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Abstrakt 

Bakgrund: Humor är socialt konstruerat och ett individuellt fenomen. Det har 
både psykisk och fysisk inverkan på människan. Humor är ett medel för 
kommunikation mellan individer, och bör användas med stort hänsynstagande för 
människors olika bakgrund. Målet inom omvårdnad är att främja hälsa och förebygga 
sjukdom, användningen av humor kan vara ett medel för att uppnå detta inom 
vården.  

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa patienters och sjuksköterskors 
upplevelse av humorns betydelse och användning i vården. 

Metod: Litteraturstudien har genomförts med inspiration av ”innehållsanalys”. 
Med hjälp av denna metod granskades nio kvalitativa artiklar.  

Resultat: Genomgång och analys av funnen litteratur mynnade ut i sex teman; 
humor avdramatiserar, humor distraherar, humor som hanteringsstrategi, humor 
förstärker relationer, humor kan främja gemenskap och humor kan såra. Varje tema 
har behandlats utifrån både patient- och sjuksköterskeperspektiv så långt det varit 
möjligt. 

Konklusion: Humor kan användas för att förstärka mänskliga relationer. Det 
bidrar till en god stämning och öppnar lättare upp för samspel mellan människor. 
Hur det används på rätt sätt är svårt att beskriva, då det är synnerligen individuellt. 
Det enda restriktioner vi funnit är att det inte passar i alla situationer och att det inte 
kan riktas till vilken person som helst. 

Nyckelord: Humor, Hantering, Relation, Patientupplevelse, Sjuksköterska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

Background: Humor is socially constructed and individual. It has both physical 
and psychological effects on people. Humor is one way of communication between 
individuals, and should be used with great consideration for people's different 
backgrounds. The goal of nursing is to promote health and prevent disease, the use of 
humor can be a means to achieve this in health care. 
 
Aim: The purpose of this study is to elucidate the meaning, experience and use of 
humor for patients and nurses in health care. 
 
Method: The study was conducted with the inspiration of content analysis. Using 
this method we examined nine qualitative articles. 
 
Result: Review and analysis of the literature we found resulted in six themes: 
humor defuse, humor distracts, humor as a management strategy, humor strengthens 
relationships, humor can promote fellowship and humor can hurt. Each theme has 
been treated by both the patient and the nursing perspective as far as possible. 
 
Conclusion: Humor can be used to enhance relationships. It contributes to a 
good mood and open up for easier interaction between people. How it is used 
properly, it is difficult to describe, because it is something very individual. The only 
restrictions we have found is that it does not fit into all situations and that it can not 
always be addressed against everybody 
 
Keywords: Humor, coping, relation, patient-experience, nurse   
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Inledning 
 
Skratt och humor har intresserat filosofer allt sedan Aristoteles och Platons tid och 

Darwin har beskrivit skrattets väsen i ”the expression of emotions in man and animals”. 

Fenomenen skratt, leende och humor bringar glädje i livet, skapar underhållning och 

kan skapa distans till lidande och förtvivlan (Wikström, 2003).  

 

Bakgrund 

 

Humor anses vara ett socialt konstruerat fenomen som har funnits hos alla mänskliga 

släkten genom historien. Uppfattningarna om humor är skilda, vilket kan bero på 

skillnader i sociala normer i olika samhällen och kulturer. Humor är socialt konstruerat 

och därför kan sådant som uppfattas som humoristisk av vissa uppfattas annorlunda av 

andra. Trots att humor är ett av människors vanligast förekommande sociala beteenden 

så är det så är det även ett utav de minst definierade och förstådda (Tanay Lagmay et al., 

2012). 

 

När en patient får en allvarlig diagnos förväntas de samarbeta, acceptera behandlingar 

som ibland ger många biverkningar och dessutom samtala om ämnen som ofta är 

konfronterande och kan handla om liv eller död. Ett besked om diagnos kan komma 

plötsligt, det är då viktigt att från början skapa en god relation mellan vårdare och 

patient. Humor kan bidra till en mer avslappnad stämning och utjämna relationen 

mellan vårdare, patient och anhöriga för att främja skapandet av en terapeutisk allians 

(Joshua et al., 2005). 

 

Humor i historiskt perspektiv 
 
Redan i det antika grekiska dramat fanns hos Homeros, (författare till de klassiska 
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eposen Iliaden och Odysséen), inslag av humor (700 f.Kr) då han lät både människor 

och gudar skratta. Även i den äldre grekiska komedin finns humoristiska inslag och 

skämt i form av fyndiga vitsar, ordlekar och grova sexuella skämt. Från berättelser av 

män, nämnda i gamla testamentet, framgår att ett sinne för humor även fanns under den 

pre-teoretiska fasen som sträcker sig från det antika Greklands filosofers tid fram till 

början av 1900-talet, liknande berättelser finns att läsa i koranen (Olsson et al., 2003). 

 

Humoralpatologin som Hippokrates(ca.460-370 f.kr) och senare Galenos(129-199 e.Kr) 

utvecklade byggde på tron om de fyra kardinalvätskorna (Olsson et al., 2003). Termen 

”humor” har sitt ursprung i latinets ord med samma stavning, och betydelsen av ordet är 

saft eller vätska. Enligt antik, medeltida och renässans psykologi finns det fyra humores 

(kroppsvätskor): blod, slem, gul galla och svart galla. Inom den humoralpatologiska 

temperamentsläran ansågs balansen mellan vätskorna kunna förklara temperament, 

humör och allmäntillståndet hos individen. Balans mellan de fyra vätskorna ansågs vara 

ett ”normalt” tillstånd men om det fanns en oproportionerligt stor mängd av någon av 

dessa vätskor var individen i obalans. Beroende på vilken vätska som var 

överrepresenterad yttrade detta sig på karaktäristiska sätt. För mycket av: 

 

• Blod gav det sangviniska temperamentet dvs. ett självsäkert, hoppfullt och ett 

lättsamt sinne. 

• Slem gav det flegmatiska temperamentet dvs. en trög och sävlig personlighet. 

• Gul galla, det koleriska som kännetecknas av ett häftigt och uppbrusande 

temperament. 

• Svart galla gav melankoliskt temperament vilket yttrade sig som dyster och depressiv.  

 

De individer som hade balans mellan dessa vätskor ansågs ha ”good humor”. Genom 

århundradena har termen humor gradvis ändrats från att beskriva en människas 

temperament utifrån balansen mellan vätskorna till att generellt beskriva 

allmäntillstånd (Paul, 1979). 

 

Så tidigt som på Platons och Aristoteles tid, c:a 400-300 f.Kr., ansågs skratt vara en 

effektiv metod för att kontrollera överdrivna, löjeväckande eller på annat sätt 
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oacceptabla beteenden. Därmed blev individer med för mycket av någon av de fyra 

vätskorna hånade och förlöjligade och de kallades ”humorister”. När denna koppling 

togs i bruk förvandlades termen ”humorist” till att beskriva någon som skapar roliga och 

löjliga idéer och händelser istället för obalans i vätskorna (Paul, 1979). 

 

Under 1500-talet använde sig läkare av humor som terapiform och en läkare vid namn 

Richard Mucuster ordinerade humoristiska inslag mot förkylning och nedstämdhet. Den 

franske författaren François-Marie Arouet Voltaire, verksam under 1700-talet, menade 

att då naturen sköter läkningen är det vårdens åtagande att roa patienten. 

