien. Bottorf, Gogag och Engelberg-Lotzkar (1995) nämner dock i sin studie om 

informerat samtycke, vilket också relaterar till frivilligt deltagande. 

 

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva betydelsen av humor i vårdmötet 

mellan sjuksköterska och patient. Resultatet visar att det finns många olika situationer 

där humor är mer eller mindre lämpligt. Humor är en viktig komponent när det handlar 

om att etablera en bra vårdrelation, kommunicera på ett funktionellt sätt samt att få både 

sjuksköterska och patient att känna välbefinnande. Resultatet visade även att humor kan 

användas för att stärka sjuksköterskans professionella roll samt att få patienten att kunna 

se förbi sin roll som enbart patient. Om sjuksköterskan använder humor i arbetet kan det 

skapa en tryggare och mer avslappnad atmosfär, även för patienten.  



 

15 

 

De inkluderade artiklarnas etiska överväganden handlade om att godkännas etiskt av 

olika instanser som till exempel det lokala sjukhusets etiska granskningsnämnd. Dessa 

godkännanden behandlade ämnen som anonymitet, konfidentialitet och att förvara och 

hantera data på ett säkert sätt. I nio av de elva artiklarna framgick det tydligt angivet hur 

de godkänts. I två av elva artiklar saknades det angivelse hur författarna förhållit sig 

etiskt. 

 

4.2. Resultatdiskussion 

Var och en är ensam i sitt slag och ska bemötas individuellt därefter något som både 

Willman (2014) och Travelbee (1971) menar. Resultatet visade också att det finns 

situationer och personer som inte är lämpliga att bemöta med humor då det kan få 

negativa effekter för vårdens mål (Branney et al. 2014; Isola & Åstedt- Kurki 1997; 

Tanay et al. 2014).  

Negativa effekter kunde vara att humor uppfattades som diskriminerande 

eller kränkande även fast syftet var gott (Eide & Eide 2009; Balzer- Riley 2008; Olsson, 

Backe & Sörensen 2003). Viktigt var också hur sjuksköterskan uttryckte sig i olika 

sammanhang för att inte vårdmötet skulle få negativa konsekvenser (O’Hagan et al. 

2014). McCabe (2004) beskrev i sin studie att sjuksköterskan kunde använda icke-

verbal kommunikation för att visa sig tillgänglig för patienten genom att finnas där och 

ge tid. I resultatet kunde det också ses att sjuksköterskan använde humor för att visa sig 

tillgänglig för patienten (Kinsman & Major 2008). 

Enligt Travelbee (1971) finns det kommunikation i alla möten mellan 

sjuksköterska och patient. Vare sig de är medvetna om det eller ej, samtalar eller ej, så 

finns kommunikationen där. I resultatet har det framkommit att både patienter och 

sjuksköterskor kunde använda humor i kommunikationen för att underlätta den (Haydon 

& van der Riet 2014; Kinsman & Major 2008; Schöpf, Martin, Keating 2015; Struthers 

1999). En känsla av trygghet och tillit kan skapas med hjälp av humor i 

omvårdnadsrelaterade sammanhang (Eide & Eide 2009). Författarna menar att kunna 

reflektera som sjuksköterska över hur den andra skulle vilja bli bemött är något som kan 

vara viktigt att tänka på. I litteraturen (Balzer-Riley 2008) kan detta ses som en 

utvecklingsprocess när sjuksköterskor kommer in i sitt yrke och får lära sig på olika 

färdigheter i hur de ska bemöta för att patienten ska få känna sig i centrum.  
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Patienterna i studien McCabe (2004) menade också att om sjuksköterskan 

var för fokuserad på sin uppgift, och inte på patienten, blev kommunikationen lidande 

vilket också kan ses i studierna av Branney et al. (2014), Haydon och van der Reit 

(2014). Deltagarna i McCabe (2004) berättade vidare att de uppskattade 

sjuksköterskorna mer om de fann tiden och var närvarande med dem. Patienterna 

önskade att bli sedda som individer, vilket styrker Travelbees teori (1971), där hon talar 

om hur viktigt det är för den professionella sjuksköterskan att se patienten som en 

individ för att skapa en vårdande relation. 

