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Sammanfattning 

Bakgrund: Humor har vetenskapligt uppmärksammats under de senaste 150 åren och 

har setts påverka människors liv och beteenden. Inom vården har humor observerats 

genom bland annat skratterapi och clowner, men humor kan även medföra rent 

fysiologiska förändringar som kan påverka hälsan till det bättre. Patienter sågs använda 

humor som en copingstrategi men också för att skapa en bättre kommunikation. För att 

detta ska kunna ske på bästa sätt mellan sjuksköterska och patient krävs bland annat 

tajming och intuition.  

Syfte: Syftet var att beskriva humorns betydelse i interaktionen mellan sjuksköterska 

och patient. 

Metod: En beskrivande litteraturstudie baserat på elva vetenskapliga artiklar med 

kvalitativ ansats. 

Resultat: Humor hade en positiv inverkan på både sjuksköterskor och patienter när det 

användes i deras möte och kommunikation. Humor bröt barriärer mellan sjuksköterskor 

och patienter.  Patienternas självkänsla ökade och ömsesidighet skapades. Humor 

bidrog till trygghet för patienterna och minskade deras lidande. Humor användes som en 

copingstrategi hos sjuksköterskor och patienter. Tajming och genuskillnader påverkade 

humorns betydelse i interaktionen mellan sjuksköterska och patient.  

Slutsats: Betydelsen av humor påverkade interaktionen mellan sjuksköterska och 

patient på ett positivt sätt. Patienterna upplevde sig mer som jämlikar när sjuksköterskor 

använde sig av humor och det stärkte vårdrelationen. Både patienter och sjuksköterskor 

såg humor som ett sätt att hantera stressade eller svåra situationer.  
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Abstract 

Background: Humor has been scientifically recognized in the last 150 years and has 

been seen to affect people's lives and behaviors. In healthcare, humor has attracted 

attention through, among other things, laughter therapy and clowns, but humor can also 

lead to purely physiological changes that can affect health for the better. Patients use 

humor as a coping strategy but also to create a better communication. For this to be 

done in the best way between nurse and patient, among other things, timing and 

intuition are required.  

Aim: To describe the importance of humour in the interaction between nurse and 

patient.  

Method: A descriptive literature study based on eleven scientific articles with 

qualitative approach.  

Results: The meaning of humor had a positive impact on both nurses and patients when 

it was used in their interaction and communication. Humor broke barriers between 

nurses and patients. Patients ' self-esteem increased and reciprocity was perceived. 

Humor contributed to the safety of patients and reduced their suffering. Humor was 

used as a coping strategy in nurses and patients. Timing and gender differences 

influenced humor and its significance in the interaction between the nurse and the 

patient.  

Conclusion: Humor influenced the interaction between the nurse and the patient in a 

positive way. The patients felt more like equals when nurses used humor and it 

strengthened the care relationship. Both patients and nurses saw humor as a way to cope 

with stressed or difficult situations.  
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Introduktion 

Begreppet humor 

Humor kommer ursprungligen från det latinska hu´mor som betyder vätska och är ett 

anatomiskt uttryck för diverse kroppsvätskor. Det gick att se ett samband mellan 

människors temperament och balansen mellan dess kroppsvätskor. Begreppet humor i 

nutid används istället i det dagliga talet och beskrivs som en egenskap en person kan ha 

samt som en genre där fokus är att få folk att skratta och bli glada 

(Nationalencyklopedin u.å). Humorns betydelse och på vilket sätt skrattet använts 

historiskt sett, ses tillbaka ända till 700 f.Kr. Vetenskapligt har begreppet humor 

uppmärksammats mer från mitten av 1850-talet. Utvecklingen av humor startade som 

tidigare nämnts med ett samband kring kroppsvätskor. Det utvecklades sedermera med 

Freuds psykoanalys där han bland annat menade att med hjälp av humor, kunde smärta 

förvandlas till glädje. Slutligen studerades den kognitiva fasen där det undersöktes 

varför människor skrattar samt vad humor har för påverkan på beteendet (Olsson, Backe 

& Sörensen 2003). 

Humor i vården 

För att uppnå bättre hälsa och välbefinnande menade Uneståhl (1991) att humor kan 

ligga till grund för människans förmåga att använda sina egna resurser. Den positiva 

och glada patienten tillfrisknade snabbare och svarade bättre på behandlingar än den 

med ett mer negativt sinne (Uneståhl 1991). Det kan finnas samband mellan patientens 

positivitet, goda självförtroende och känsla av kontroll för uppnående av god hälsa. Att 

uppleva det motsatta, det vill säga att hamna i en ond spiral, där känslan av irritation 

och missmod uppstår kan blockera människors egna resurser och därmed riskera att 

drabbas av ohälsa (ibid). Olsson et al. (2003) tar upp ett exempel på en undersökning 

som gjorts på smärtpatienter där de såg att livskvaliteten ökade under behandlingen, 

med hjälp av humor. Smärtupplevelsen blev inte längre lika svårhanterlig, som var 

primärt det viktiga för stunden, utan det påträffades att deras förmåga att lära sig att 

fokusera på något annat ökade smärttoleransen.  

En grundförutsättning för att använda humoruttryck är förmågan till att visa empati och 

att bruka ett etiskt förhållningssätt, genom lyhördhet och i vilken kontext humor lämpar 

sig.  Den som introduceras till humoranvändning bör uppvisa ett genuint intresse där 
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avsikten grundar sig i att få mottagaren att uppnå välbefinnande och skapa 

förutsättningar till god hälsa (Olsson et al. 2003). McCarthy (2014) intervjuade patienter 

som fått diagnosen kolorektalcancer, om hur de upplevde vårdpersonalens bemötande 

under tiden de fick cellgiftsbehandling. I väntan på besked och med oroliga anhöriga har 

patienterna återberättat om dagen de fick diagnosen, om deras vårdupplevelser och hur 

det var att höra ordet cancer. Många patienter upplevde att de inte alltid vågade ställa 

frågor till läkarna och att det ofta kändes bättre att vända sig till sjuksköterskorna. 

Patienterna beskrev att sjuksköterskan hade bra kommunikationsförmåga. De upplevdes 

kompetenta, förstående, vårdande, inlyssnande, vänliga och humoristiska (ibid). 

Humor kan spela en stor roll som en copingstrategi för personer som genomgår svåra 

perioder. Det kan medföra att de känner sig lättare till mods och tar motgångar på ett 

bättre sätt (Lennér & Axelsson 2010). I en studie (Tan & Schneider 2009) där man 

undersökte humorns betydelse för unga vuxna-anhöriga till människor som led av 

Alzheimer betonades humor som en effektiv copingstrategi för att hantera det svåra i att 

se sin anhöriga insjukna.  

När det kommer till barn och humor i vården används gärna clowner för att minska oron 

vid sjukdom. Kocherov et. al (2016) såg bland annat en förbättring på barnens oro inför 

operation, samt en snabbare återhämtning postoperativt, i den gruppen där en medicinsk 

clown ingick i teamet. 

Humor och skratt förknippas ofta parallellt men skiljer sig åt i sitt uttryck, även om de 

ofta kompletterar varandra. Humor handlar om en process som sker rent intellektuellt 

och skrattet är det fysiologiska svaret som verkar på sinnesstämning och påvisas allmänt 

lugnande (Olsson et al. 2003).   

Skrattets betydelse för hälsan 

Det föreligger gamla uttryck som ” skrattet är den bästa medicinen” och ”ett gott skratt 

förlänger livet” och enligt Uneståhl (1991) bidrar skrattet till att kropp och sinne uppnår 

avslappning och vila. Efter ett gott skratt infinner sig en harmonisk känsla och det 

innersta rummet upplevs rent och i balans. Skrattet distanserar människor från oro och 

negativa tankar och därmed lindrar det ångest, depression och stress. Således bidrar 

skrattets kraft att parera dessa känslor och leda människan i rätt riktning och stimulera 
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dennes resurser (ibid). Skrattet skapar band mellan människor genom att agera som en 

startsignal för god kommunikation och inbjuder till interaktion (Olsson et al. 2003). 

Skrattets betydelse har visat sig minska eller bota smärta och Uneståhl (1991) beskriver 

att skrattbehandling används inom rehabiliteringen hos människor med kronisk smärta, 

ledgångsreumatism, gikt och efter olika typer av skador (ibid). En annan positiv effekt 

av humor har visat sig påverka immunförsvaret hos kvinnor som precis fött barn, där 

skrattet medförde bland annat en ökning av deras IgG-celler (Kyung, Hye & Eun 2015). 

I en studie av Sánchez et. al (2017) användes en grupp artister som utbildats i 

skratterapi för att studera hur barn på sjukhus reagerade på humor och skratt. Det gick 

att se en positiv effekt på både kortisolnivån och stressnivån på de patienter som ingick i 

interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen. Skratterapi kan erbjuda många 

positiva påföljder hos människor. I Yoshikawa et. al (2019) studie användes skratterapi 

hos äldre för att testa hur deras psykiska och fysiologiska hälsa kunde förbättras. 