Humoralpatologin ersattes av cellularpatologin på 1800-talet när mikroskopet kom och 

med dess hjälp kunde man diagnostisera fler sjukdomar. Under 1900-talet fick återigen 

humoralpatologin betydelse även om cellularpatologin fortfarande hade en dominerande 

roll. Uppskattningen av humoralpatologin hänger ihop med helheltssynen på människan 

som har stärkts inom hälso- och sjukvården. En balans mellan kropp och psyke har fått 

allt större tonvikt för att uppnå mänsklig harmoni (Olsson et al., 2003). 

 

Nobelpristagaren i litteratur, René Prudhomme, uttryckte 1902 sin uppfattning om 

ordet humor, att det inte fanns ett ord som var svårare att definiera med vetenskaplig 

precision än just humor (Olsson et al., 2003). 

 

Olsson et al. (2003) beskriver hur Freud (1856- 1939), psykoanalysens fader, hävdade 

att humorn kommer från det omedvetna. Freud menade att på samma sätt som 

drömmen, kommer vitsen till. En förmedveten tanke flyttas för en kort stund från det 

medvetna till det omedvetna för att bearbetas och återkommer sedan iklädd ord, som ett 

skämt. Wikström (2003) tolkar att Freud menade att vi skämtar för att känna lycka. En 

händelse som potentiellt kan komma att verka sårande kan med hjälp humor förvandlas 

till något som upplevs som mindre viktigt. Med hjälp av humor kan vi tillfredsställa 

undertryckta impulser och skrattet verkar befriande och spänningar kan därmed 

behandlas framgångsrikt med humor.  

 

För utvecklingen av humorteorier hade psykoanalysen under 1920-talet stor betydelse. 

Fysiologiska effekter av humor fick ett ökat intresse och började undersökas. William 
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Fry (1924-) var en amerikansk professor, psykiatriker och expert på de fysiologiska 

effekterna av humor. Han redogjorde i slutet på 1970-talet i en artikel framförallt 

skrattets fysiologiska effekter, det resultat han uppvisade skapade diskussion kring 

humorns värde i bl.a. vården. Tillsammans med kollegan Salameh har han även skapat 

ett humorträningsprogram för psykiatriska patienter (HIT) (Olsson et al., 2003). 

 

Enligt inkongruensteorin, som grundades av den tyske filosofen Kant (1724-1804), 

påstås att humor kan åstadkomma distans till diverse problem och svårigheter genom 

att utöka individens perspektiv och underlätta hantering av svåra situationer. Detta gör 

att denna teori kan kopplas till begreppet hälsa (Olsson et al., 2003). Genom att kunna 

se sin egen situation ur fler perspektiv, kan distans skapas till problemen och göra dem 

mer hanterbara.  

 

Humor är en handling som sker reflexmässigt, emotionella spänningar uppstår när man 

ser eller hör något som uppfattas som humoristiskt. Humor kan ge sig till uttryck som 

skratt. Skratt börjar som ett leende som gradvis övergår till ett högljutt läte (Wikström, 

2003). 

 

Skrattet 
 
Stora tänkare har i historien försökt förstå mystiken kring skrattet fram till våra dagar. 

Redan Charles Darwin (1809-1882) gav sig i kast att beskriva skrattet i boken ” the 

expression of emotions in man and animals”. Ett leende övergår gradvis i ett skratt, 

vilket är ett uttryck för glädje. När vi skrattar aktiveras i första hand muskelgrupper i 

ansiktet, skuldror, hals och mellangärdet. Dessa spänns och efteråt infinner sig en känsla 

av lättnad och muskelavslappning. Darwin gav en fysiologisk beskrivning av skrattet som 

att stämbanden vibrerar och röstspringan är öppen och detta sker under en spasmodisk 

och rytmisk utandning (Wikström, 2003). 

 

Humorns fysiologi, är vetenskapligt känd som gelotologi, vilket kommer från grekiskans 

gelos som betyder skratt, och detta inkluderar studier av ” de händelser som uppträder i 
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våra kroppar i association till humoristiska upplevelser”. Viktiga delar i humorprocessen 

är stimuli (humor), emotionell reaktion (glädje), och beteenderesultat som t.ex. leende, 

skratt, flin och eller fniss. Inledande effekter av skratt är stimulerande, med ökad puls 

och andningsfrekvens. När skrattet lagt sig infinner sig en kort relaxations fas. Muskler 

som inte involveras i skrattet är slappa medan de involverade musklerna får sig en lätt 

träning. Skratt hjälper till att avbryta den normala cykliska andningen, ökar 

ventilationen och påskyndar utbytet av residualluft i lungorna, och genom detta 

förbättras syrenivåerna i blodet. Det ökade blodtrycket och pulsen som uppstår under 

skrattet kan motionera hjärtat och öka det arteriella och venösa cirkulationen. Detta 

bidrar till ökad rörelse av näringsämnen och syre i vävnader. Det gynnar även aktiviteten 

av fagocyter alltigenom systemet och förbättrar kroppens förmåga att bekämpa 

infektioner (Fry, 1992). Rössner (2000) beskrev skrattets fysiologi som spasmodiska 

sammandragningar av zygomaticusmuskulaturen. Tillsammans med snabb relaxation av 

diafragman och sammandragningar i svalg och stämband. Leende och skratt skiljer sig 

genom att skratt avbryter den cykliska andningen vilket leenden inte gör. 

 

Skratt, den bästa medicinen 
 
Harold Benjamin, som startade stödgruppen ’Wellness Community’ för personer som 

återhämtar sig från cancer, uttryckte att ju mer skratt det finns, desto högre livskvalitet, 

och ju högre livskvalitet, desto större vilja att leva. Norman Cousins, som själv led av 

Bechterew’s sjukdom, studerade terapeutisk humor för första gången 1964. Han ville 

undersöka om skratt kan hela. Han utvecklade ett terapiprogram som inkluderade 

humor som behandling vid smärta. Cousins upptäckt blev en kumulativ minskning av 

hans egen sänka, vilket indikerar minskad inflammation. Han fann även att han kunde 

sova ostört i två timmar efter att ha skrattat ihållande i tio minuter (Pattillo och Itano, 

2001).   

 

Humor och omvårdnad 
 
Begreppet hälsofrämjande omvårdnad använder sjuksköterskor sig av idag oavsett 

verksamhetsområde och vårdform. Sjuksköterskans uppgift är att aktivt förebygga 



 6 

hälsorisker genom att identifiera och tillvarata det friska hos alla personer. Ett 

individuellt bemötande blir möjligt när människan lyfts fram som unik i ett holistiskt 

perspektiv på personnivå. Fokus bör ligga på att se människan som en hel enhet av 

kropp, själ och ande och inte förenkla människan till dessa enskilda delar. Hopp är ett 

nyckelbegrepp i upplevelse av hälsa och det är därför viktigt för sjuksköterskan att 

förmedla hopp genom att främja hälsa (Willman, 2009). I klinisk omvårdnad har vi 

upplevt att humor kan öppna upp för en närmare och mer lättsinnig relation till 

patienter. I svåra situationer och möten kan humor lyfta fram det positiva och ge 

utrymme för hela känsloregistret. Denna studie genomfördes för att se humorns 

betydelse, effekt och om det är användbart inom omvårdnad. 