Det har framkommit att sjuksköterskans egna mående kunde ha en påverkan 

på patienten (Isola & Åstedt-Kurki 1997). Något som stöds av läkaren Francois 

Rabelais som hävdade redan på 1500-talet att vårdpersonalens humör kan ha en 

inverkan (Näslund 1999). En sjuksköterskas attityd kan få konsekvenser inför det första 

mötet med patienten. Om sjuksköterskan inte visar empati gentemot patienten kan tillit 

vara svårt att uppnå enligt Dowling (2008). Att visa en del av sig själv som 

sjuksköterska är lika viktigt som när patienten öppnar upp sig för sjuksköterskan menar 

författarna. Att öppna sig för varandra kunde ge relationen en intimare och tryggare roll 

och med hjälp av humor blev vårdupplevelsen ihågkommen som ett positivt tillfälle 

(Dowling 2008; Johnson 2002). 

Travelbee (1971) menar att empati är en grundläggande del hos 

sjuksköterskan för att etablera en ömsesidig förståelse, närhet och kontakt med 

patienten. Att förstå vad den andre kan tänkas behöva och förstå dennes känslor är ett 

sympatiskt förhållningssätt och kan relateras till artiklarna Bottorf, Gogag och 

Engelberg- Lotzkar (1995), Haydon och van der Reit (2014), Struthers (1999) och 

McCreaddie och Payne (2014), där sjuksköterskan använde humor i vårdmötet för att de 

trodde att patienterna mådde bra samt behövde det. Detta visar hur sjuksköterskan 

visade intresse, sympati och omtanke gentemot patienten utifrån den kontakt som 

skapats (Costello 2016). Detta kunde också ses i resultatet med ursprung från artiklarna 

McCreaddie och Payne (2014) och Johnson (2002). Detta styrks vidare av Geanellos 

(2005) där patienterna uttryckte vikten av att sjuksköterskan var mer mänsklig och 

känslig i mötet för då blev relationen naturlig och tillmötesgående.   

Travelbee (1971) talar om hur den ena betraktar den andres personlighet 

som unik genom att anknyta till den personen. Menas att se den andra personen som en 

mänsklig individ istället för att bara se det sjuka, i detta fall ur ett 
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sjuksköterskeperspektiv. Detta kan utvecklas vidare till när patienten får kliva ur sin roll 

och vara “sig själv” med sjuksköterskan, att ses som en jämlike (Ekman, Norberg & 

Swedberg 2014). Detta har författarna sett i flertal artiklar (Isola & Åstedt-Kurki 1997; 

Kinsman & Major 2008; McCreaddie & Payne 2014) och hur detta har skapat band och 

en känsla av tillhörighet i vården där humor har varit den avgörande faktorn. Detta är en 

förutsättning för att patienten ska känna tillit och trygghet för framtida möten med 

vården (Berg 2014; Eide & Eide 2009) samt en viktig aspekt för vilken upplevelse 

patienten får av vården (Stoddart 2012).  

I ett flertal studier i resultatet (Branney et al. 2014; Haydon & van der Reit 

2014;  McCreaddie & Payne 2014) framgick hur patienterna visade uppskattning och 

glädje när sjuksköterskan använde humor i vårdmötet med dem samt hur 

vårdupplevelsen blev enklare att hantera med hjälp av humor. Författarna anser att om 

atmosfären är god och humor är en av faktorerna till att främja detta, kan både 

sjuksköterska och patient uppskatta varandra. Författarna till föreliggande 

litteraturstudie kan se hur detta påstående kan kopplas till en annan studie, Geanellos 

(2005), där patienterna berättade om hur de såg sjuksköterskorna som personer och 

kunde förbise den stereotypa sjuksköterskerollen. Vad patienterna menade med detta 

var på grund av att sjuksköterskorna förmedlade både värme och trygghet under det 

första mötet de hade med dem, vilket fick patienterna att hantera sjukhusvistelsen på ett 

bra sätt. I denna observation var det patienten som såg förbi sjuksköterskerollen, men 

även sjuksköterskan på grund av den värme och lättsamhet som uppkom under 

vårdmötet. Travelbee (1971) menar att detta är en del av omsorgen samt ett sätt att bryta 

barriären med patienten.  