Studien visade bland annat att puls, blodtryck, serotoninnivå och livskvaliteten 

förbättrades redan efter fyra veckor.  

Humor i kommunikation och interaktion 

Det krävs skicklighet och lyhördhet från sändaren till mottagaren så att humor sker 

under bra förutsättningar och vid rätt tidpunkt. Det är direkt avgörande för att skapa en 

god kontakt och bygga en relation. Humor fungerar rent socialt som ett effektivt 

kommunikationshjälpmedel för att bygga broar mellan människor. I detta avseende som 

ett verktyg för att skapa en tillfredställande interaktion, det vill säga en samverkan 

mellan personer som bidrar till att mötet mellan dessa för de närmare varandra (Olsson 

et al. 2003). Studier visar att humor i interaktionen mellan människor är ett samspel där 

humorn är av sådan typ som lämpar sig för båda parter (Schöph, Martin & Keating 

2017; Isola & Åstedt-Kurki 1997 & McCreaddie & Wiggings 2009).  

Omvårdnad och sjuksköterskans profession  

Sjuksköterskans huvudområde är omvårdnad som inkluderar det teoretiska och 

praktiska arbetet, men sjuksköterskan ska även fokusera på att vidareförmedla sin 

kunskap samt att ha forskning och teorier i beaktande (Jakobsson Ung & Lutzen 2014).  

Det ska ske genom ett vetenskapligt och humanistiskt förhållningssätt. Att se den 

enskilda patienten (Svensk sjuksköterskeförening, 2017) som en helhet (Jakobsson Ung 

& Lutzen 2014) och ge korrekt vård och samtidigt vara kunnig inom läkemedel, lagar 
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och vara socialt kompetent är av stor vikt (ibid). Sjuksköterskans hälsofrämjande arbete 

strävar mot att förebygga sjukdom och död samt uppnå hälsa och detta sker i en 

omvårdnadsprocess beroende på var personen befinner sig i livet (Willman 2014).  

Omvårdnad innefattas av läran om synen på människan som helhet och ligger till grund 

för valet av omvårdnadsåtgärder som kan handla om att förmedla hopp, äkta närvaro, 

vägleda och belysa faktorer som hjälper patienten att finna mening med livet. Vetskapen 

om att människan är unik besvarar också frågeställningen om hur omvårdnad ska 

bedrivas, det vill säga individanpassat. Huvudfokus är att främja autonomi, mognad och 

öka möjligheten till självförverkligande genom att bedriva personcentrerad vård 

(Willman 2014). Personcentrerad vård handlar om att patienten ska känna sig delaktig i 

alla moment och beslut inom vårdprocessen och strävar efter att patienten står i fokus. 

Uttrycket om personcentrerad vård har använts mer och mer de senaste tjugofem åren 

(Eldh 2014). Patientens rätt till delaktighet utefter sin kapacitet och sina önskemål 

uppnås i samråd med patienten, detta enligt Patientlagen (SFS 2014:821). Patientens 

rättigheter är således lagstadgade, men det är sjuksköterskans ansvar att överlåta makten 

till patienten som inte sällan hamnar i ett utsatt läge. Patienten kan uppleva brist på 

självrespekt som ett resultat av nedsatt förmåga av att klara sig själv. Som sjuksköterska 

innebär det att understryka patientens styrkor och rättigheter och att aktivt sträva mot att 

hjälpa patienten att stärka sin röst genom så kallad empowerment. En förutsättning för 

empowerment är att det finns en ömsesidighet baserad på respekt och tillit mellan båda 

parterna i situationen i omvårdnaden (Lidén 2014). 

Sjuksköterskans ansvar är att skapa en tillfredsställande relation till patient och 

närstående. Interaktionen mellan sjuksköterska och patient är avgörande för att kunna 

utföra en god omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening 2017). Att skapa en god 

vårdrelation kräver respekt och lyhördhet mellan parterna. En vårdrelation är en 

komplex situation där en känsla av samhörighet, acceptans och samspel behöver infinna 

sig för att fungera optimalt (Snellman 2014). Bubers relationsfilosofi beskriver mötet 

mellan två människor, den s.k. “jag-du” relationen, och den “mellanmänskliga 

relationen” samt det “äkta samtalet”. För att detta ska kunna ske behövs en känsla av 

ömsesidighet mellan parterna och målet är att skapa möjligheter för patienten (ibid).  
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Teoretisk referensram  

En grundläggande dimension inom omvårdnad är att etablera en god vårdrelation. För 

att vidmakthålla samt utveckla relationen mellan sjuksköterska och patient har 

forskning kommit fram till att fenomenet vårdrelation innefattar såväl närhet, 

förtroende, kärlek, samarbete men också humor som en del av de olika perspektiven 

som betonas (Snellman 2014). Den mellanmänskliga relationen lyfter Joyce Travelbee 

fram i sin omvårdnadsteori där “Human to human relationship model” utvecklades för 

att tydliggöra hur interaktionen mellan sjuksköterska och patient sammanflätas från det 

första mötet till att utveckla bäst möjliga kontakt. Travelbee´s beskrivning av 

sjuksköterskans terapeutiska arbetssätt för att öppna upp för en god relation inkluderar 

begrepp som förmågan att visa empati och sympati (Pokorny, 2018). Ett empatiskt 

förhållningssätt kan innebära att tillföra humor för att på så sätt visa på medmänsklig 

värme (Lennéer-Axelson 2010). Travelbee beskriver de mest betydelsefulla 

komponenterna i sin teori där människan ska ses som en individ samt finna en mening, 

ha mänskliga relationer och en fungerande kommunikation. Travelbee poängterar även 

att lidandet är en stor del av livet och att människor hanterar den på olika sätt. Enligt 

Travelbee är kommunikationen en av de element som är viktigast för sjuksköterskan för 

att kunna skapa en bra vårdrelation (Kirkevold 2000). 

Problemformulering 

Tidigare forskning konstaterar att tillämpning av humor i vården på flera sätt kan gagna 

patienten positivt såväl psykiskt som fysiskt. Sjuksköterskans uppgift inom omvårdnad 

är att öka möjligheterna för patientens förmåga att bibehålla eller återfå hälsa genom en 

humanistisk människosyn. Detta genom att utgå från det vetenskapliga 

kunskapsområdet samt det patientnära arbete genom användandet av personcentrerad 

vård där fokus ligger på att se patienten och utgå från dennes behov, resurser och 

förväntningar. Att utveckla en god vårdrelation utmanar sjuksköterskans 

kommunikativa kapacitet där målet är att öppna upp för ett ömsesidigt klimat i 

partnerskap. 

Tidigare kvalitativa studier påvisar humor och dess inverkan på mötet mellan 

sjuksköterska och patient. Det framkom efter databassökningar att många av studiernas 

resultat haft fokus på enskilda omvårdnadsperspektiv. Därför vill författarna till 

föreliggande litteraturstudie tydliggöra humorns betydelse och göra en sammanställning 
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av vilka positiva aspekter humorn kan tillföra i interaktionen mellan sjuksköterska och 

patient. Kunskap om humorns betydelse och hur den påverkar både sjuksköterskor och 

patienter på ett positivt sätt skulle kunna gagna såväl nyutexaminerade som erfarna 

sjuksköterskor. Detta kan medföra att fler vågar använda humor i mötet med patienter 

och därmed bidra till en bättre vård. Med detta som bakgrund vill författarna till 

föreliggande litteraturstudie undersöka humorns betydelse i interaktionen mellan 

sjuksköterska och patient och dess inverkan i omvårdnadsarbetet.  

Syfte  

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva humorns betydelse i interaktionen 

mellan sjuksköterska och patient. 

Frågeställning 

Vad har humor för betydelse i interaktionen mellan sjuksköterska och patient? 

Metod 

Design 

Studien var en deskriptiv litteraturstudie som beskriver omständigheter kring ett 

fenomen (Polit & Beck, 2017). 

Sökstrategi 

Insamling av data koncentrerades till databasen Medline (se Tabell 1. 

Databassökningar).  MeSH-termer som användes i sökningarna var; “Nurse-Patient 

Relations” och “Wit and Humor as Topic” och som fritext skrevs ”(humor or humour)”, 

“(nurs* or provider), samt (”relationship or relationships”). Interaktionen mellan 

sjuksköterska och patient definierar Medline genom MeSH-termen ”Nurse-Patient 

Relations”. Därmed beslutades det att använda sig av denna term samt (”relationship or 

relationships”) då detta medförde en bättre sökning än via ”interaction” som fritext. 

Genom booleska sökoperationer användes termen AND mellan MeSH-termer och 

fritext för att begränsa sökningen för att specificera sökningens resultat så att det 

berörde litteraturstudiens syfte. För att göra sökningen ännu bredare användes asterixen 

* i ändelsen av ett kapat sökord, trunkering (Willman et al. 2016). Då begränsades inte 

sökningen till just sökordet “nursing”, utan innefattade även alla möjliga ändelser av  
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ordet, som till exempel vid “nurs*” då inkluderas även “nursing” och “nurses” i 

sökningen (Polit & Beck 2017).   