 

I begreppet humor kan fyra funktioner knytas till omvårdnad: den sociala, den 

psykologiska, den kommunikativa och den fysiologiska.  Alla dessa funktioner har direkt 

kontakt med hälsa hos patienter. Med hjälp av humor kan sjuksköterskan skapa kontakt, 

förmedla en medkänsla och bidra till att patienten känner sig sedd som individ 

(Wikström, 2003).  

 

Patienters upplevelse av hälsovårdens kvalité är knutet till relationen med 

vårdpersonalen och interaktionsstudier visar att skratt och god humor mellan 

människor gynnar känslor av vänskap, närhet, värme och gemenskap. Genom att skratta 

åt de problem som uppstår blir de inte lika hotande och tydliga. De upplevelser av 

skräck, sorg eller ilska som en sjukdomsdiagnos kan innebära blir inte lika starka och 

läkningen får större utrymme(Olsson et al. 2003). 

 

Det kan vara av stor betydelse att kunna använda humor i en svår patientsituation men 

det kan vara svårt då humor är subjektivt och ingen annan kan bestämma vad den 

enskilde finner humoristiskt (Solvoll, 2005). Kan humor vara användbart i omvårdnad 

och hur används det? Upplevs humor både positivt och negativt, i vilka sammanhang 

passar det och hur yttrar det sig? 
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Problemformulering 
 
Begreppet humor är svårt att definiera och mycket komplext. Det finns många varianter 

på humor och vad som anses som roligt är individuellt för varje människa. Mötena 

mellan patient och vårdpersonal kan vara korta och behovet av att skapa en god kontakt 

är stort. Vi undrar om humor kanske kan underlätta dessa möten. Humor är något som 

används kontinuerligt av alla människor. Denna användning gör att alla har en 

förutfattad mening om vad humor innebär. Vi vill genom denna studie förstå hur humor 

kan användas inom vården, vilka positiva konsekvenser och risker som finns. Vi vill 

också se till vilka möjligheter humor har för vården, och hur det upplevs av 

sjuksköterskor och patienter. Denna litteraturstudie kan bidra till att reda ut begreppet 

humor och i vilka sammanhang det kan användas. 

 

 

Syfte 
 
Syftet med studien är att belysa patienters och sjuksköterskor upplevelse av humorns 

betydelse och användning i vården. 

 

Metod 
 

Sökmetoder 
 
Databaser som användes i denna litteraturstudie var CINHAL och PubMED. Sökorden 

som användes var humor, humour, phenomenological, cancer, nursing, care, qualitative, 

experience. De artiklar som valdes ut till resultatet var daterade till tidigast 2000(Se 

bilaga 1). Begränsningar som valdes var även att de skulle vara peer-reviewed och 

kvalitativa studier. 
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Urval 
 
Denna litteraturstudie baseras på kvalitativa artiklar för att beskriva upplevelse och 

användning av humor inom vården, med avgränsning till cancervården valdes initialt. 

Detta område blev dock för snävt, så syftet breddades till att omfatta all vård. De artiklar 

vi redan funnit inom cancervården är kvar i resultatet. Artiklar äldre än år 2000 sållades 

bort då vi vill belysa användning av humor i vården i nutid. Vid första artikelsökningen 

valdes artiklar ut baserat på relevanta rubriker. Vid andra urvalet lästes abstrakten för 

att se om artikeln motsvarade studiens syfte. De artiklar som då valdes ut granskades av 

båda författarna för att se om de var relevanta utifrån syftet. Inkulsionskriterier: 

Patienters och sjuksköterskors upplevelse av humor i vården, alla vårdformer, bägge 

könen och individer över arton år. Då humor uppfattas och uttrycks annorlunda av barn. 

Exklusionskriterier: Närstående och andra yrkesgrupper än sjuksköterskor valdes bort 

då studien skall fokusera på patient-vårdarperspektivet. 

 

I urval tre kvalitetsgranskades artiklarna av båda författarna för att undvika att något av 

vikt gick förlorat och/eller misstolkades. Det granskades med hjälp av protokollet 

kvalitetsbedömning (Willman et al., 2006) (bilaga 3), alla artiklar var av medel eller god 

kvalité, alla hade ett etiskt resonemang. Urvalsprocessen beskrivs i bilaga 1. Totalt 

utvaldes nio artiklar. 

 

Analys 
 
Med inspiration av innehållsanalys genomfördes analysen. Metoden kvalitativ 

innehållsanalys används med avsikt att känna igen variationer med vikt på likheter och 

skillnader i en text Lundman och Hällgren Graneheim (2008). I varje kvalitativ 

forskningsstudie finns ett forskningsvärde, och genom att sammanställa resultatet från 

flera studier framkommer ett större kunskapsvärde. Att bryta ner tidigare studiers 

resultat till delar för att sedan sammanställa, på så sätt skapas en ny helhet (Friberg, 

2012).  Vid analys av de utvalda artiklarna markerade bägge författarna vad de fann vara 

nyckelresultat. Dessa nyckelresultat jämfördes och diskuterades och skrevs sedan ned 

som koder. Lundman och Hällgren Graneheim (2008) beskriver koder som en 
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beteckning på en meningsenhet som kort beskriver innehållet. Dessa koder ställdes mot 

varandra med avseende på likheter och skillnader, de placerades sedan i gemensamma 

grupper. Utifrån dessa skapades teman som svarade mot innehållet, de delades därefter 

in i sjuksköterske- respektive patientperspektiv.  

Resultat 
 

I resultatet framkom sex teman; Humor avdramatiserar, humor distraherar, humor som 

hanteringsstrategi, humor förstärker relationer, humor kan främja gemenskap och 

humor kan såra. Fyra av dessa kategorier återfanns i både sjuksköterskor- och 

patientperspektiv, de två resterande återfanns endast i patientperspektivet. 

 

Figur 1. Översikt över resultatets teman 
 

Humor avdramatiserar 
 
Sjuksköterskeperspektivet 

Greenberg och Scholl (2003, 2007) fann att genom på ett lättsinnigt sätt prata om det 

jobbiga öppnar detta upp för att kunna prata om problem. De fann även att 

sjuksköterskor använde sig av självironi och icke-hotande humor för att lindra patienters 
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ångest och lugna dem. Greenberg (2003) beskriver i sin observations- och intervjustudie 

att sjuksköterskor kan använda humor för att bryta ner barriärer och avväpna 

situationer. Dock endast om de involverade har samma syn på situationen som att den 

är avslappnad. Humor kan enligt, Åstedt-Kurki och Isola (2001), användas som 

överlevnadsstrategi av sjuksköterskor för att avdramatisera potentiellt farliga 

omvårdnadssituationer som kan uppstå pga. misstag och glömska. 

 

 

Patientperspektivet 

För att skydda sin omgivning och anhöriga använder patienter sig av humor och även för 

att själva kunna acceptera den nya situationen och lindra ångest (Johnson, 2002, Sønder 

et al., 2006). Patienter upplever att när vårdpersonal använder humor öppnar detta upp 

för att kunna diskutera potentiellt känsliga sjukdomsrelaterade problem, och besöket 

blir mindre formellt och mer vänskapligt. Humor verkar även för att inge hopp om 

positiv förändring och dämpar överväldigande känslor (Oliffe et al., 2009, Scholl, 2007, 

Sønder et al., 2006).  I Chapple och Zieblands (2004) studie om stödgrupper för 

patienter med prostatacancer beskrivs det hur män föredrar att ens omgivning skämtar 

om den nyligen ställda diagnosen, istället för att erbjuda sympatier. Genom detta blev 

många situationer mer lätthanterliga och avdramatiserade. 