Det inledande mötet är avgörande för hur utveckling av identiteter kommer 

att ses. Travelbee (1971) menar att när sjuksköterska börjar uppfatta patienten mer som 

en mänsklig individ, kan empati utvecklas i mötet. I artikeln Tanay et al. (2014) tog 

patienterna initiativ till att använda humor för att lätta på stämningen med 

sjuksköterskan, medan sjuksköterskorna i studien Haydon och van der Reit (2014) 

trodde att patienterna använde humor för att de kände sig ensamma. Litteraturen (Eide 

& Eide 2009) talar om hur viktigt och uppskattande humor kan vara för patienter för att 

de ska kunna bemästra svåra situationer. Travelbee (1971) talar om hur hoppet kan vara 

en motiverande faktor för patienten till att få energi under olika situationer som kan 

upplevas svåra att hantera. I studien av Tan, Lopez och Cleary (2016) framgick det att 
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sjuksköterskan måste ha viljan att samarbeta med patienten för att uppnå detta, om det 

ska upplevas som meningsfullt. Enligt Travelbee (1971) kan kontakten och 

ömsesidigheten skapas om sjuksköterskan kan förstå och sätta sig in i den andres 

känslor och svårigheter.  

 

4.2.1. Diskussion av metodologisk aspekt – Etisk granskning 

Huvudresultatet visade att flera av studierna anger att författarna förvarat sin data 

säkert, att de tänkt på deltagarnas anonymitet och konfidentialitet under genomförandet. 

Anonymitet är en säkerhet för att upprätthålla konfidentialiteten. Med tanke på att 

artiklarna i resultatet endast innehåller kvalitativa artiklar blir det ännu svårare för 

forskarna att bevara anonymiteten hos deltagarna, eftersom de får en närmare relation 

till varandra (Polit & Beck 2017). Om forskare inte har haft möjlighet att använda 

anonymitet är det ännu viktigare att de meddelar deltagarna om att konfidentialitet 

kommer att användas mot dem, vilket forskarna har använt i artiklarna Struthers (1999), 

McCreaddie och Payne (2014) samt Bottorf, Gogag och Engelberg-Lotzkar (1995). 

I fyra av de elva artiklarna framgick det också att deltagarna har gett sitt 

informerade samtycke till att delta i studien (Beck 1997; Bottorff, Gogag & Engelberg-

Lotzkar 1995; Haydon & van der Reit 2014; Struthers 1999). Förvisso är ingen av dessa 

studier gjorda i Sverige, men enligt den svenska lagen om etikprövning av forskning 

som avser människor (SFS 2003:460) är detta med informerat samtycke ett krav. Det 

hör också till god etik. Det är viktigt att se över personernas rättigheter i studien samt se 

till att de blir skyddade (Helgesson 2015; Polit & Beck 2017). 

I artiklarna Bottorf, Gogag och Engelberg- Lotzkar (1995), Haydon och van 

der Reit (2014) samt Beck (1997), förekom informerat samtycke till deltagarna vilket 

inger en respekt för dessa samt en annan sorts deltagande till studien, menas exempelvis 

att de kan närsomhelst avbryta till att vara med. Risk för skador är något annat som 

också framkommer i informerade samtycken. I en utav artiklarna, Struthers (1999), hade 

forskarna inte ansökt om etiskt godkännande till studien de genomförde, vilket kan ses 

som en risk för skada för klienterna eftersom de fortfarande har rätt till mänskliga 

rättigheter, såsom säkerhet, under studiens gång. En risk kan vara icke-fysisk skada 

vilket kan vara knutet till känslig information om deltagarna, eftersom studierna handlar 

om humor och hur de använder detta i olika sammanhang (Helgesson 2015). 
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I en utav artiklarna valde forskarna att endast observera den andra fokusgruppen och 

inte spela in dem, eftersom de hade svårt med att kommunicera efter sin stroke, vilket 

kan räknas som en sårbar grupp (McCreaddie & Payne 2014). Detta är ett sätt att 

skydda, visa respekt samt bevara deltagarnas autonomi. Att se efter vilken förmåga 

deltagarna kan ha för att de ska kunna bidra till studien är i sig ett etiskt förhållningssätt 

för forskare att ta hänsyn av (Helgesson 2015). 