Begränsningarna som användes var att artiklarna skulle finnas på engelska, vara 

publicerade mellan åren 1999-2019 samt finnas tillgängliga på Högskolan i Gävle. 

Tabell 1. Databassökningar 

Databas Begränsningar 

(limits), sökdatum 

Sökord Antal 

träffar 

Möjliga 

artiklar 

Utvalda 

artiklar 

Medline 

via 

PubMed 

Engelska 

Publicering: 

1999-2019 

2019-08-28 

"Nurse-Patient 

Relations"[Mesh] 

16 775 
 

 

Medline 

via 

PubMed 

Engelska 

Publicering: 

1999-2019 

2019-08-28 

"Wit and Humor as 

Topic"[Mesh] 

2 224 
 

 

Medline 

via 

PubMed 

Engelska 

Publicering: 

1999-2019 

2019-08-28 

"Wit and Humor as 

Topic"[Mesh] AND "Nurse-

Patient Relations"[Mesh] 

77 20 10 

Medline 

via 

PubMed 

 Engelska 

Publicering: 

1999-2019 

2019-08-28 

(humor or humour) 10 039 
 

 

Medline 

via 

PubMed 

Engelska 

Publicering: 

1999-2019 

2019-08-28 

"Nurse-Patient 

Relations"[Mesh]) AND (humor 

or humour) 

92 2 0 

Medline 

via 

PubMed 

Engelska 

Publicering: 

1999-2019 

2019-08-28 

(humor or humour) AND (nurs* 

or provider) 

519 
 

 

Medline 

via 

PubMed 

Engelska 

Publicering: 

1999-2019 

2019-08-28 

(humor or humour) AND (nurs* 

or provider) AND (relationship 

or relationships) 

84 7 1 

        Totalt: 

29 

Totalt: 

11 
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Urvalskriterier 

Enligt Polit & Beck (2017) krävs explicita inklusions- och exklusionskriterier vid urval 

av relevant litteratur då detta säkerställer att en tredje part kan komma fram till liknande 

slutsatser efter att ha använt sig av samma sökningar (se Tabell 2. Inklusions- och 

Exklusionskriterier).  

Inklusionskriterier 

Inklusionskriterierna för artiklarna var att de skulle svara på studiens syfte, utgå från 

sjuksköterskans och patientens perspektiv och vara av kvalitativ ansats. De skulle 

utöver detta vara vetenskapliga och av empirisk form där författarna av artiklarna är de 

som utfört studien (Polit & Beck 2017). 

Exklusionskriterier 

Artiklar som var i form av review exkluderades då det endast är en sammanfattning av 

tidigare forskning (Polit & Beck 2017). Vidare uteslöts artiklar som fanns på annat 

språk än svenska och engelska. Även artiklar där deltagarna var yngre än 18 år uteslöts. 

Urvalsprocess och utfall av inkluderade artiklar 

Artiklar söktes via Medline i Pubmed enligt sökord i Tabell 1. Databassökningar, och 

detta genererade i totalt 253 artiklar. När Högskolan i Gävle användes som begränsning 

exkluderades 66 av artiklarna och 187 artiklar återstod. Av dessa exkluderades 147 

artiklar då dess titel ej svarade mot studiens syfte. Av dessa 40 återstående artiklar lästes 

abstract och 29 artiklar valdes ut (se Figur 1, Flödesschema urvalsprocess). De 29 

utvalda artiklarna granskades sedermera mer ingående för att säkerhetsställa att de 

svarade på studiens syfte och frågeställningar. Tre artiklar exkluderades då dessa var av 

kvantitativ ansats. Sju artiklar uteslöts då de ej var tillgängliga på Högskolan i Gävle. 

Åtta artiklar exkluderades efter att relevans- och kvalitetsbedömning utförts (se Bilaga 

Tabell 2.  Inklusions- och Exklusionskriterier 

Inklusionskriterier Exklusionskriterier 

- Svara på studiens syfte - Litteraturstudier 

- Kvalitativ ansats - Annat språk än svenska och engelska 

- Vetenskapliga och av empirisk form - Deltagare under 18 år 
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1). Elva artiklar valdes sedermera ut. I Tabell 2, Inklusion- och exklusionskriterier går 

det att se en sammanställning av inklusions- och exklusionskriterierna som användes.  

 

Figur 1, Flödesschema urvalsprocess 

Dataanalys 

De elva utvalda vetenskapliga artiklarna som återstod skrevs ut och lästes av båda 

författarna med fokus på denna uppsats syfte och på studiernas resultat. Det fördes 

anteckningar och betydelsefull data markerades. Vidare, med utgångspunkt från 

litteraturstudiens syfte, presenterades artiklarnas resultat (se Bilaga 2, Resultattabell). 

Enligt Polit & Beck (2017) är det viktigt att sammanställa ett dokument av de artiklar 

som valts ut för att få en god överblick över artiklarna. Det medför att analysen av 

artiklarna blir mindre komplicerad. Efter att ha sammanställt resultatdata utifrån 

litteraturstudiens syfte och frågeställning genomfördes ytterligare en granskning för att 

utvärdera den metodologiska aspekten i vardera studie (se Bilaga 3, Metodologisk 

tabell).  Därefter användes post-itlappar för att identifiera teman i artiklarna. Fyra 

huvudteman upptäcktes och detta är enligt Aveyard (2014) en tematisk analys. Genom 

att sammanställa huvudresultatet på detta sätt hjälper det enligt Polit & Beck (2017) 

författarna att upptäcka ett mönster, som i sin tur leder till underteman, som författarna 

sedermera byggde sitt resultat på. Med utgångspunkt från studiens syfte och 

frågeställning återspeglade författarna resultaten i artiklarna och organiserade data 

under fyra huvudteman och åtta subteman som lyfte det väsentliga som författarna 

identifierade till studien. Detta menar Aveyard (2014) är att berätta resultatet i form av 

en historia med utgångspunkt från syftet.  
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Forskningsetiska överväganden 

Under uppbyggnaden av litteraturstudien har författarna haft ett professionellt och etiskt 

förhållningssätt. Resultatet bearbetades och översattes till viss del från engelska till 

svenska för att kunna tolka informationen och göra en rättvis bedömning enligt 

studiernas resultat. Författarna har haft i beaktande att inte låta personliga åsikter 

påverka resultatet. Författarna till föreliggande litteraturstudie har därmed hållit sig 

objektiva till all fakta och detta ska enligt Polit & Beck (2017) bidra till att 

litteraturstudien håller god kvalitet. För att undvika plagiering kommer författarna att 

referera till aktuell källa (Sandman & Kjellström 2013). Ingen fabricering eller 

förfalskning har förekommit. 

Resultat 

Resultatet bygger på material från elva genomgångna och analyserade vetenskapliga 

studier med kvalitativ ansats och presenteras i fyra huvudteman och åtta subteman (se 

Tabell 3, Resultatöversikt). Sammanfattning av de vetenskapliga artiklarna presenteras i 

Bilaga 2, Resultattabell och i Bilaga 3, Metodologisk tabell. 

Humor - ett verktyg för att stärka kommunikation och vårdrelation 

I kommande stycken presenteras hur patienter och sjuksköterskor använde humor för att 

öka kommunikativt samspel. Detta var en utmaning i sjuksköterskornas professionella 

roll och genom att uppnå ömsesidighet så bidrog detta till mer positiv vårdrelation. 

Tabell 3. Resultatöversikt 

Huvudteman Subteman 

Humor – ett verktyg för att stärka 

kommunikation och vårdrelation 

- Patientens känsla av jämlikhet 

- Vinster för sjuksköterskan – men även en 

utmaning 

Humor – en väg till välbefinnande - Tillit och trygghet för patienten 

- Sjuksköterskans upplevelse av välbehag 

och avkoppling 

Humor – en copingstrategi - Patientens förmåga till distraktion 

- Sjuksköterskans hantering av stress och 

problematiska situationer 

Humor – inte alltid och för alla - Genus och dess skillnader 

- Betydelsen av rätt tajming 
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Patientens känsla av jämlikhet 

I majoriteten av studierna visade det sig att patienterna uppskattade sjuksköterskornas 

humoristiska drag då de uppfattades som vänliga, glada och att vårdrelationen 

utvecklades positivt (Geanellos 2005; Greenberg, 2003; Johnson, 2002; McCabe, 2004;  

Tanay, Wiseman, Roberts & Ream 2014 & Åstedt-Kurki, Isola, Tammentie & Kervinen 

2001). Vårdrelationen stärktes ytterligare då det ökade patienternas självkänsla när de 

fick sjuksköterskorna att skratta (McCabe 2004) och att patienterna kände samhörighet 

(Costello 2016) samt att relationen upplevdes mer ömsesidig (Greenberg 2003). I 

Johnson (2002) studie påtalade patienterna att sjuksköterskor som använde humor var 

mer lyhörda för patienternas känslor samt ingav ett förtroende. Patienterna beskrev 

sjuksköterskorna som jämlikar och jämfördes som en familjemedlem när de upplevde 

sjuksköterskornas användande av humor. Detta sammanförde parterna samt stärkte 

deras relation (ibid). Det framkom i Tanay et al. (2014) studie att patienterna 

associerade sjuksköterskorna inte bara utifrån en titel utan där de ansågs vara glada, 

vänskapliga, avslappnade, optimistiska och mindre strikta. En deltagare uttryckte det 

som; “Heidi treating me like I would be her friend on the outside. It’s like we’re friends. 