 

Humor distraherar 
 
Sjuksköterskeperspektivet 

Sjuksköterskor använde ibland humor för att skapa distans mellan sjuksköterska och 

patient. Detta för att sjuksköterskan ska kunna utföra sitt jobb utan att skada relationen 

till patienten, det kan innebära att inte ställa för ingående frågor om hur det är utan man 

håller samtalet ytligt genom att använda humor (Kinsmann Dean och Major, 2008). 

Undersökningar underlättades genom distraherande lekfullhet av sjuksköterskor, 

skämtsamma och harmlösa hot var en sorts distraktion för att lättare kunna uppnå 

omvårdnads mål (Greenberg, 2003, Åstedt-Kurki och Isola, 2001).  För att hantera 

stressande situationer och lätta på spänningar fungerade humor som en ventil istället för 

gråt (Kinsmann Dean och Major, 2008). 
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Patientperspektivet 

Tog bort en mening här. Humor och skratt verkar frigörande och distanserande i 

ångestladdade situationer genom att fokusera på det positiva (Sønder et al., 2006; 

Greenberg, 2003; Johnson, 2002). Då patienter eller grupper av patienter kände 

obehag, distraherades och skingrades intensiva känslor utlösta av sjukdomsrelaterade 

ämnen genom att använda humor som ”time out” från det som upplevdes påfrestande 

(Oliffe et al., 2009). I Rose et al.(2013) beskrivs att det är tiden i väntrummet före, under 

och efter besöket som de främst skulle uppskatta humoristisk avledning. 

 

Humor som hanteringsstrategi 
 
Sjuksköterskeperspektivet 

Sjuksköterskor använde humor som ett verktyg för att uppmuntra öppenhet och frihet 

för patienter att uttrycka sina åsikter och känslor (Scholl, 2007).  Humor bidrar till att 

omforma utmanande situationer och återfå en känsla av perspektiv. Över tid utvecklades 

potentiellt hotande scenarier till fåniga berättelser.  Sjuksköterskorna blev humoristiskt 

kvicka för att undvika att känna sig som offer. Detta för att själv återta makten och få 

kontroll över sin miljö och rådande situation. Då sjuksköterskan fann sig oförmögen att 

kontrollera situationer skiftade fokus till att istället kontrollera sina känsloreaktioner, 

även i dessa skiftande lägen kan humor ge flexibilitet att hantera sina reaktioner 

(Kinsmann Dean och Major, 2008).  

 

Patientperspektivet 

För att hantera jobbiga upplevelser kände många patienter behov av att skratta eller 

gråta. I syfte att lindra känslor av smärta är det bättre att skratta än att gråta. Detta 

lindrar även spirituellt och patienter beskriver hur de med hjälp av humor ser en 

förändrad mening med livet och en ökad förståelse av sig själv. Humor är ett steg på 

vägen mot återhämtning, humor helar och inger hopp att överleva. Från början 

upplevdes det svårt att se det humoristiska men efter en tid blev det lättare att känna 

igen humor i det allvarliga (Johnson, 2002). För att skydda sig själv kan maktlöshet och 

ångest kring sin sjukdom uttryckas genom humor. Humor används även som en hjälp 
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för att acceptera sin situation och i största möjliga mån bibehålla en positiv livssyn. 

Humor beskrivs som en stötdämpare och hjälper att delvis återerövra makten och 

kontrollen för patienten. Humor användes vid problemlösning, gav förändrade 

perspektiv, objektivitet och gjorde det lättare att förstå alternativa val(Sønder et al., 

2006; Scholl, 2007; Greenberg, 2003). Humor hjälpte patienter att hantera 

sjukhusmiljön men var även till hjälp i vardagliga livet, på jobbet osv. (Chapple och 

Ziebland, 2004). 

Humor förstärker relationer 
 
Sjuksköterskeperspektivet 

Humor och skratt för människor närmare varandra, bygger tillit, förstärker relationer 

och kan hjälpa till att uthärda stressfyllda situationer. Sjuksköterskor som använder 

humor upplevs humana, känsliga och trovärdiga. Genom detta utvecklades en djupare 

relation till patienten och sjuksköterskan kommunicerade att denne inte var ensam om 

sin upplevelse. För att kommunicera acceptans och öppenhet användes självutlämnande 

humor (Kinsmann Dean och Major, 2008; Johnson, 2002). Greenberg (2003) fann i sin 

observations-och intervjustudie med tre par om en sjuksköterska och en patient, att 

humor integrerades i patient-vårdarrelationen för att skapa en terapeutisk allians. Detta 

utvecklade förtroende och empati dem emellan. Initialt användes icke-humoristisk 

kommunikation som att lyssna, beröra och verbal kommunikation, då det måste finnas 

närvaro av sympati och affektion för att humor ska kunna användas som känslomässigt 

omvårdnadsstöd.  I närvaro av humor kan skämt effektivt reducera ångest och konflikter 

när sjuksköterskan uppmärksammar patienters smärta, fysiska behov och negativa 

känslor. Greenberg (2003) beskrev vidare i sin studie att sjuksköterskor bör vara 

medvetna om och kunna känna igen humors begränsningar. De bör även känna till 

humorns ineffektivitet när patienten har andra vårdprioriteringar som t.ex. 

behandlingar och undersökningar. 

 

Tre studier visade (Kinsmann Dean och Major, 2008; Åstedt-Kurki och Isola, 2001; 

Scholl, 2007) att inom arbetsteamet bidrog humor till samhörighet, gav energi och 

ömsesidigt stöd. Detta yttrar sig genom gliringar och mörk humor anpassad till andra 

vårdares förmågor och färdigheter. Det skämtades även om egen fritid, missöden och 
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situationer som inträffade. Genomgående fann studierna att personal hellre använde sig 

av spontana än planerade skämt, både gentemot patienter och kollegor. 

 

Patientperspektivet  

De flesta patienter välkomnade användningen av humor när en relation hade etablerats 

och då upplevdes det som en passande och positiv del i relationen till vårdpersonalen. 

Med humor i vården känner sig patienten mer säker att prata om jobbiga och svåra 

saker, genom att de inte känner sig som en belastning och vågar kommunicera djupare 

frågeställningar och oro (Scholl, 2007; Rose et al., 2013; Kinsmann Dean och Major, 

2008). I tre studier (Greenberg, 2003; Sønder et al., 2006; Scholl, 2007) visade det sig 

att genom rätt användning av humor kunde patienters ångest lindras och annars 

okontrollerbara situationer hanteras. Det beskrivs vidare att patientcentrerad 

omvårdnad ger en mer personanpassad humor som kan vara fördelaktig i vården och 

bidra till att patienter känner sig sedda som hel människa och individ istället för en 

diagnos. I ytterligare tre studier (Chapple och Ziebland, 2004; Kinsmann Dean och 

Major, 2008; Oliffe et al., 2009) beskrevs det att humor är limmet mellan individer som 

håller mänskliga kontakter samman. I patientgrupper kan skämt signalera förståelse och 

empati och reducera spänningar och etablera solidaritet. 

 

Humor kan främja gemenskap 
Denna undergrupp återfanns endast inom patientperspektiv. 

 

Patientperspektiv 

Många patienter underströk att de blev lugnade av att kollegor och anhöriga fortsatte 

skämta med dem då de trots sjukdom ville bli behandlade som normalt. De vill inte att 

andra skulle tycka synd om dem. Stödgrupper fungerar som en ventil för ångest och att 

känna samhörighet. Skämt och humor bidrog till att bryta isen och främja tillhörighet. 

