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ABSTRAKT 

Bakgrund: Kommunikation är bland det viktigaste verktyg en sjuksköterska har. 

Omvårdnaden av patienten skall vara personcentrerad för att bevara dennes 

integritet och värdighet. Humor ingår i kommunikationen och genom att använda 

den rätt, kan relationen och den mellanmänskliga kommunikationen främjas. 

Syfte: Syftet var att belysa humor i vårdsituationer som den beskrivs av 

sjuksköterskor och patienter. 

Metod: En litteraturstudie baserad på nio kvalitativa studier. Studierna har blivit 

analyserade med kvalitativ innehållsanalys. Sökningarna utfördes i databaserna 

Cinahl Complete och Ebsco. 

Resultat: Humor används i kommunikationen mellan sjuksköterskor och patienter, 

men hänsyn i användandet skall tas till situation och individ. Genom humor 

fördjupas relationen, maktförhållandet balanseras och välbefinnandet ökar. Patienter 

upplever trygghet, tillit och hopp. Humor kan användas som strategi hos båda parter 

för att hantera svåra situationer.  

Konklusion: Humor kan med fördel användas i omvårdnaden av både 

sjuksköterskor och patienter. Sjuksköterskor bör i det personcentrerade 

förhållningssättet vara lyhörda för när humor kan användas. 

 Nyckelord: Humor. Relation. Sjuksköterska-Patient. Omvårdnad. 

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

Background: Communication is among the most important tool a nurse can use. To 

retain the patients’ integrity and dignity, the care should be person-centered. 

Humour is a part of the communication, and by using it right, the relation and the 

interpersonal communication could be promoted. 

Aim: The aim of this study was to illuminate humour in healthcare as it is described 

by nurses and patients.  

Method: A literature study based on nine qualitative studies. The studies were 

analyzed with a qualitative content analysis. Study search was made in Cinahl 

Complete and Ebsco.  

Result: Humour is used between nurses and patients, but consideration has to be 

taken to the situation and individuals. By using humour the relation deepened, the 

power relation got more balanced and the well-being increased. Patients experienced 

safety, trust and hope. Humour can be used as a strategy in hard situations for both 

nurses and patients.  

Conclusion: It is proven that the use of humour benefits the care for both nurses 

and patients. Nurses should in the person-centered approach be perceptive when 

humour can be used.  

Keywords: Humour. Relation. Nurse-patient. Nursing care. 

  



 
 

Innehållsförteckning 

BAKGRUND .................................................................................................................. 1 

Professionell kommunikation ...................................................................................... 1 

Humor i omvårdnad .................................................................................................... 2 

Motiv och syfte ............................................................................................................ 3 

METOD .......................................................................................................................... 4 

Design .......................................................................................................................... 4 

Sökmetoder ................................................................................................................. 4 

Urval ............................................................................................................................ 4 

Analys .......................................................................................................................... 5 

Forskningsetik ............................................................................................................. 6 

RESULTAT ................................................................................................................... 6 

Sjuksköterskeperspektiv.......................................................................................... 8 

Humoranvändandets villkor i omvårdnaden ............................................................. 8 

Humor uppstår spontant och är situationsbundet ................................................ 8 

Humor är individuell .............................................................................................. 9 

Olämpliga vårdsituationer ................................................................................... 10 

Humor balanserar maktförhållandet ........................................................................ 10 

Skapar förtroende och tillit ................................................................................... 10 

Skapar en avslappnad atmosfär ........................................................................... 11 

Humor lättar upp ....................................................................................................... 11 

Ett sätt för patienterna att hantera sårbarhet ..................................................... 12 

Lättar bördor från sjuksköterskors axlar ............................................................. 12 

Humor kan uttryckas på olika sätt ............................................................................. 13 

Patientperspektiv ...................................................................................................... 14 

Användandet av humor varierar ................................................................................ 14 

Sätt att hantera sin sjukdom ...................................................................................... 15 

Att skapa trygghet och hopp ......................................................................................16 



 
 

DISKUSSION .............................................................................................................. 17 

Resultatdiskussion .................................................................................................... 18 

Uttrycka känslor ................................................................................................... 18 

Professionell relation ..............................................................................................19 

Humors påverkan på atmosfären .........................................................................19 

Relation och tillit ................................................................................................... 20 

Maktbalansering ................................................................................................... 20 

Dölja sårbarhet ....................................................................................................... 21 

Hanteringsstrategi ................................................................................................. 21 

Humoranvändande påverkas av etnicitet ........................................................... 22 

Män använder humor mer än kvinnor ................................................................ 23 

Metoddiskussion ....................................................................................................... 23 

Forskningsetisk diskussion ....................................................................................... 25 

Betydelse för omvårdnad .......................................................................................... 26 

Konklusion ................................................................................................................ 26 

Förslag på vidare forskning ....................................................................................... 27 

REFERENSER ........................................................................................................... 28 

BILAGOR .................................................................................................................... 34 

 

 

  



   

 

BAKGRUND 

Ett av de kanske viktigaste verktyg sjuksköterskor har i arbetet är kommunikation 

(Kristoffersen, 1998). För att patienten ska uppleva att denne blir väl bemött är god 

kommunikation av stor vikt (Svensk sjuksköterskeförening, 2009). Det är en 

förbindelse som kan ses som en unik möjlighet att påverka patienters upplevelse av 

sjukdom. Genom att skapa en god kontakt blir utbytet av information mycket högre, 

tilliten stärks och patienten känner sig bekräftad (Kristoffersen, 1998). 