Maybe I’m deceiving myself, but I really believe it's more than just a nurse-patient 

relationship, or maybe that’s what a nurse-patient relationship should be” (Greenberg 

2003, s. 30).  

Vinster för sjuksköterskan – men även en utmaning 

I flertalet av artiklarna konstaterades det att humor bidrog till en lättsammare stämning 

samt att relationen mellan sjuksköterska och patient blev mer positiv när de kunde 

skratta tillsammans (Greenberg 2003; Haydon, van der Reit & Browne 2015; Haydon & 

van der Reit 2014; Johnson 2002 & Tanay et al. 2014). Humor bröt barriärer mellan 

sjuksköterskor och patienter och var en viktig del i interaktionen och betydande 

komponent i omvårdnadsprocessen (Thornton & White 1999). Sjuksköterskorna 

vittnade om konflikter som uppstod inom dem gällande deras professionella attribut vid 

användandet av humor i det vårdnära mötet med patienten (Haydon, van der Reit & 

Browne 2015 & Tanay et al. 2014). Haydon & van der Reit (2014) beskrev att 

relationen blev bättre när sjuksköterskorna vågade använda sig av humor. Detta bidrog 

även till att patienterna vågade öppna upp sig, blev mer följsamma samt kunde ta till sig 

information på ett bättre sätt (ibid). 
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Att använda humor i sin kommunikation med patienter bidrog det till att mötet mellan 

sjuksköterska och patient blev mer positivt och detta sågs vara en viktig komponent. 

Betydelsen av humor för den terapeutiska relationen mellan sjuksköterska och patient 

var av stor vikt (Haydon and van der Riet 2014). Genom att använda humor i mötet med 

patienter kunde sjuksköterskor minska på patienternas ångest, men den kunde även 

användas som ett sätt att lätta på stämningen vid ett första möte (Greenberg 2003). 

Tanay et al. (2014) studie menade att sjuksköterskor gör en bedömning innan de 

använder humor för att det inte skulle upplevas olämpligt gentemot patienterna. Det 

skulle annars kunnat bidra till en försämrad relation. Haydon & van der Riet (2014) 

studie visade på ett samband mellan sjuksköterskornas arbetslivserfarenhet och deras 

förmåga att ge respons på patienternas humoristiska inviter, men när den 

kommunikationen fungerade, spelade humor en stor roll i interaktionen och 

kommunikationen (ibid). 

Humor - en väg till välbefinnande  

Nedan presenteras humorns fördelar i interaktionen mellan patienter och sjuksköterskor 

och dess betydelse för deras välmående. Humor sågs ha verkan på patienternas 

välbefinnande och skapade en trygghet och samhörighet mellan sjuksköterska och 

patient. För sjuksköterskor uppkom bland annat en mer avslappnad atmosfär då humor 

och skratt användes. 

Tillit och trygghet för patienten 

Flera av studierna underströk vikten av humor som en positiv och läkande aspekt för 

patienternas välmående (Geanellos 2005; Greenberg 2003; Haydon & van der Riet 2014 

Johnsson 2002 & Tanay et al. 2014). Humor bröt ner den professionella sfären mellan 

patienter och sjuksköterskor vilket medförde en känsla av samhörighet och skapade 

trygghet hos patienterna samt minskade deras lidande (Greenberg 2003). Patienterna 

beskrev att stämningen blev trevligare och gladare av att sjuksköterskorna skrattade och 

delade med sig av skämtsamma historier. En skämtsam och humoristisk ton bidrog till 

en frihetskänsla, mindre spänningar och oro (Geanellos 2005). Patienterna i Tanay et al. 

(2014) studie belyste vikten av humor i interaktionen med sjuksköterskorna för sitt eget 

tillfrisknande. Genom humor blev det tydligare att sjuksköterskorna strävade efter att 

hjälpa dem med detta på bästa sätt (ibid). Johnson (2016) förklarade att tillförandet av 

humor i dialogen utvecklade patienternas förtroende för sjuksköterskorna. Genom 
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sjuksköterskornas humoristiska uttryck upplevdes de vara närvarande och kunde 

bekräfta patienternas känslor vilket medförde att de litade på sjuksköterskornas 

kompetens. Det beskrevs också att humor var någonting som patienterna var mer eller 

mindre mottagliga för under sorgeprocessen, men att det utvecklades över tid och det 

hjälpte dem att se ljust på framtiden (ibid).  

Sjuksköterskans upplevelse av välbehag och avkoppling 

Sjuksköterskorna i Costellos (2017) och Thornton & White (1999) studie berättade att 

de mådde bra av humor i mötet med patienterna, dels att få patienterna att skratta men 

också att de fick göra detsamma. Sjuksköterskorna kände sig mer avslappnade i 

situationer där humor användes och kunde bidra till att bryta isen gentemot patienterna 

vid svåra stunder där de till exempel blev misstrodda eller ifrågasatta (Greenberg 2003). 

För att våga använda och ta till sig av humor menade sjuksköterskorna i Costello (2017) 

studie att de behövde känna sig välbekanta med patienterna (ibid). Trots deras höga 

arbetsbelastning bidrog humor till en mer lugn atmosfär där sjuksköterskorna fick 

möjlighet att framhäva att de tog sig tid för patienterna, att de älskade sitt jobb och njöt 

av stunden (Tanay et al. 2014). 

Humor - en copingstrategi 

Nedan presenteras hur humor används som ett verktyg mellan patienter och 

sjuksköterskor i svåra stunder inom vården. Patienter påtalade bland annat att humor 

nyttjades som en överlevnadsstrategi medan sjuksköterskor kunde använda humor för 

att klara av den stressfyllda arbetsmiljön. 

Patientens förmåga till distraktion 

Hälften av artiklarna kom fram till att när patienterna brukade skratt och humor 

tillsammans med sjuksköterskor, bidrog det till en ökning av patienternas välmående 

och bättre förmåga att hantera svåra situationer (Geanellos 2005; Greenberg 2003; 

Haydon and van der Riet, 2014; Johnson, 2002 & Åstedt-Kurki et al. 2001). Detta 

utvecklades även under sjukdomstiden när patienterna blev mer vana och tillfreds med 

sin situation samt att det bidrog till att de lärde känna sig själva bättre (Johnson 2002). 

Patienter beskrev även att humor kunde medföra en känsla av rofylldhet och en chans 

för patienterna att vila en stund från sjukdomen eller kunna hantera sin nya livssituation 

och förändringar i sjukdomsförloppet på ett mer tillfredställande sätt (Ganellos 2005; 

Johnson 2002; McCabe 2004; Tanay et al. 2014 & Åstedt-Kurki et al. 2001). Att 
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använda humor som en copingstrategi genom att bland annat skämta om sin sjukdom 

bidrog till att patienterna inte gav upp utan fortsatte kämpa. De använde humor som en 

överlevnadsstrategi (Haydon, van der Reit & Browne, 2015; Johnson, 2002, & Åstedt-

Kurki et al. 2001). Patienter beskrev att humor gav dem nya positiva tankar och 

perspektiv på sin situation (Greenberg 2003 & Åstedt-Kurki et al. 2001). Det framgår 

även att humor användes som en distraktion i jobbiga situationer eller då patienterna 

upplevde smärta i samband med sjukdom (Greenberg 2003 & Åstedt-Kurki et al. 

2001).  

Sjuksköterskans hantering av stress och problematiska situationer 

I mötet med patienter bidrog sjuksköterskans glömskhet och missöden till ett 

humoristiskt inslag som förde de två parterna närmare varandra och sjuksköterskan 

använde då humor som en copingstrategi (Tanay et al. 2014 & Åstedt-Kurki & Isola 

2001). Humor bidrog till en mer hanterbar miljö för sjuksköterskan i möten med 

patienter när det uppstod stressfyllda situationer (Tanay et al. 2014 & Thornton & 

White 1999) och det utmanande arbetsklimatet kändes lättare att hantera (Åstedt-Kurki 

et al. 2000) samt gav bättre förutsättningar för återhämtning (Tanay et al. 2014 & 

Thornton & White 1999). Sjuksköterskor använde humoristiska hot i samband med till 

exempel undersökningar som ett sätt att hantera situationer där patienten till exempel 

inte satt stilla under en undersökning. Detta för att det inte skulle bli dålig stämning 

mellan dem och patienterna (Åstedt-Kurki & Isola 2001). 

Humor – inte alltid och för alla 

Artikelresultaten tar upp humorns betydelse för interaktionen mellan sjuksköterskor och 

patienter och att det upplevdes skillnader mellan män och kvinnor. Vidare förklaras 

även tajmingens betydelse och hur detta är viktigt i mötet mellan sjuksköterska och 

patient. 