Humor bidrog även till att det blev lättare att vara sig själv, känna sig bekväm och se 

humor i olika situationer (Chapple och Ziebland, 2004; Oliffe et al., 2009; Johnson, 

2002). 
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Humor kan såra 
Denna undergrupp återfanns endast utifrån patientperspektivet. 

 

Patientperspektivet   

Patienter upplevde att humor bör användas med stor försiktighet och empati då det 

annars kan uppfattas som oseriöst och förlöjligande. Skämt är välkommet om 

intentionerna är goda. Att skämta utan att visa omtanke kan göra att den positiva 

inverkan av humor går förlorad. Patienter upplevde att opassande humoranvändning av 

en vårdare kunde underminera och skada förtroendet, det fanns incidenser när humor 

orsakade visst obehag och skam. Humor kanske inte uppskattas vid situationer som 

drastiskt ändrar livskvalitén eller vid behandlingar och ingrepp som resulterar i 

permanenta problem. Att skämta om det kan vara svårt om inte rätt stöd och 

information till patienten givits från början (Chapple och Ziebland, 2004, Oliffe et al., 

2009, Sønder et al., 2006, Rose et al., 2013). 

 

Diskussion 
 

Resultatdiskussion 
 
Syftet med studien var att belysa upplevelsen och användningen av humor inom vården, 

från både patient- och sjuksköterskeperspektivet. Resultatet pekar på att användning av 

humor uppskattas från bägge håll, att bägge parter ser humor som något som kan hjälpa 

i utmanande situationer. Det framgår tydligt att humor inte alltid är lämpligt. Humor 

som används enbart på den enes villkor eller i fel sammanhang kan vara förödande för 

tillit och respekt i relationen. Enligt Moore (2008) kan det vara svårt att definiera humor 

och därför blir det svårt att förklara vad det betyder, eftersom det betyder olika för olika 

personer. Moore (2008) beskriver även att sjuksköterskor använder humor för att 

muntra upp patienter, och för att hjälpa patienter genom svåra eller smärtsamma 

behandlingar. I vår studie fann vi att humor fungerar som stress- och copingmekanism 

tydliggörs, och då både för patient och sjuksköterska. Humor i patient-
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sjuksköterskerelationen gör det lättare för patienter att förmedla missnöje, uttrycka sig 

och ventilera sin ångest. Detta såg vi även i vår studie. I vårt resultat framkom det att 

humor kan göra det lättare för en sjuksköterska att klara svåra utmaningar, vilket 

dessutom kan bidra till en bättre arbetsmiljö, vilket även styrks av Moore (2008).  

 

Humor kan lätta på spänningarna vid intima frågor och undersökningar för att minska 

känslan av skam för både patient och vårdare. Humor kan även skänka en känsla av 

vänlighet, trygghet och låta patienten se läkare och annan vårdpersonal som mänskliga 

varelser som även existerar utanför sjukhuskontexten (Joshua et al., 2005).  

Resultatet visar att humor ofta används för att kommunicera och uttrycka känslor. 

Adamle och Turkoski (2006) skriver att när patienter använder humor för att lätta sina 

känslor av förlägenhet, osäkerhet och stress, försöker de kommunicera med sin/sina 

vårdgivare. Patienterna talar inte direkt om vad problemet är utan använder humor som 

ett sätt att maskera känslan av mindrevärde. 

Humor har visats sig vara effektivt för att öka förmågan att hantera problem, minska 

känslan av ångest och öppnar upp för diskussion om tankar och rädslor (Christie och 

Moore, 2005). 

Humor avdramatiserar 

Sjuksköterskor använde humor på ett vänligt och välvilligt sätt för att lindra patienters 

ångest och lugna dem. Detta för att hjälpa patienten att inte se situationen som hotande 

och bryta ner barriärer mellan människor. Tanay Lagmay et al. (2012) beskriver att 

humor kan resultera i att patienter och anhöriga känner sig lugna, trygga och mer 

mottaglig för sin omgivning.  

I vårt resultat framkom att sjuksköterskor använde sig av humor för att skydda sig själv 

och få potentiellt farliga vårdsituationer att framstå som mer triviala. Detta som en 

självbevarelsedrift för att kunna fortsätta jobba och inte gräva ner sig i sådant som 

potentiellt kunnat gå fel.  

 

Wanzer et al. (2005) beskriver att för sjuksköterskor kan humor vara en strategi för att 

omvända tillstånd av negativa känslor till att skapa positiva situationer. Situationer som 
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innebär mycket stress kan genom effektiv användning av humor ses ur ett mer positivt 

perspektiv.  

 

I vår litteraturstudie fann vi även att patienter använder humor för att skydda sig själv 

och sina anhöriga. Inte minst från ångest utan även för att uppnå acceptans av den nya 

och förändrade situationen. Humor är ett uppskattat medel för att avdramatisera mötet 

med vården. Humor hjälper genom att skapa en atmosfär som är mindre allvarlig och 

strikt, och öppnar upp för att fritt kunna diskutera känsliga ämnen och problem. Wanzer 

et al. (2005) beskrev att många familjemedlemmar använde humor för att delge 

vårdarna känslig information. Humor kunde hjälpa till att hålla masken när något blev 

för känslomässigt påfrestande, likväl som det kunde signalera att diskussionsämnet kan 

vara ett problemområde.  

 

Humor distraherar 
 
I litteraturstudiens resultat framkom att humor kunde för sjuksköterskor vara ett 

distraktionsverktyg för att kunna genomföra uppgifter och undersökningar, då tiden att 

diskutera känsliga ämnen inte fanns. Då en sjuksköterska vet att ett samtalsämne inte 

kommer kunna avslutas på ett värdigt och professionellt sätt, används humor för att 

trots rådande tidsbrist visa att de ser patienten. Åstedt-Kurki och Isola (2001) beskriver 

liknande: att vårdpersonal kan distrahera patienter med humor. På detta sätt kan 

undersökningar som annars skulle kunna upplevas som pinsamma och plågsamma ses 

som mer hanterliga och lättsamma.  

 

I resultatet fann vi att då vårdare skämtade ansågs det av patienter som ett effektivt sätt 

att förmedla att vårdaren såg personen och inte sjukdomen. Patienterna blev behandlade 

som en vanlig människa och blev sedd. Humor gjorde det lättare att fokusera på det 

positiva och leda bort uppmärksamheten från känslor av ångest. Patienter beskrev att 

avledande humor upplevdes som positiv då det gav dem möjlighet att signalera sina 

känslor utan att direkt behöva tala om dem. Humor sågs också av vissa som ett sätt att 

visa att de inte ville prata vidare om vissa ämnen.  
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Enligt McCreaddie och Wiggins (2008) kan humor vara ett sätt att avleda 

uppmärksamhet och ventilera aggressivitet på ett mer sofistikerat sätt. Det kan även 

användas för att förneka verkligheten och ett sätt för ökat socialt stöd. 

 

Humor som hanteringsstrategi 

I resultatet visade det sig att humor kan fungera som ett sätt att ta sig vidare. Att få 

kontroll över den påfrestande situationen är av stor vikt, detta kan göras genom humor. 