Varför två utav artiklarna, (Isola & Åstedt-Kurki 1997; Johnson 2002), inte hade med 

etisk granskning i textinnehållet kan möjligtvis förklaras av att i vissa tidskrifter får 

forskarna bara ett begränsat antal med ord som de måste förhålla sig till när de har gjort 

en studie för att de ska kunna publicera den. Då kan den etiska granskningen skickas in 

separat och därför inte vara med i den sen publicerade artikeln (Polit & Beck 2017). 

 

4.3. Metoddiskussion 

Syftet var att beskriva betydelsen av humor i vårdmötet mellan sjuksköterska och 

patient. I de utvalda studierna ingick inte båda parter lika mycket, sjuksköterska och 

patient. Vissa studier var endast från den patientens syn på humor och dess betydelse 

(Branney et al. 2014; Johnson 2002) och vissa endast från sjuksköterskans perspektiv 

(Beck 1997; Haydon & van der Riet 2014). Författarna har ändå strävat efter att få med 

båda perspektiven, något som krävde mer noggrannhet av författarna i analysen av 

artiklarna.  

Något som kan ses som en svaghet var att i flera av artiklarna var 

sjuksköterskor inte den enda professionen som ingick i studien (Kinsman & Major 

2008; Schöpf, Martin & Keating 2017; McCreaddie & Payne 2014) men då det gick att 

urskilja vad som handlar om sjuksköterskor och vad som handlade om annan 

vårdpersonal i resultatet har författarna ändå valt att inkludera dessa artiklar.  

Sökningen av artiklar gjordes i tre databaser (CINAHL, SveMed+ och 

PsycINFO), att det gjordes i flera databaser kan ses som en styrka. Dock gjordes ingen 

sökning i PubMed som är ytterligare en stor databas, vilket kan ses som en svaghet, då 

relevanta artiklar kan ha missats (Polit & Beck 2017). Under sökningen i PsycINFO 

användes begränsning för årtal, endast artiklar från och med år 2000. Att denna 

tidsbegränsning är ganska stor och att sökningen i de andra databaserna inte använde 

denna begränsning kan ses som en styrka då äldre men fortfarande relevanta artiklar kan 

inkluderas. Författarna har valt artiklar som varit peer-reviewed samt varit uppbyggda 
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enligt IMRAD, något som Polit och Beck (2017) menar stärker trovärdigheten hos 

studien samt anses som vetenskaplig. Elva kvalitativa artiklar är grunden till 

litteraturstudien vilket endast är ett fåtal och kan ses som en svaghet. Enligt Polit och 

Beck (2017) är antal mindre viktigt när det gäller kvalitativ forskning eftersom det ej 

kan dras allmänna slutsatser från deras resultat. Innehållet är det som är viktigast.  

Det är en fördel gentemot arbetets design att kvalitativa artiklar har använts 

då författarna till föreliggande studie kan få en inblick i olika deltagares verklighet samt 

deras tankar och funderingar. Beskrivningar och uttalanden från deltagarnas 

erfarenheter i de kvalitativa artiklarna ger en trovärdighet till att författarna ska kunna 

sätta sig in i en annan persons livsvärld (Forsberg & Wengström 2013).  

 

4.4. Kliniska implikationer för omvårdnad 

Vården i dagens samhälle inriktar sig mer mot personcentrerad vård än tidigare. En mer 

mänsklig och öppen kommunikation kan skapas om sjuksköterskan använder sig utav 

humor, och patienter kan finna situationen mer hanterbar där de vistas oavsett 

vårdinstitution. Humor är något som måste anpassas på individnivå, den fungerar ej på 

samma sätt för alla, vilket i sig ger en mer personcentrerad vård. Humor kan när det är 

lämpligt användas för att underlätta pinsamma eller på annat vis svåra situationer. 