Genus och dess skillnader 

I tre av artiklarna beskrevs det hur sjuksköterskorna upplevde skillnader mellan hur män 

och kvinnor använde sig av humor och hur detta kunde ha en betydelse i deras möte 

med patienterna (Haydon & van der Reit 2014 & Haydon, van der Reit, Browne 2015; 

Åstedt-Kurki et al. 2001). Sjuksköterskorna menade att män nyttjade humor mer än 

kvinnor, men att tonen ibland gick åt det opassande hållet gentemot de kvinnliga 

sjuksköterskorna. En användning av sexistiska skämt och olämpliga humoristiska 
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inviter var saker som sjuksköterskorna ofta fick handskas med (Haydon & van der Reit 

2014 & Haydon, van der Reit, Browne 2015). Kvinnor sågs använda humor mer subtilt 

och då för att bland annat minska oron kring sitt tillstånd. Det gick även att se en 

skillnad på hur kvinnor var mer spontana jämfört med männen som istället gärna 

berättade humoristiska historier (Haydon & van der Reit 2014). I Åstedt-Kurki et al. 

(2001) studie gick det att se att män använde humor som en försvarsmekanism för att 

till exempel förbereda sig inför jobbiga eller pinsamma undersökningar och ingrepp.  

Betydelsen av rätt tajming 

Några av studierna beskrev att introducerandet och användandet av humor mellan 

sjuksköterskor och patienter var beroende av tid och rum (Greenberg 2003; Haydon & 

van der Reit 2014; Tanay et al. 2014 & Thornton & White 1999). Sjuksköterskorna fick 

med sin intuition särskilja mellan eget intresse, patient och situation. Reflektion och 

noggrann varsamhet var avgörande för varje möte med patienterna (ibid). Thornton & 

White (1999) studie lyfte att interagerandet och användandet av humor handlade om 

tajming och hur väl de kände patienterna. Sjuksköterskorna återberättade att vissa 

patienter inte uppskattade humor alls (Greenberg 2003) och ibland var mottagandet från 

patienternas sida något som utvecklades över tid (Johnsson 2002). Upplevelsen av 

humor var subjektiv och det fanns skillnader på hur patienterna uppskattade, föredrog 

och uppfattade humoruttryck (Haydon & van der Reit 2014 & Tanay et al. 2014).  

Diskussion 

Huvudresultat 

Syftet med föreliggande litteraturstudie var att beskriva vad humor har för betydelse i 

interaktionen mellan sjuksköterska och patient. Resultatet påvisade att humor hade en 

positiv inverkan på både sjuksköterskor och patienter när det användes i deras möte och 

kommunikation. Både patienter och sjuksköterskor menade att humor bidrog till att 

vårdrelationen och förtroendet mellan patient och sjuksköterska stärktes. Patienternas 

självkänsla ökade och en känsla av ömsesidighet upplevdes. Det skapade en trygghet för 

patienterna, minskade deras lidande och fick dem att se mer ljust på framtiden. Humor 

användes av patienterna på många sätt som en copingstrategi för att överleva och orka 

med svåra situationer. Hos sjuksköterskorna bidrog humor istället till en lägre 
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stressnivå, men sågs även användas som ett sätt att avdramatisera deras glömskhet och 

missöden. 

Resultatet visade att stämningen mellan sjuksköterska och patient blev lättsammare, 

barriärer mellan de bröts, samt att det var ångestdämpande för patienterna när humor var 

en del i samtalet. Sjuksköterskorna upplevde att humor ibland var svårt att nyttja och det 

behövdes en viss arbetslivserfarenhet för att känna sig trygg med att våga bruka humor. 

Det visade sig även att rätt tajming var av stor vikt samt att det fanns skillnader mellan 

kvinnor och män och deras syn på humor.  

Resultatdiskussion 

Majoriteten av studierna identifierade humorns inverkan som en positiv komponent i 

utvecklandet av vårdrelationen mellan sjuksköterskor och patienter genom upplevelser 

av samhörighet och ömsesidigt samspel sinsemellan (Costello 2016; Geanellos 2005; 

Greenberg 2003; Haydon, van der Reit & Browne 2015; Haydon & van der Reit et al. 

2014; Johnson 2002; McCabe 2004; Tanay et al. 2014 & Åstedt-Kurki et al. 2001). 

Författarna till föreliggande litteraturstudie anser att humor som en del i 

kommunikationen innefattar ett ansvarstagande från sjuksköterskans sida som innefattar 

såväl en etisk aspekt samt en vilja att göra gott. Snellman (2014) belyser begreppet 

altruism som innebär en villighet att sätta andras intresse före sina egna i strävan mot 

det allmänna goda. Vårdrelationen är ett komplext fenomen som väger in ett flertal 

dimensioner där samarbete, humor, närhet, förtroende, vänskap och kärlek är några 

exempel och för att bekräfta dessa begrepp krävs det lyhördhet och en god 

kommunikativ förmåga hos sjuksköterskan (ibid). Joyce Travelbee belyser i sin 

omvårdnadsteori vikten av att utveckla sitt terapeutiska jag, med ett empatiskt och 

sympatiskt förhållningssätt. Hon understryker vikten av att synliggöra det mänskliga 

och det äkta i samtalet, att vårdrelationen ska ske på ett mellanmänskligt plan och att 

interaktionen och vårdrelationen förs samman över tid (Pokorny 2018). Detta menar 

författarna till denna litteraturstudie är genomgående för hela studiens syfte.  

Flertalet artiklar påvisade humorns läkande förmåga samt att den fick patienterna att 

uppleva trygghet, minskad oro och såg ljusare på framtiden (Geanellos 2005; Greenberg 

2003; Haydon & van der Riet 2014 Johnsson 2002 & Tanay et al. 2014). I Karlsson, 

Forsberg & Bergbom (2011) studie där de utforskade hur sjuksköterskor 

kommunicerade med medvetna patienter som på grund av ventilatorbehandling hade 
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svårigheter att uttrycka sig verbalt, lyftes humor som en viktig aspekt i mötet dem 

emellan. Genom användandet av humor fick sjuksköterskorna ofta positiv respons i 

form av skratt och leenden från patienterna och sjuksköterskorna uppfattade detta som 

en trygg och behaglig stund för patienterna (ibid). Olsson et al.( 2003) beskriver att den 

verbala och icke-verbala humorn ska ske på en ömsesidig nivå, i harmoni och balans, 

där humorförmedlarens empatiska förmåga har stor betydelse.  

En stor del av artiklarna visade att när humor nyttjades i kommunikationen mellan 

sjuksköterska och patient, medförde detta ett ökat välmående hos patienterna samt att de 

kunde hantera svåra stunder på ett lättare sätt och fortsätta kämpa (Geanellos 2005; 

Greenberg 2003; Haydon and van der Riet, 2014; Haydon, van der Reit & Browne, 

2015; Johnson, 2002 & Åstedt-Kurki et al. 2001).  

Humor kunde åstadkomma en känsla av att få vila från sin sjukdom och uppleva 

sinnesro (Ganellos 2005; Johnson 2002; McCabe 2004; Tanay et al. 2014 & Åstedt-

Kurki et al. 2001). För sjuksköterskorna användes humor i kommunikationen med 

patienter bland annat när missöden uppkom och detta skapade en bättre relation till 

patienterna, men minskade även sjuksköterskornas stressnivå (Tanay et al. 2014; 

Thornton & White 1999 & Åstedt-Kurki & Isola 2001). Författarna till föreliggande 

litteraturstudie menar att humor kan ha en stor inverkan på både sjuksköterskor och 

patienternas sätt att hantera vardagen i en vårdmiljö. Brattberg (2008) beskriver att 

människor med kronisk smärta använder sig av olika copingstrategier, bland annat 

beroende på personlighet och situation. Dessa strategier förändras ofta över tid. Vid 

begynnelsen av sjukdom kan personen välja att fly från situationen, men ju längre tiden 

går kan fokus istället ändras till att kämpa och försöka se det positiva (ibid). Humor kan 

ses som en effektiv copingstrategi både genom att lindra till exempel depression, men 

även stress (Olsson et al. 2003). Coping handlar om att förändra upplevelsen av en 

situation eller att helt ändra syn på den. Först när detta bidrar till ett stressmoment, 

konsumerar människan olika copingstrategier för att bibehålla hälsa och välbefinnande. 

Dessa delas upp antingen med fokus på ett faktiskt problem eller för att reglera känslan 

för problemet (ibid.). Detta anser författarna till denna litteraturstudie kan 

uppmärksammas i resultatet där det framkommer att betydelsen av humor är viktig från 

både sjuksköterskans och patientens perspektiv.  
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Patienter kan välja att gömma sig bakom humor för att slippa bemöta rädslor eller svåra 

besked. Detta kan bidra till att sjuksköterskan inte ser att patienten egentligen mår dåligt 

(Schöpf et al. 2017). Författarna till föreliggande litteraturstudie menar att detta är något 

som vårdpersonal bör vara uppmärksamma på. Patienternas glada fasad visar inte alltid 

hur de mår inombords.  