Både patienter och sjuksköterskor beskriver behov av kontroll och makt över den egna 

situationen. Wanzer et al. (2005) beskriver att kriser och svårigheter i vården producerar 

negativa känslor. För att lätta negativitet använder sjuksköterskor humor som ett 

copingstrategi och stressventil. Vidare beskriver Åstedt-Kurki och Isola (2001) att 

humor blir ett sätt att uttrycka sina känslor, det hjälpte även sjuksköterskor att hantera 

svåra arbetssituationer. 

 

Humor förstärker relationer 

 
I enlighet med vårt resultat krävs en god grund mellan patient och sjuksköterska för att 

möjliggöra användning av humor. När en tillitsfull grundrelation etablerats kan humor 

tillkomma som ett komplement till den befintliga relationen. Detta upplever bägge 

parter som tillfredsställande. McCreaddie och Wiggins (2008) beskriver hur patienter 

använde självironi för att skapa kontakt med vårdare eller för att förmedla något. Detta 

är värt att veta och behöver tas hänsyn till i relation till omvårdnaden.  

 

Även mellan kollegor fann vi att humor används på liknande sätt. Wanzer et al. (2005) 

beskriver att akutsjuksköterskors förmåga att finna humor i situationer har visats sig 

vara konsekvent förknippat med högre nivåer av tillfredställelse på jobbet och personlig 

prestation. För att handskas med medarbetare, patienter och deras anhöriga använder 

sjuksköterskor ofta humor. McCreaddie och Wiggins (2008) visar på samma resultat. 

 

Pattillo och Itano (2001) beskriver i sin studie hur att skratta tillsammans kan hjälpa till 

att etablera en terapeutisk relation genom att dämpa rädslor och skapa tillit. För att 
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humor ska vara effektivt måste sjuksköterskan själv värdera det högt. Patienten blir 

bekväm med humor först när sjuksköterskan är kompetent och har uppriktigt 

engagemang i utförandet av omvårdnad. Det är att föredra att börja lågmält för att sedan 

värdera responsen och se hur en kan utveckla en humoristisk relation. Lågmält kan vara 

genom ett leende, ett leende kan förmedla glädje, sympati, medkänsla, humor och 

värme. 

 

Humor kan främja gemenskap 

Resultatet visade på att känna gemenskap som en viktig del i hantering av sjukdom hos 

patienter. I patient- och stödgrupper kan humor göra det lättare att vara sig själv och 

våga prata om det som är påfrestande. Behovet av att känna sig normal är stort och 

genom humor kan detta leda till gemenskap. Detta styrks av Chapple och Ziebland 

(2004) som beskriver hur humor kan användas för att återinföra solidaritet mellan två 

eller fler individer som skämtar. Det kan även användas för att markera sociala gränser, 

minska eller framhäva obalans mellan två eller flera personer.  

 

Oliffe et al. (2009) beskriver i sin studie hur att dela ett skratt är ett tecken på gemensam 

trygghet och skapar en närhet i mellanmänskliga relationer. Det underlättar dialogen 

och sammanhållningen mellan medlemmar i en grupp stärks. 

 

Humor kan såra 

Att skämta utan att visa omtanke gör att det viktiga i relationsgrunden går förlorat. Om 

en sjuksköterska skämtar på en patients bekostnad kan det leda till att förtroendet går 

förlorat. I situationer när hälsan drastiskt förändras kan det vara rent olämpligt att 

använda humor. Pattillo och Itano (2001) beskriver att humor inte bör riktas till varken 

kön, etnisk tillhörighet eller kultur. Att humoristiskt referera till kroppsliga funktioner 

eller fysiska förluster(bröst, hår osv.) bör undvikas, förutsatt att det inte är patienten 

som initierar ämnet. En del patienter är inte mottagliga för humor då är det viktigt att 

inte försöka tvinga sig på, humor ska ske på patientens villkor. 
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Metoddiskussion  
 
Vetenskaplig forskning bör utföras enligt forskningsetiska regler som utgår ifrån 

Helsingforsdeklarationen. Deklarationen fastslår att deltagare inom medicinsk forskning 

ska skyddas enligt etiska principer. Den ser även till att människor inte kommer till 

skada i samband med forskning och att rättigheter respekteras. Alla deltagare ska ha rätt 

att avbryta sitt medverkande och deltagandet ska vara frivilligt. Studiens syfte ska vara 

tillgängligt och tydligt för deltagarna, konfidentialitet ska råda för att skydda deltagarnas 

integritet och identitet (WMA, 2008). 

 

I artiklar som valts ut till denna litteraturstudie har alla deltagare varit avidentifierade 

för att skydda deras identitet och integritet. Deltagarna har även varit frivilliga och tagit 

ställning till sin egen medverkan. 

 

Den metod vi valt att använda oss av är inspirerad av innehållsanalys som beskrivs i 

Lundman och Hällgren Graneheim (2008) då fokus med denna metod är att beskriva 

variationer, detta genom att urskilja likheter och skillnader av innehållet i en text. Dessa 

likheter och skillnader uttrycks i teman. Vi har i största möjliga mån försökt vara 

objektiva i vår analys. Vi kan dock ha varit styrda av förförståelse men de metodologiska 

stegen i analysen hjälper oss att behålla en viss objektivitet. 

 

Vad vi ville få fram genom denna studie var upplevelsen och användningen av humor 

inom vården. Genom användning av innehållsanalys som analyssätt ämnade vi att belysa 

fenomenet humor. Tillförlitligheten i metoden anser vi vara god då vi analyserat 

artiklarnas resultat som en helhet. För att sedan med helheten som grund ta ut 

nyckelresultaten. Innehållsanalysen ämnar skapa en ny förståelse och inte enbart addera 

resultaten i studierna, detta är i enlighet med vårt syfte.  

 

Då det från början var svårt att hitta tillräcklig information breddades syftet från enbart 

cancervård till att omfatta alla vårddiscipliner. Detta öppnade även upp för fler studier 

från hela världen och olika vårdformer. Utfallet blev fyra artiklar från USA, en från 

Storbritannien, en från Danmark, två från Kanada och en från Finland. Vi anser att 
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studiens resultat kan vara applicerbar inom svensk vård och kanske i all västerländsk 

vård. 

 

De flesta studier vi använt har varit intervjubaserade och detta gör det svårt att veta om 

rätt resultat framkommit då patienter och sjuksköterskor kan bli färgade av den som 

intervjuar/forskaren. En intervjusituation kan göra att personerna inte vågar uttrycka 

sina egentliga åsikter, eller att intervjuaren/forskaren gör en felaktig tolkning av det som 

sägs. Trots att intervjuer kan ha genomförts med stor respekt för individerna, kan 

intervjupersonerna vara rädda att säga vad de egentligen tycker. Vid intervjuer måste det 

alltid finnas med i beräkningen att missförstånd kan uppstå. Tolkningar och förståelse 

varierar mellan olika människor. Risken för detta i vårt resultat anses vara liten då alla 

studier är etiskt granskade och publicerade i kända vetenskapliga artiklar. Vi har 

dessutom gjort en kvalitetsvärdering enligt Willman et al. (2006) av samtliga artiklar 

och funnit att den vetenskapliga kvalitén är god. Några artiklar är en kombination av 

observation- intervjubaserade studier, i dessa har forskaren gjort fältstudier och sedan 

intervjuat för att följa upp om fältstudierna uppfattats korrekt. Även dessa artiklar 

bedömdes ha vetenskaplig god kvalité. 