Pinsamma situationer kan till exempel vara vissa undersökningar som patienten 

upplever som jobbiga medan svåra situationer kan vara när patienten har smärta. Genom 

att använda sig av humor som kommunikationsmedel människor emellan kan en mer 

personlig och empatisk relation skapas. Sjuksköterskan ska i sin roll vara personlig, 

men ej privat. Eftersom sjuksköterskearbetet kräver ett nära samarbete med patienter är 

humor ett bra medel för att lätta på exempelvis spänningar och nervositet under 

vårdmötet. Detta arbete belyser humorn och hur den kan spela in som ett medel i 

patientens väg mot hälsa.  

 

4.5. Förslag till fortsatt forskning 

Ett behov av mer forskning kring humor inom omvårdnad finns. En ökad förståelse av 

sjuksköterskors och patienters upplevelse av humor behövs för att kunna använda 

humor mer för att förstå dess nytta och innebörd. Detta för att kunna få en bättre 

förståelse hur humor kan användas på lämpliga sätt för att förbättra omvårdnaden och 

även kunna se vilka barriärer som finns mot humoranvändningen.  
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4.6. Slutsats 

Patienter och sjuksköterskor såg humor som någonting viktigt i vårdmötet. Humorn var 

användbar för båda parter. De använde humor bland annat inom sin kommunikation och 

relation för att enklare nå fram till varandra samt för att hantera svåra situationer. 

Humorn användes också för att kunna fly rollen som patient eller stärka rollen som 

sjuksköterska. Att använda sig av humor krävde eftertanke och avvägning i varje 

situation för att det inte ska få negativa effekter. Den avvägningen inför varje möte ger 

en personcentrerad vård.  
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6. Bilagor 

6.1. Bilaga 1 Resultat matris. 

 

Författare Syfte Resultat Etisk granskning 

1. Bottorf, J., Gogag, 

M., Engelberg-

Lotzkar, M. 

 

Att beskriva de tröstande 

strategier som 

observerades vara 

effektiva i att trösta 

patienter med cancer. 

Sjuksköterskan använde fysisk komfort gentemot 

patienterna, gav information samt använde varsam 

humor för att bl.a visa respekt för patienten, reducera 

ångest samt få patienterna att slappna av vid vissa 

procedurer. Emotionell och social support i jobbiga 

situationer var också tröstande strategier från 

sjuksköterskan för att visa empati. 

Informerat samtycke gavs från alla 

deltagarna. Strategier för att upprätthålla 

konfidentialitet följdes strikt. 

2. Branney, P., Witty, 

K., Braybrook, D., 

Bullen, K., White, A. 

& Eardley, I. 

Att utforska hur män med 

peniscancer använder 

humor i relation till deras 

diagnos och behandling. 

Deltagarna kände hur humor från både sjuksköterska, 

från dem själva, mellan sjuksköterska och patient 

hjälpte dem att se från den positiva sidan med att 

hantera konsekvenser samt jobbiga procedurer med 

sin cancersjukdom. Vissa av patienterna kunde dock 

också ibland känna sig förlöjligade på grund av 

cancerns lokalisation ur en manlig kontext. 

Etisk granskning genomfördes 

oberoende av forskarna. Deltagarna 

valde huruvida de ville bli identifierade 

med sitt förnamn eller en psuedonym. 



 

 

 

Författare Syfte Resultat Etisk granskning 

3. Haydon, G. & van 

der Riet, P. 

Att belysa vikten av humor 

inom den terapeutiska 

relationen mellan patient 

och sjuksköterska. 

Sjuksköterskor gav respons för patienternas 

användning utav humor för att de trodde att patienten 

mådde bra av det. Sjuksköterskorna tyckte även att 

humor lättade på stämningen. De trodde att det 

hjälpte patienten att hantera vissa situationer, som en 

slags försvarsmekanism. Sjuksköterskorna tyckte 

även att humor är ett slags kommunikationsverktyg 

och ett sätt att få kontakt med patienten på ett enkelt 

sätt. 

Denna studie blev godkänd av 

universitetets etiska komitté och den 

lokala hälsoetik komittén. Deltagandet i 

denna studie var frivilligt och inget 

tvång användes för att hitta deltagare. 

Pseudonymer användes i 

transkriberingen av materialet för att 

skydda deltagarna från att identifiera 

dem. 

4. Isola, A. & Åstedt-

Kurki, P. 