Det visade sig att tajmingen var avgörande för att den humoristiska inviten skulle bli 

mottagen enligt förväntningarna (Greenberg 2003; Haydon & van der Reit 2014; Tanay 

et al. 2014 & Thornton & White 1999). Olsson et al. (2003) beskriver att det krävs en 

viss skicklighet att veta i vilka sammanhang, personer och sätt det passar att använda sig 

av humor för att det inte ska uppfattas fel sätt.  

Att hantera svåra sjukdomsbesked är inte lätt för patienter, men inte heller för 

sjuksköterskor som måste veta hur och när det passar sig att närma sig patienterna och 

att använda sig av humor. I en artikel av McCarthy (2014) påvisades det att 

sjuksköterskornas yrkesproffesionella erfarenhet påverkade deras förmåga att 

kommunicera och interagera med onkologipatienter. Patienterna påtalade att de 

specialutbildade sjuksköterskorna som arbetade på onkologen där studien var utförd, 

hade utmärkt förmåga att bemöta de vid rätt tillfälle (ibid). Joyce Travelbees 

omvårdnadsteori påvisar att kommunikationen är en viktig komponent för interaktionen. 

För att sjuksköterskan ska kunna närma sig och skapa en relation till patienten samt 

bedriva en god omvårdnad krävs kunskap och erfarenhet (Kirkevold 2000). Detta 

förstärker resultatet till föreliggande litteraturstudie och författarna menar att erfarenhet 

och tajming bidrar till en bättre kommunikation.  

En del av artiklarna tog upp vilka skillnader som finns mellan män och kvinnor och hur 

de använde humor i kommunikationen med sjuksköterskor (Haydon & van der Reit 

2014 & Haydon, van der Reit, Browne 2015 & Åstedt-Kurki et al. 2001). Män anses ha 

formats rent socialt till att använda humor med sexuellt innehåll (Olsson et al. 2003) 

vilket också bekräftades i resultatet i föreliggande litteraturstudie (Haydon & van der 

Reit 2014 & Haydon, van der Reit, Browne 2015) 

I en kvantitativ studie av Olsson, Back, Sörensen & Kåck (2000) beskrevs det att 

kvinnor inte var lika positivt inställda till användandet av humor som männen. Detta tar 

även Olsson et al. (2003) upp och menar att det kan finnas ett samband, historiskt sett, 
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angående kvinnans status och humoranvändning. Isola & Åstedt-Kurki (1997) studie 

visar att ålder inte spelar någon roll i användandet av humor. Deras studie utfördes inom 

geriatrikvården och redan 1996 såg de att mäns upplevelse av humor var viktigare än för 

kvinnor. Männen uttryckte sig genom humor, men använde det även som en sköld.  

Författarna till föreliggande litteraturstudie har av egna kliniska erfarenheter upplevt att 

män använder humor mer än kvinnor, men tror att om sjuksköterskor uppmuntrar 

kvinnor till humor så kommer denna skillnad att suddas ut. 

Metoddiskussion 

Föreliggande litteraturstudie har en deskriptiv design och resultatet är baserat på elva 

vetenskapliga artiklar med kvalitativ metod. För att förklara ett fenomen menar Polit 

och Beck (2017) att en beskrivande studie framhäver omständigheterna kring fenomenet 

och detta sammanfaller med litteraturstudiens syfte, att studera humorns betydelse och 

de subjektiva upplevelserna kring detta. Valet av att använda kvalitativa artiklar i 

resultatet ses om en styrka, då det skildrade sjuksköterskornas och patienternas 

perspektiv.  

I sökstrategin användes databasen Medline, som omfattar artiklar från mer än 5600 

tidskrifter inom medicin, omvårdnad och hälsa runt om i världen. Artiklar från cirka 70 

olika länder finns representerade i Medline (Polit & Beck 2017). Databasen Medline 

innehåller nästan 95% av den medicinska litteraturen (Willman, Bahtsevani, Nilsson & 

Sandtröm 2016).  På grund av ett tillfredsställande utfall av relevanta artiklar som 

svarade mot studiens syfte framkom ur sökningarna på Medline, beslutades det att inte 

söka vidare i databasen Cinahl. 

Valet av publiceringsår begränsades till 20 år tillbaka och detta kan ses som en svaghet. 

Enligt Polit och Beck (2017) bör artiklarna vara baserad på aktuell forskning och inte 

vara äldre än 15 år. Författarna till denna litteraturstudie valde efter relevans- och 

kvalitetsgranskning ut 5 artiklar som var äldre än 15 år och det kan sänka föreliggande 

litteraturstudies trovärdighet.  

Författarna vill dock poängtera humorns sociala funktion och hänvisa till Olsson et al 

(2003) som belyser humor som en effektiv kommunikationsväg och som går att se i 

föreliggande litteraturstudies resultat baserade på interaktionsstudier. Humorns 

betydelse för interaktionen i vården menar författarna till denna litteraturstudie ej 
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påverkats av artiklarnas ålder, då humor i samband med interaktion och dess betydelse 

anses vara konstant historiskt sett. Humor, som humorterapi och för att behandla 

sjukdom, menar Uneståhl (1991) å andra sidan vara i behov av vidare forskning. 

Författarna till föreliggande litteraturstudie valde att använda sig av flertalet MeSH-

termer i sina sökningar. MeSH står för Medical Subject Headings och underlättar 

sökandet då liknande begrepp kategoriseras under en och samma MeSH-term. Det 

medför att forskare kan använda sig av olika uttryck för samma ämne och dessa samlas 

under en och samma term (Polit & Beck 2017), så kallad teasur i form av ett alfabetiskt 

trädformat (Willman et al. 2016). Användandet av MeSH-termer menar författarna till 

denna litteraturstudie är en styrka.  

Inklusions- och exklusionskriterier valdes ut för att minimera artiklar utanför 

litteraturstudiens syfte och frågeställning. En kombination av ämnesord och fritext samt 

booleska termer användes för att specificera utfallet av möjliga artiklar, som förespråkas 

av Polit och Beck (2017). Valet av sökord för att inrikta sig på sjuksköterskans 

profession, nursing, skrevs med trunkering och kombinerades även med sökordet 

provider, då författarna identifierade ett flertal artiklar som använde sig av flera begrepp 

när det handlade om sjuksköterskor. Detta ser författarna till föreliggande 

litteraturstudie som en styrka då det innefattar fler relevanta artiklar i resultatet. 

Polit och Beck (2017) beskriver att det föreligger en risk för att tolka data utifrån ett 

annat modersmål, i detta fall svenska, även om författarna har god förståelse för det 

engelska språket. För att minimera risk för feltolkning läste båda författarna samtliga 

artiklar på egen hand för att sedan analysera och diskutera resultatet tillsammans. Detta 

tillvägagångssätt menar Polit och Beck (2017) utmynnar i ett framgångsrikt bevarande 

och författarna sammanställde sedan resultatet i form av en resultattabell (se Bilaga 2) 

och en metodologisk tabell (se Bilaga 1), för bättre överblick och strukturering. Vidare i 

dataanalysen använde författarna en tematisk analys inspirerad av Aveyard (2014). 

Författarna till föreliggande studie bearbetade data med hjälp av post-it lappar som 

sedermera identifierade huvud- respektive underteman till resultatet. Aveyard (2014) 

beskriver att användandet av markeringspennor underlättar för att se samband och 

mönster i uppståndelsen av teman, detta menar författarna till föreliggande 

litteraturstudie hade förenklat sammanställningen av resultatet.  
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Författarna till föreliggande litteraturstudie har under denna process haft ett objektivt 

synsätt samt beaktat forskningsetiska aspekter. Genom att använda sig av Högskolan i 

Gävles kvalitetsgranskningsmallar (se Bilaga 3) kunde författarna bedöma artiklarnas 

etiska förhållningssätt.  

Kliniska implikationer 

Resultatet i föreliggande litteraturstudie visar på de positiva aspekter humor kan bidra 

med i mötet mellan sjuksköterska och patient. Resultatet visar även vilka svårigheter 

som sjuksköterskor och patienter ställs inför vad gäller till exempel tajming. Humor 

skapade en bättre vårdrelation, hade en läkande effekt, skapade trygghet samt gav 

patienterna en möjlighet att hantera svåra situationer. 

Författarna till föreliggande litteraturstudie menar att patienter ofta kan uppleva en 

känsla av utsatthet där de känner sig utelämnade gentemot sjuksköterskorna. Humor kan 

medföra att denna känsla av utsatthet minskar och parterna kommer närmare varandra. 

Detta kan medföra en känsla av samhörighet och jämlikhet.  Författarna till denna 

litteraturstudie tror att kunskap kring humor och dess inverkan behövs för att speciellt 

oerfarna sjuksköterskor ska våga gå utanför sin professionella sfär och använda sig av 

humor för att komma närmare sina patienter.  