 

Betydelse för omvårdnad  
 
Med hjälp av denna litteraturstudie ser vi att ämnet humor kan ha stor betydelse inom 

omvårdnad. Humor kan få både patienter och sjuksköterskor att må bättre, om humor 

används på rätt sätt. Vad som är rätt sätt är alldeles för komplext för att kunna 

formulera. Men humor har också begränsningar i hur det kan användas. Fortsatt 

forskning behöver inriktas på när humor inte passar och när det rent av är olämpligt. 

Resultatet visar att humor bör användas med stor inkännande förmåga, lyhördhet och 

empati. När humor används på ett sådant sätt kan humor verka som medel för att skapa 

god kontakt och god relation mellan patient och sjuksköterska. Genom att använda 

humor i möten mellan patient och vårdare kan vårdaren på ett enkelt sätt förmedla att 

patienten är sedd och bekräftad.  
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Humor kan underlätta för patienter att våga prata om problem. Det kan vara ett sätt att 

närma sig patienten och dennes frågeställningar om sin sjukdom eller enbart för att 

fördjupa relationen. Endast när de involverade parterna delar synen att situationen är 

avslappnad kan humor användas.  

 

Då potentiellt svåra ämnen skall diskuteras kan humor användas för att mötet ska bli 

mer vänskapligt och mindre formellt. Patienterna känner sig inte som en belastning utan 

kan lättare våga delge de allra svåraste frågeställningarna. Humor kan inge hopp om 

positiv förändring i patientens situation. Humor kan också ha en distraherande effekt, 

vilket kan få patienten att känna sig som en vanlig människa och inte enbart som en 

patient.  

 

Slutsats 
 
Vad som uppfattas som humor är individuellt och det är något som kan användas inom 

vården med rätt tillvägagångssätt. Humor är något som kan förgylla tillvaron för både 

patienter och vårdpersonal. Humor kan verka bekräftande och få patienter att känna sig 

sedda, både som individer och genom att känna tillhörighet. Vi fann inget som tyder på 

att humor inte bör användas men en begränsning är att humorn måste anpassas till 

person och situation. Att vara en inkännande sjuksköterska är en förutsättning. Humor 

kan betraktas som något som är underförstått mellan individer, att antingen används det 

eller så ”känner man” att det inte är lämpligt. Om humor används på ett sätt som öppnar 

upp för relationer kan humor vara till hjälp för vårdpersonal i olika vårdsituationer.  

Humor kan effektivt distansera och avdramatisera påfrestande situationer. 
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Datum Databas Sökord 
Begränsning
ar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 

09-04-
13 

CINAHL 
Humor AND 
nursing AND 
qualitative 

Peer 
rewieved 

180 2 1 

08-04-
13 CINAHL 

Humor AND 
care AND 
qualitative 

Peer 
rewieved 
 

159 1 1 

08-04-
13 

CINAHL 
Humor AND 
cancer AND 
qualitative 

Peer 
rewieved 

19 3 2 

08-04-
13 

CINAHL 
Humor AND 
cancer AND 
nursing 

Peer 
rewieved 

37 7 1 

09-04-
13 

Pubmed 

Humor AND 
cancer AND 
phenomenolo
gical 

 3 1 1 

09-04-
13 

Pubmed 
Nursing AND 
humor AND 
cancer 

 45 8 1 

29-04-
13 

CINHAL 
Humour AND 
nursing AND 
qualitative 

Peer 
Rewieved 

19 3 1 

29-04-
13 Pubmed  

Manuell 
sökning    1 

Bilaga 1. Sökmatris samt urval 



 

Bilaga 2. Artikelmatris 
Författare. Titel. 
(År). Land 

Syfte Metod Antal deltagare. 
Etisk reflektion. 

Resultat 

Chapple, Allison 
och Ziebland Sue 

The role of humor 
for men with 
testicular cancer 

(2004) UK 

Undersöka användningen 
av humor i samband med 
testikelcancer och överväga 
om humorn männen 
använder är på en 
samhällsnivå eller 
individuell nivå 

Inbjudan via primärvård, 
sjukhus konsulenter och 
stödgrupper. 
Bandspelarinspelade 
kvalitativa intervjuer 
genomfördes huvudsakligen i 
hemmet hos 45 män i olika 
stadier av sjukdomen. Alla var 
under 60 år, alla var vita och 
alla utom 2 var födda i UK.  

45 män i olika 
stadier av testikel 
cancer 

 

Ja 

Mest beskrivs tillämpning av humor i 
arbete och sociala sammanhang för att 
utmana antaganden om sjukdomen, och i 
hälsovården för att hantera känslor, dölja 
förlägenhet, minska spänningar, dela en 
känsla av solidaritet med andra, eller 
uppmuntra andra att göra undersökning av 
testiklar. Män beskriver också deras oftast 
positiv reaktion på skämt som andra gjort, 
skämt hjälpte till att lätta på spänningar 
och försäkrade män som de behandlades 
som vanligt. I några hänseenden avslöjade 
män hur humor var sårande. Humor kan 
lindra svåra interaktioner, men våra 
resultat tyder på att läkare och andra bör 
vara noga med att inte inleda humor utan 
en klar ledning från patienten. 

Greenberg, Martha 

Therapeutic play: 
developing humor 
in nurse-patient 
relationship 

(2003) USA 

 

Studien syftar till utforska 
humor inom den 
professionella 
sjuksköterske-patient 
relationen från bådas 
synvinkel. 

Kvalitativ naturalistisk 
tillvägagångssätt där 
deltagarobservationer och 
intervjuer användes. Data 
analyserades genom konstant 
jämförelsemetod. 

3 sjuksköterskor och 
3 patienter som var 
indelade i par (1 ssk 
och 1 pat) 

 

Ja 

Humor användes terapeutiskt både av 
sjuksköterskor och patienter men endast 
när det uppfattades på ett terapeutiskt sätt. 
Från observationer, intervjuer och data 
framkom fyra kategorier och tillsammans 
utgjorde dessa processen av att lära sig 
terapeutisk lek i ett ofta seriöst 
sammanhang. Kategorierna var: utveckla 
humor i hälsa och sjukdom, ge emotionellt 
stöd, se en vision, underhålla och att 
överträffa. 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Författare.  
Titel. (År). 
Land 

Syfte Metod 
Antal deltagare. 
Etisk reflektion. 

Resultat 

Johnson, Paige 

The use of humor 
and its influences 
on spirituality 
and coping in 
breast cancer 
survivors  

(2002) USA 

Beskriva patienters 
perspektiv rörande 
användning av humor i 
deras vård och tillfriskande  

Semistrukturerade intervjuer 
i deltagarnas hem eller på 
neutral plats. Kvalitativ 
deskriptiv utforskande 
metod, denna metod utbyter 
information baserade på 
konversationer och 
observationer. 
Analysmetoden var 
deskriptiv analys. 

9 kvinnor som 
överlevt 
bröstcancer. 

 

Ja 

Berättelsernas data visade tre stora 
kategorier, var och en med fem till sex 
teman som belyser humor som en 
copingfaktor, förhållandet mellan 
humor och omvårdnad, samt relationen 
mellan humor och spiritualitet. 

Kinsman Dean, 
Ruth Anne och 
Major Joanne E  

From critical care 
to comfort care: 
the sustaining 
value of humor 

(2008) Canada 

Identifiera gemensamhet 
mellan två studier kring 
humor i olika sammanhang 
för att illustrera värdet av 
humor i team-work och 
patientvård trots skilda 
kontexter.  