Att bidra till en djupare 

förståelse av humor som 

en del av äldreomsorgen 

och som ett fenomen, 

vilket också borde hjälpa 

oss i den fortsatta 

utmaningen i att förbättra 

kvalitéen på omvårdnad. 

En mer mänsklig relation kan skapas mellan 

sjuksköterska och patient när humor användes i 

kommunikationen, det var viktigt att känna in 

patienten, om humor passade. Dock uttryckte sig 

patienterna och sjuksköterskorna själv att vissa 

sjuksköterskor inte använde humor på grund av olika 

orsaker. De äldre patienterna som var deprimerade 

hade svårt att använda humorn på rätt sätt. 

Ej angivet. 



 

 

 

Författare Syfte Resultat Etisk granskning 

5. Johnson, P. Att beskriva patienternas 

perspektiv rörande 

användandet av humor 

inom deras vård och 

rehabilitering. 

Humor användes dels som en copingstrategi för att 

lättare hantera sin livssituation för kvinnorna med 

bröstcancer, humorn gav hopp samt att de kunde 

känna meningen med livet och inte ta det så seriöst. 

De kände en trygg, genuin relation samt “mådde 

bättre” med sjuksköterskor som använde humor 

under sjukhusbesöken. 

Ej angivet. 

6. Kinsman, R.A. & 

Major, J.E. 

Att identifiera likheter i 

resultatet mellan två 

forskarstudier angående 

humor inom olika miljöer. 

Detta för att belysa vikten 

av humor i samarbetet och 

i patientens vård, trots 

olika sammanhang. 

Användningen utav humor och att skratta 

tillsammans var ett 

sätt att föra människor närmare varandra i 

vårdteamet, bygga förtroende och stärka laget. Att 

klara stressiga situationer i arbetet och för patienter 

användes både indirekt och direkt humor för att 

reducera både ångest och spänningar. Empati, 

sympati och en mänskligare relation kunde ses 

mellan sjuksköterskor och patienter, både från 

anhöriga och sjuksköterskans perspektiv. 

Etiskt godkännande beviljades av den 

lokala etiska gransknings-styrelsen för 

varje studie. 



 

 

 

Författare Syfte Resultat Etisk granskning 

7. McCreaddie M. & 

Payne, S.  

Att utforska patienters 

perspektiv på användandet 

av humor inom vården och 

diskutera asymmetriskt 

och avvikande användande 

av humor mellan patienter 

och sjuksköterskor. 

Patienter och sjuksköterskor använde humor på olika 

sätt, dock så förstod inte sjuksköterskan många 

gånger patienternas humor eller tog till sig detta. 

Humorn var betydelsefull för att etablera identiteter 

och utveckla en meningsfull interaktion för 

patienterna, men om sjuksköterskan inte förstod deras 

humor blev detta svårt att uppnå. 

Ansökte två gånger om etiskt 

godkännande och fick det. En första 

innan insamling av data och en andra då 

viss data behövde följas upp. Båda 

handlade anonymitet, konfidentialitet 

och att skydda data. 

En annan sak som forskarna tog etiskt 

hänsyn till var att i den andra 

fokusgruppen hade deltagarna 

svårigheter att uttrycka sig, vilket gjorde 

att forskarna valde att inte spela in dem. 

8. Schöpf, A.C., 

Martin, G.S. & 

Keating, M.A. 

Att undersöka hur 

användningen utav humor 

och dess mottagande i 

diabetesundersökningar 

genom att analysera hur 

och varför humor kommer 

Humor uppfyller en mängd olika riktade funktioner 

mot att uppnå instrumentalt och relationellt 

mål. Deltagarna använde humor för att skapa ett mer 

gemensamt förhållande och skapa en mer avslappnad 

atmosfär. 

 

Sjuhusets etik-kommitte och 

sjukhusadministrationen godkände 

studien. 



 

 

 

Författare Syfte Resultat Etisk granskning 

nås fram 

och dess inverkan på 

interaktionen mellan 

vårdpersonal och patient. 

 

9. Struthers, J. Att förstå meningen 

sjuksköterskor (CPN) ger 

deras användning av 

humor som ett 

kommunikationsmedel i 

terapeutiska interaktioner 

med klienter. 