Förslag på forskning 

Det framkommer i resultatet att många sjuksköterskor upplever en viss rädsla och oro 

att använda sig av humor, speciellt när de inte hade så stor yrkeserfarenhet inom sin 

disciplin. Kunskap kring vad humor hade för inverkan på patienternas tillfrisknande och 

välmående, samt vilken betydelse humor hade i mötet mellan sjuksköterska och patient 

framkom också. Sjuksköterskor och annan vårdpersonal kan genom workshops och 

fortbildningsdagar utbildas inom detta. För fördjupad kunskap om humorns effekter kan 

fler kvantitativa studier behövas för att sedermera kunna öka kompetensen hos personal 

inom vården och bidra till att de använder skratt och humor i omvårdnadsarbetet.   

På detta sätt kan det öppna upp sjuksköterskornas ögon och medföra att kollegor 

gemensamt skapar ett bättre klimat där humor är accepterat som ett verktyg mellan 

personal, men främst gentemot patienterna.  
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Slutsats 

Ur denna litteraturstudie framkommer hur humorns betydelse i interaktionen mellan 

sjuksköterska och patient påverkades på ett positivt sätt. Det påvisades även att patienter 

kände sig mer som jämlikar när sjuksköterskor använde sig av humor och detta stärkte i 

sin tur vårdrelationen. Både patienter och sjuksköterskor såg humor som ett sätt att 

hantera stressade eller svåra situationer. Dock gick det att se att humor kunde vara svår 

att förmedla när sjuksköterskan eller patienten inte kände sig bekväm samt när 

tajmingen var fel.
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Bilagor 

1. 

 

  Ja Delvis Nej 

1. 

Är det fenomen (d.v.s. det som studeras) 

som studeras i granskad studie relevant i 

förhållande till det aktuella syftet*? 

   

2 

Är de deltagare som ingår i granskad studie 

relevanta i förhållande till det aktuella 

syftet*? 

   

3. 

Är det sammanhang (kontext) som studeras 

i granskad studie relevant i förhållande till 

det aktuella syftet*? 

   

4. 

Är granskad studies ansats och design 

studie relevant i förhållande till det aktuella 

syftet*? 

   

5. 

Sammanvägd bedömning: bör granskad 

studie inkluderas för kvalitetsgranskning i 

den aktuella studien**? 

   



 

 

 

  Ja, med 

motiveringen att… 

Delvis, med 

motiveringen att… 

Nej, med 

motiveringen att… 

Går ej att bedöma, med 

motiveringen att… 

Syfte 

1. Är den granskade studiens syfte tydligt 

formulerat? 

    

Metod 

2. Är designen lämplig utifrån studiens syfte?     

3. Är metodavsnittet tydligt beskrivet?     

4. Är deltagarna relevanta i förhållande till 

studiens syfte? 

    



 

 

5. Är inklusionskriterier och eventuella 

exklusionskriterier beskrivna? 

    

6. Är det sammanhang (kontext) i vilket 

forskningen genomförs beskrivet? 

    

7. Är metoden för datainsamling relevant?     

8. Är analysmetoden redovisad och tydligt 

beskriven? 

    

9. Görs relevanta etiska reflektioner?     

Resultat 

10. Är det resultat som redovisas tydligt och 

relevant i förhållande till studiens syfte? 

    

  



 

 

Diskussion 

11. Diskuteras den kliniska betydelse som 

studiens resultat kan ha? 

    

12. Finns en kritisk diskussion om den använda 

metoden och genomförandet av studien? 

    

 

  



 

 

2. 

Resultattabell 

Författare  Syfte  Resultat  

Tanay, M A., Wiseman, 

T., Roberts, J. & Ream, 

E. (2013) 

Syftet var att undersöka humorns 

betydelse i interaktionen mellan 

patienter och sjuksköterskor på en 

canceravdelning för vuxna.  

Sjuksköterskorna och patienterna utvecklade goda mellanmänskliga relationer och 

relationerna blev starkare över tid. Humor hjälpte patienterna att känna sig trygga med 

sjuksköterskorna och sjuksköterskorna använde humor för att få patienterna att känna sig 

avslappnade och för att inge förtroende. Humor hjälpte patienterna att må bättre. Patienterna 

använde humor för att hjälpa sjuksköterskorna att hantera stressfyllda situationer och att de 

tillsammans kunde skratta åt felsteg hos de oerfarna sjuksköterskorna för att minimera dåligt 

självförtroende. Humor är en subjektiv upplevelse och är beroende av rätt timing och 

kontinuerlig reflektion. 

 Åstedt_Kurki, P. Isola, A. 

Tammentie, T. & 

Kervinen, U. (2000) 

Syftet var att beskriva vad humor har 

för betydelse för relationen mellan 

sjuksköterska och patient och för 

patientens välbefinnande. Detta för 

att sedermera skapa kunskap och 

sedan använda det för att utveckla 

interaktion och bättre relationer 

mellan patienter och sjuksköterskor.  

Författarna delade upp resultatet i två avsnitt, där den första handlade om hur humor är 

viktigt för patienternas välbefinnande. Humor användes som en copingstrategi för sjuka 

personer att orka med sin sjukdom, samt att i dessa ögonblick fick de  ”vila” en stund från allt 

jobbigt. Humor gav även patienterna nya, positiva perspektiv och lösningar. Att humor även 

kunde användas för att ge uttryck för sina känslor av till exempel ångest eller rädsla kunde 

också ses i resultatet. 

Den andra delen av resultatet visade på vikten av humor för relationen mellan sjuksköterska 

och patient. Patienterna menade att humor både kunde användas som en 

försvarsmekanism, men även var en viktig del i rehabiliteringen. Humor skapar en 

lättsammare stämning på avdelningar och mellan sjuksköterska och patient, även i de mest 

svåra stunder och samtal.  

  



 

 

Författare  Syfte  Resultat  

Åstedt-Kurki, P. & Isola, 

A. (2001) 

Syftet var att utforska hur humor 

användes mellan sjuksköterskor och 

patient, samt mellan vårdpersonalen. 

Humor mellan sjuksköterska och patient uppstod både på initiativ från sjuksköterskan, 

patienten eller gemensamt och kunde delas in i olika kategorier. Humor kunde användas 

som en överlevnadsstrategi eller vara kreativ för att göra situationer mer lätthanterliga och 

skämtsamma. Skrattet och humor kan användas i sammanhang där det finns 

språksvårigheter där humorn för en samman. När initiativet till humor kom från patienten var 

det i form av självironi, fräckhet eller med hjälp av till exempel vitsar. Viss humor sågs även 

vara oavsiktlig som bidrog till humoristiska situationer. Humor mellan vårdpersonal användes 

för att hantera svåra och jobbiga situationer eller att skämta om sin egen kunskap.  

Haydon, G. van der Reit, 

P & Browne, G (2015) 

Syftet var att utforska fyra 

sjuksköterskors erfarenheter av 

användandet av humor i relation till 

olika kön, samt hur det påverkar 

relationen mellan sjuksköterska och 

patient.  

Humor är viktigt för att utveckla de terapeutiska relationen mellan sjuksköterskor och 

patienter och lyser upp tillvaron. Humor får patienter att våga öppna upp sig mer. Humor 

används som en copingmekanism hos sjuksköterskor såväl som hos patienter.  

Greenberg, M. (2003) Syftet var att utforska humor i 

relationen mellan sjuksköterska och 

patient från bådas perspektiv. 

Humor användes som en copingstrategi för patienterna för att minska lidande och uppnå 

välbefinnande. Humor bryter barriärer och för sjuksköterskor och patienter närmare 

varandra. Sjuksköterskors humoristiska uttryck visade att de var mänskliga. Humor bidrog till 

en lugn och avslappnad atmosfär för både sjuksköterskor och patienter. Humor dämpar 

patienternas ångest och det kände ett förtroende för patienterna. Sjuksköterskorna använde 

humor som en ”isbrytare” vid komplicerade situationer. 

Geanellos, R. (2004) Syftet var att genom två 

frågeställningar förstå karaktären och 

fördelarna med vänlighet mellan 

sjuksköterska och patient. 

Resultatet påvisade att vänlighet från sjuksköterskans sida gav en känsla av förståelse och 

respekt gentemot patienterna. De sågs även som kompetenta och autentiska. Att ha lätt för 

humor och nära till skratt sågs också som ett bra karaktärsdrag. Fördelarna med vänlighet 

var att patienterna kände sig respekterade och som jämlikar, men också att det var enklare 

att känna en samhörighet och att inte behöva känna sig som en patient. Vid förekomst av 

skämt och leenden blir omgivningen mer behaglig och det medför en känsla av gemenskap. 

  



 

 

Författare  Syfte  Resultat  

McCabe, C. (2004) Syftet var att utforska patientens 

upplevelser av hur sjuksköterskor 

kommunicerar.  

Resultatet analyserades och belyste fyra teman; brist på kommunikationen på grund av att 

sjuksköterskorna hade för mycket att göra eller enbart fokuserade på själva uppgiften. 