Klinisk etnografi i båda 
studierna båda forskarna 
genomförde observerande 
fältarbete i kulturkontexten i 
hälsovårdsmiljö genom att 
skriva utförliga 
fältanteckningar efter varje 
observationsperiod. 
Ytterligare data källa var 
informella konversationer 
med patienter och familjer 
och semistrukturerade 
intervjuer med medlemmar 
av hälsovårdsteamet. Data 
analysen involverade line-by-
line analys av transskript och 
fältnoteringar med kod 
identifikation och 
sammanställt i kategorier 
och över övergripande 
teman. 

15 sjuksköterskor i 
ena studien och i 
den andra var det 
sammanlagt 15 
deltagare från olika 
yrkesgrupper 
(sjuksköterskor, 
läkare, socionomer 
och 
sjukgymnaster.) 

 

  Ja 

Gemensamma teman från båda 
studierna inkluderade värdet av humor 
för vårdteamet, känslomässig hantering 
och bevara mänskliga kontakter. Humor 
användes för att göra det möjligt att 
samarbeta, lätta spänningar, utveckla 
emotionell flexibilitet och förmänskliga 
hälsovårdsupplevelsen för både vårdare 
och patienter.  



 

Författare. Titel. 
(År). 

Land 
Syfte Metod 

Antal deltagare. 
Etisk reflektion. 

Resultat 

Oliffe, John L. 
Ogrodniczuk, John, 
Bottorff, Joan L.  
Hislope, Gregory 
Halpin, Michael 

Connecting humor, 
health and 
masculinities at 
prostate support 
groups 

(2009) Canada 

Män engagera sig 
vanligtvis inte i sin 
egen hälsa, 
erkänner sjukdom 
eller diskuterar 
öppet sina 
hälsoproblem med 
andra män. 
prostatacancer 
stödgrupper tycks 
strida mot sådana 
ideal, men de 
faktorer som 
påverkar mäns 
uppslutning och 
engagemang vid 
gruppmöten är 
dåligt förstådda. 
Som en del av en 
större PCSG studie, 
märkte vi att 
humor var centralt 
för många 
gruppinteraktioner 
och detta ledde 
dem till att 
undersöka 
sambanden mellan 
humor, hälsa och 
masculinities. 

Kvalitativ etnografisk design som 
inkluderade deltagare från 16 olika PCSG 
grupper i british colombia, Kanada. 
Individuella semistrukturerade 
intervjuer färdigställdes med 54 män 
från dessa grupper.  

54 män  

 

 

Ja 

Fyra teman; avväpnande lugn, 
gränsmarkerande, återuppväcka och 
omformulera mäns sexualitet, när humor 
går för långt. Överlag användes humor för 
att främja samhörighet, markera gränser 
för att ge och ta emot ömsesidig hjälp, och 
utveckla maskulina gruppnormer kring 
mäns sexualitet. Trots att det finns många 
fördelar med humor fann man också några 
tillfällen där välmenande skämt orsakade 
obehag för deltagarna. 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Författare. 
Titel. (År). 

Land 
Syfte Metod 

Antal deltagare. 
Etisk reflektion. 

Resultat 

Rose, Stephen L. 

Spencer, Ryan J.  
Rausch, 
Margaret M. 

 

Use of humor in 
patients with 
recurrent 
ovarian cancer 

(2013) USA 

Att bättre förstå hur 
patienter med 
återkommande 
ovarial cancer 
upplever humor och 
få insikt i 
möjligheterna att 
använda humor som 
en terapeutiskt 
hjälpmedel. 

Strukturerade patient intervjuer 
med kvinnor som behandlas för 
återkommande ovarial cancer. Den 
fenomenologiska metoden av 
Colaizzi. Intervjuerna spelades in 
och transkriberades. Intervjuerna 
fortskred till dess att ingen ny 
information uppdagades.  

17 ovarial cancer 
patienter.  

 

Ja 

 

 

De flesta patienter använde humor för 
att hantera cancer och tyckte att humor 
lindrade deras ångest. Det upplevdes 
positivt och lämpligt att vårdpersonal 
använde sig av humor. En tidigare 
relation till personalen kändes ofta 
nödvändig för att ta använda sig av 
humor. Humor sågs inte bara som 
traditionella skämt utan kunde också 
ses i humoristiska anekdoter från 
vårdgivarnas liv utanför med 
medicinska kontexten.  

Scholl, Juliann 
C. 

The use of 
humor to 
promote patient-
centered care 

(2007) USA 

Att förstå hur humor 
manifesterades inom 
MIRTH (medical 
institute for recovery 
through humor) 
vården, och hur 
humor fungerade 
mellan patient- 
vårdar relationen.   

Grounded theory tillvägagångssätt. 
Etnografiska fältanteckningar och 
deltagarobservationer i naturliga 
miljöer. Semistrukturerade 
intervjuer. 

Observationer gjordes 
på en avdelning med 
80 sängplatser. 
Intervjuer med 1 
kvinnlig patient, den 
kvinnliga 
aktivitetssamordnaren 
och två kvinnliga 
volontärer.  

 

Ja 

Denna studie tyder på att humor kan 
användas för att stödja 
patientcentrerad kultur som frodas på 
individanpassad omvårdnad, 
främjande av goda intentioner och 
förstärkning av patient-
vårdarrelationen.  



 

 
 
 
 

Författare. Titel. 
(År). 

Land 
Syfte Metod 

Antal deltagare. 
Etisk reflektion. 

Resultat 

Sønder, Hanne Bøje, 
Trine Delmar, 
Charlotte Dylmer, 
Dorrit Forup, Lisbeth 
Jakobsen, Christina  

Møller, Majbritt 
Perdersen, Birthe D. 

Humor – Et aspekt af 
kronisk sygdom og 
lidelse 

 

(2006) Danmark 
 
 

Studien undersöker 
humor i relation till 
kronisk sjukdom 
med fokusering på 
olika 
uttrycksformer för 
humor. 

Kvalitativ fenomenologisk 
hermeneutisk metod. Artikeln är en 
del av ett större forskningsprojekt om 
att leva med kronisk sjukdom. 
Intervjuer genomfördes med öppna 
frågor. 

18 manliga och 
kvinnliga patienter i 
ålder 18-75. 

 

 

 

 

Ja 

Studien visar att fenomenet humor yttrar 
sig på olika sätt med skiftande betoning 
och betydelse och även att humor kan 
verka livsuppehållande. Humor kan också 
ha en stötdämpande funktion i livet med 
kornisk sjukdom, skrattet kan mildra 
sådant som upplevs betungande och hårt. 

Åstedt-Kurki, Päivi 
och Isola, Arja 

 Humour between 
nurse and patient, 
and among staff: 
analysis of nurses’ 
diaries 

(2001) Finland 

Undersöka 
förekomsten av 
humor mellan 
sjuksköterskor och 
patienter och 
mellan 
vårdpersonal 

16 sjuksköterskor förde dagbok som 
analyserades induktivt med kvalitativ 
innehålls analys.  

17 sjuksköterskors varav 
16 användes då en blev 
utesluten. 

 

Ja 

Två huvudteman framkom från analysen: 
1. Humor mellan sjuksköterska och patient 
2. Humor bland vårdpersonalen. Under 
huvudtema 1 fanns tre underkategorier. 
Under huvudtema 2 fanns en 
underkategori. 



 

 

Bilaga 3. Protokoll kvalitetsbedömning 
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