Humor kunde användas på olika sätt, men genom 

erfarenhet och att känna patienterna var det enklare 

att anpassa humorn. Sjuksköterskor tyckte att humor 

hade en positiv koppling till klienternas mentala 

hälsa, men för vissa klienter som saknade sociala 

färdigheter använde sjuksköterskan inte humor i 

dialogen. För patienter som ex hade hallucinationer, 

ångest eller suicidala tankar sade sjuksköterskan att 

humor då kunde vara opassande. Däremot i vissa 

“lugna situationer” gick deras användning av humor 

mestadels på magkänsla, igenkänning och en viss 

försiktighet samt väntan på respons från klienterna. 

Eftersom denna studie inte hade någon 

specifik tillgång till klienter, var etiskt 

godkännande inte nödvändigt från den 

lokala forsknings- och etikkomittén. 

Detta är ingen ursäkt för författaren från 

att känna igen etiska konsiderationer av 

ämnet i relation till att dela information 

av att vara volontärer, deras rättigheter 

att gå ur studien och risker och fördelar 

med studien. Konfidentialitet och 

anonymitet var också bevarad mha 

pseudonymer. 



 

 

 

Författare Syfte Resultat Etisk granskning 

10. Tanay, M.A., 

Wiseman, T. Roberts, 

J. & Ream, E. 

Att undersöka 

användningen av humor 

under interaktioner mellan 

patienter och 

sjuksköterskor på en vuxen 

onkologisk avdelning. 

Humorn fick både sjuksköterskan och patienten att 

känna en mellanmänsklig relation gentemot varandra. 

Det gav både trygghet, tillit och en mer avslappnad 

tillvaro för båda parterna. Humor gav positiv energi 

för sjuksköterskan att orka med sitt arbete. 

Patienterna ansåg att de “nyare” sjuksköterskorna var 

mer seriösa än de erfarna när det kom till humor.  

Etiskt godkännande blev beviljat och 

data samlades in mellan Juni och 

Augusti 2009, efter att alla krav från den 

lokala forskningskommitteen var 

uppnådda.  

11. Beck, C.T Att beskriva betydelsen av 

sjuksköterskors 

användning av humor 

inom omvårdnad. 

Humor hjälpte sjuksköterskan i spända situationer, 

genom att anpassa humorn till “rätt patient”. Humor 

hjälpte också till att skapa en sorts känsla av 

sammanhang mellan patient och sjuksköterska. 

Patienter som hade genomgått svåra operationer eller 

var svårt sjuka var tacksamma för humorn som 

sjuksköterskan använde i interaktionen mellan dem. 

Humor användes avsiktligt som en omvårdnadstrategi 

för att minska patienternas ångest, depression och 

förlägenhet. 

Sjuksköterskorna deltog frivilligt i 

denna strategi för lärande. De ombads 

att lämna sina svar anonymt i text. 

 



 

 

 

6.2. Bilaga 2 Metodologisk matris. 

 

Författare + 

publ.år, studieland 

Titel Design och ansats Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

1. Bottorf, J., Gogag, 

M., Engelberg-

Lotzkar, M.  

År: 1995 

Kanada. 

Comforting: 

exploring the work 

of cancer nurses. 

Deskriptiv, 

kvalitativ. 

8 cancerpatienter varav 

3 kvinnor/5 män samt 

32 sjuksköterskor. 

Etologisk, videofilmad 

observation. 

Innehållsanalys 

2. Branney, P., 

Witty, K., 

Braybrook, D., 

Bullen, K., White, A. 

& Eardley, I.  

År: 2014  

England 

Masculinities, 

humour and care for 

penile cancer: a 

qualitative study. 

Explorativ,  

kvalitativ 

Maximum variation 

sampling, 10 män med 

peniscancer. 

Inspelade diskussioner i 

fokusgrupper och 

intervjuer. 

Tematisk 

innehållsanalys. 

3. Haydon, G. & van 

der Riet, P.  

A narrative inquiry: 

How do nurses 

Explorativ, 

kvalitativ. 

4 sjuksköterskor.  Semistrukturerade 

intervjuer. 

Narrativ analys 



 

 

 

Författare + 

publ.år, studieland 

Titel Design och ansats Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

År: 2014  

Australien 

respond to patients’ 

use of humor? 