Uppmärksamhet i form av att de tog sig tid, hade en öppen dialog och en genuinitet. Empati 

genom att visa på ett känslomässigt engagemang i kommunikationen. Slutligen belystes 

vänskapliga och glada sjuksköterskor som använder humor i kommunikationen som 

öppnade upp för en avslappnad atmosfär. Humor hjälpte patienterna att få tiden att gå utan 

att enbart fokusera på det jobbiga.  

Johnson, P. (2002) Syftet var att beskriva patienternas 

perspektiv angående 

sjuksköterskornas användande av 

humor i omvårdanden och för 

patienternas återhämtning och 

tillfrisknande.   

Humor användes som en copingstrategi och hjälpte patienterna att hantera svåra situationer 

och att inte ge upp. När sjuksköterskorna använde humor så utvecklades en djupare relation 

och det ingav ett förtroende för patienterna vilket fick de att må bättre. Humor hjälpte de att 

se lättare på sin livssituation och spred hopp.   

Thornton, J. & White, A. 

(1999) 

Syftet var att utforska och beskriva 

begreppet humor och identifiera 

kontentan av humor och dess 

innebörd för sjuksköterskor på en 

intensivvårdsavdelning.   

Humor användes som en copingstrategi för sjuksköterskorna för att orka med kritiska 

situationer och död. Humor användes i kommunikationen mellan patienter och anhöriga och 

som en del i att leda och undervisa. Den sociala kompetensen förbättrades och humor 

stärkte samarbetet och förbättrade relationen till patienterna. Sjuksköterskorna hade en 

holistisk människosyn och såg humor och glädje som en del i omvårdnaden där även 

anhöriga inkluderades.  

Haydon, G. & Van Der 

Riet, P. (2014) 

Syftet var att ta reda på hur 

sjuksköterskor reagerar på 

patienternas humor i den kliniska 

verksamheten. 

Humor är viktigt för den terapeutiska relationen mellan patienterna och sjuksköterskorna. 

Sjuksköterskorna upplevde att humor i mötet med patienterna hjälpte patienterna att se 

positivt på sin tillvaro. Humor användes som en försvarsmekanism. Sjuksköterskorna 

beskrev att tidsbrist ibland kunde bidra till att de inte hann med att ge respons på 

patienternas humor och det kunde påverka relationerna till patienterna, sjuksköterskorna 

kunde uppfattas som känslokalla. Humor används som kommunikationshjälpmedel och 

patienterna fick lättare kontakt med sjuksköterskorna. Att arbeta personcentrerat innebär att 

öppna upp för ett gott klimat mellan sjuksköterskorna och patienterna, där sjuksköterskornas 

respons på patientens humor kan vara avgörande för att bibehålla god relation och därmed 

till god hälsa.  



 

 

Författare  Syfte  Resultat  

Costello, M. (2017) Syftet var att utforska 

sjuksköterskornas egna uppfattningar 

om hur deras egenskaper och 

beteenden bidrar till positiva 

upplevelser för patienterna i 

omvårdnaden.  

Resultat huvudfokus utgår från att sjuksköterskornas beskrivningar om att vara närvarande. 

Närvaro uppnår de genom att samtala om patienternas intressen, att sjuksköterskorna 

delade med sig av sig själva, att patienternas andliga behov fick komma till uttryck och att de 

använde humor. Humor var en viktig aspekt för att skapa goda relationer till patienterna. 

Genom kris och sorg användes humor som en copingstrategi för patienterna.  



 

 

3. 

 Metodologisk tabell 

Författare  Titel  Ansats Undersöknings- grupp  Datainsamlingsmetod  Dataanalysmetod  

Costello, M.  

(2017) USA, Boston. 

Nurse’s Self-Identified Characteristics 

and Behaviors Contributing to 

Patients’ Positive Perceptions of Their 

Nursing Care  

Kvalitativ Antal: 9 

Deltagare: Sjuksköterskor 

Plats: Akademiskt medicinsk center 

Kön: 7 kvinnor och 1 man 

 Intervjuer  Grounded therory  

Thornton, J. & White, A. 

(1999) England. 

A Heideggerian investigation into the 

lived experience of humour by nurses 

in av intensive care unit 

Kvalitativ Antal: 8 

Deltagare: Sjuksköterskor 

Plats: Framgår ej 

Kön: 5 kvinnor och 3 män 

Intervjuer Innehållsanalys 

Tanay, M A., Wiseman, 

T., Roberts, J. & Ream, 

E. (2013) England. 

A time to weep and a time to laugh: 

humor in the nurse-patient relationship 

in an adult cancer setting 

Kvalitativ Antal: 9 sjuksköterskor och 12 

patienter 

Deltagare: Sjuksköterskor 

Plats: Canceravdelning för vuxna 

Kön: 8 kvinnor och 1 man 

(sjuksköterskor) Antal patienter 

framgår ej 

Intervjuer och 

observationer 

Tematisk 

innehållsanalys 

Johnson, P. (2002) 

USA, Texas. (2002) 

The Use of Humor and Its Influences 

on Spirituality and Coping in Breast 

Cancer Surviviors 

Kvalitativ Antal: 9 

Deltagare: Patienter, 9 kvinnor som 

överlevt brösttcancer 

Plats: Akademiskt medicinsk center 

Intervjuer Innehållsanalys 

  



 

 

Författare  Titel  Ansats Undersöknings- grupp  Datainsamlingsmetod  Dataanalysmetod  

Åstedt_Kurki, P. Isola, 

A. Tammentie, T & 

Kervinen, U (2000) 

Finland 

Importance of honour to client-nurse 

relationships and clients´well-being. 

Kvalitativ Antal: 13patienter från olika delar av 

Finland 

Deltagare: Kroniskt sjuka paienter 

som kontaktat och besökt sjukvården 

under de senaste 12 månaderna. 

Plats: Framkommer ej. 

Kön: 7 kvinnor och 6 män 

Brev och intervjuer Innehållsanalys 

Geanellos,  R (2004) 

Australien 

Sustaining well-being and andbling 

recovery: The therapeutic effect of 

nurse friendliness on clients and 

nursing environments.  

Kvalitativ Antal: 12 tidigare patienter. 

Deltagare: Personer som varit 

patienter på sjukhus mellan 2002-

2003. Anledningen till sjukhusvård 

var hastigt påkommen sjukdom eller 

inplanerad operation. 

Plats: Sjukhus inom den privata och 

offentliga sektorn.  

Kön: 8 kvinnor och 4 män 

Intervjuer Hermaneutiska 

tematisk analys 

Haydon, G. van der 

Reit, P & Browne, G 

(2015) Australien  

A narrative inquiry: Humour and 

gender differences in the theraputic 

relationship between nurses and 

their patients. 

Kvalitativ Antal: 4 sjuksköterskor 

Deltagare: Sjuksköterskor som 

arbetade på regionalt sjukhus i 

Australien. 

Plats: Ett regionalt sjukhus i 

Australien.  

Kön: 4 kvinnor 

Intervjuer Narritativ 

innehållsanalys 

Kurki, Å & Isola, A 

(2001) Finland 

Humour between nurse and patient 

and among staff: analysis of 

nurses`diaries. 

Kvalitativ Antal: 17 sjuksköterskor 

Deltagare: Sjuksköterskor som 

arbetar inom olika delar i sjukvården. 

Plats: De blev utvalda under ett 

seminarium i två städer i Finland.  

Kön: 17 kvinnor 

Handskrivna dagböcker 

skrivna av deltagarna.  

Innehållsanalys 



 

 

Författare  Titel  Ansats Undersöknings- grupp  Datainsamlingsmetod  Dataanalysmetod  

Haydon, G. van der 

Reit, P & Browne, G 

(2014) Australien  

A narrative inquiry: How do nurses 

respond topatients’ use of humour? 

Kvalitativ Antal: 4 sjuksköterskor 

Deltagare: Sjuksköterskor från ett 

lokalt sjukhus. 

Plats: Ett lokalt sjukhus i Australien.  

Kön: 4 kvinnor 

Intervjuer Narritativ 

innehållsanalys 

McCabe, C (2003) 

Irland 

Nurse–patient communication: an 

exploration of patients’ experiences 

Kvalitiv Antal: 8 patienter 

Deltagare: Patienter som varit 

inneliggande på sjukhus i minst 4 

dagar. 

Plats: Framkommer ej. 

Kön: 5 kvinnor och 3 män 

Intervjuer Hermaneutisk 

fenomenologisk 

datananlys 

Greenberg, M (2003) 

Amerika 

Therapeutic Play: Developing Humor 

in the Nurse-Patient relationship 

Kvalitativ Antal: 3 sjuksköterskor och 3 

patienter 

Deltagare: Sjuksköterskor med minst 

1 års erfarenhet och har erfarenhet 

av humor i vården och deras 

patienter 

Plats: Medicinskt center i New york 

Kön: 2 kvinnliga och 1 manlig 

sjusköterska och 2 kvinnliga och 1 

manlig patient 

Observationer och 

intervjuer 

Naturalistisk 

metodanalys 

  



 

 

 