4. Isola, A. & 

Åstedt-Kurki, P.  

År: 1997  

Finland 

Humour as 

experienced by 

patients and nurses 

in aged nursing in 

Finland. 

Deskriptiv, 

kvalitativ 

31 boende på 

äldreboenden, 32 

sjuksköterskor 

Intervjuer med öppna 

frågor 

Innehållsanalys 

5. Johnson, P. 

År: 2002 

USA 

The use of humor 

and its influcences 

on spiritualty and 

coping in breast 

cancer survivors. 

Deskriptiv,  

kvalitativ 

9 frivilliga kvinnor som 

överlevt bröstcancer 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Deskriptiv analys 

enl. Parse  

6. Kinsman, R.A. & 

Major, J.E.  

År: 2008  

From critical care to 

comfort care: the 

sustaining value of 

Deskriptiv, 

etnografisk, 

kvalitativ 

15 sjuksköterskor + 

ytterligare en grupp på 

15 bestående av 

Observationer av 

informella konversationer 

med patienter och 

Etnografisk analys 

enl. Kleinman 



 

 

 

Författare + 

publ.år, studieland 

Titel Design och ansats Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

Kanada humour. sjuksköterskor, läkare, 

en socialarbetare och  

en fysioterapeut 

anhöriga och 

semistrukturerade 

intervjuer med 

vårdpersonal 

7. McCreaddie, M. & 

Payne, S.  

År: 2011  

England. 

Humour in health-

care interactions: a 

risk worth taking. 

Grounded theory, 

kvalitativ 

51 patienter, 17 

anhöriga/volontärer, 15 

sjuksköterskor och 5 

annan vårdpersonal. 

Ljuddagböcker av 

sjuksköterskor före/ efter 

möte med patienter. 

3 fokusgruppsintervjuer, 

observerad 

gruppdiskussion. 

Grounded theory-

analys enligt Strauss 

och Corbin med 

tolkande och 

förklarande ramverk. 

8. Schöpf, A.C., 

Martin, G.S. & 

Keating, M.A.  

År: 2017 

Irland 

Humor as a 

communication 

strategy in a 

provider-patient 

communication in a 

chronic care setting. 

Explorativ,  

kvalitativ 

13 patienter med 

diabetes (4 kvinnor och 

9 män). 

7 läkare, 8 

sjuksköterskor och 6 

dietister. 

Fokusgrupper, 

observationer, intervjuer. 

Innehållsanalys enl. 

Rabiee samt Ritchie 

& Spencer 



 

 

 

Författare + 

publ.år, studieland 

Titel Design och ansats Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

9. Struthers, J.  

År: 1999  

Isle of man 

An investigation into 

community 

psychiatric nurses’ 

use of humour 

during client 

interactions. 

Deskriptiv/ 

explorativ,  

kvalitativ 

Ett selektivt urval av 7 

(5 var kvinnor och 2 

män) sjuksköterskor 

från en lista av totalt 22. 

Vinjetter av “Critical 

incidents” och intervjuer. 

Innehållsanalys. 

10. Tanay, M.A., 

Wiseman, T. 

Roberts, J. & Ream, 

E. 

År: 2014  

England 

A time to weep and a 

time to laugh: 

humour in the nurse-

patient relationship 

in an adult cancer 

setting. 

Deskriptiv, 

etnografisk, 

kvalitativ 

9 sjuksköterskor och 12 

patienter med cancer 

Observationer 

inkluderade informella 

intervjuer, 

semistrukturerade 

intervjuer med 5 

sjuksköterskor av de 9 

sjuksköterskorna, 5 

patienter av de 12. 

Tematisk 

innehållsanalys. 

11. Beck, C.T.  

År: 1997  

Humor in nursing 

practice: a 

Deskriptiv, 

fenomenologisk, 

21 sjuksköterskor. Nedskrivna beskrivande 

erfarenheter. 

Texten analyserades 

via Colaizzi’s 



 

 

 

Författare + 

publ.år, studieland 

Titel Design och ansats Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

USA phenomenological 

study. 

kvalitativ fenomenologiska 

metod i 6 steg. 

 

 