Professionell kommunikation 

Att kommunikationen är både professionell och omvårdnadsorienterad hör till 

sjuksköterskeprofessionens ansvar, detta förväntas av en sjuksköterska och beskrivs 

bäst enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor “att främja hälsa, att förebygga 

sjukdom, att återställa hälsa samt att lindra lidande” (Dahlborg-Lyckhage, 2014, s. 

89). Den kommunikation sjuksköterskan för med en person som sökt sig till hälso- 

och sjukvården, skall föras på ett stödjande sätt för att på en psykosocial nivå kunna 

lindra lidande och öka välbefinnandet hos patienten (Eide & Eide, 2009). Hur man 

för professionell kommunikation är av största betydelse i ett möte med en patient. I 

omvårdnadsmodellen beskrivs mötet mellan patient och vårdare som: ”kärnan i god 

omvårdnad och ett personcentrerat förhållningssätt är centralt i detta möte” (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2009a, s. 32). Det finns kärnkompetenser för god och säker 

vård för alla vårdprofessioner, där just personcentrerad vård och ett personcentrerat 

förhållningssätt bygger på att sjuksköterskan ansvarar för att skapa en fungerande 

relation. Den personcentrerade vården ska bygga på patientens villkor där den 

centrala delen är att så långt som möjligt bevara personens integritet och värdighet 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2009c, 2010). Genom att respektera patienten och 

främja patientens delaktighet i hela vårdkedjan kan man skapa en god balans i 

maktförhållandet, något som annars är asymmetriskt (Fredriksson, 2013). Denna 

maktbalans är betydelsefull för patientens välbefinnande och kunskapen om detta 

kan utgöra en strategi för sjuksköterskor att hålla sig på en jämlik nivå. En god balans 

i maktförhållandet präglar målet för en god vård (Svensk sjuksköterskeförening, 

2014a). 
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Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2009c) beskrivs den professionella etiken enligt 

följande: “Den professionella etiken innefattar att företräda patientens intressen, att 

visa ödmjukhet och respektera patientens rätt till självbestämmande”. Det är av 

avgörande betydelse eftersom det ligger i sjuksköterskors ansvar att ta hänsyn till 

patienternas autonomi, samt att inte missbruka den maktposition som 

sjuksköterskans ställning innebär, som tidigare nämnts. Vidare beskrivs av Svensk 

sjuksköterskeförening (2009c): “För att skapa förtroende för sjuksköterskans 

profession hos allmänheten är det av betydelse att alla sjuksköterskor följer den 

etiska kodens innehåll och inte missbrukar sin ställning i relation till patienten”.  

I en studie av Fosbinder (1994) tillfrågades patienter hur de kände kring sin vård. 

Nästan alla patienter svarade och nämnde då att den mellanmänskliga interaktionen i 

vårdsituationer var av stor betydelse. Deltagarna fann alltså interaktionen som den 

viktigaste delen och uteslöt andra faktorer i omvårdnaden som inte lika 

betydelsefullt. Materialet kodades sedan och fyra kategorier bildades: “information 

och förklarande”, att “lära känna varandra genom humor och vänlighet”, “göra allt 

och lite till” och “etablera tillit” (Fosbinder, 1994). Vidare beskrivs tillit vara förenat 

med hopp (Eide & Eide, 2009). När patienter känner tillit upplever de hopp, vilket 

beskrivs vara något som människor bär på och baseras på känslan av en inre 

trygghet. Upplevelsen av hopp påverkar känslan av livet i nuet och förväntningar på 

framtiden. Därmed är det en viktig utgångspunkt i hur människor klarar av svåra 

kriser och livssituationer. Denna kunskap om tillit och hopp är viktig för 

sjuksköterskan för att kunna hjälpa patienter att höja livskvaliteten i tillvaron 

(Kristoffersen, 1998). 

Humor i omvårdnad 

Det är tydligt att den professionella kommunikationen är en avgörande aspekt i hela 

omvårdnaden. Alla sjuksköterskor bör ges förutsättningar att ständigt utveckla denna 

kunskap och använda sig av den i yrkesutövandet, men kommunikation är ändå högst 

individuellt. Den kan ges till uttryck på flera olika sätt, varav ett perspektiv av 

kommunikation är humor. Humor är mångfasetterad och används olika av 

människor (Olsson, Backe, Sörensen & Kock, 2002). Enligt föreställningar, som 

sträcker sig ända tillbaka till senantiken, är människan ett glatt och humoristiskt 

väsen. Att få skratta och avnjuta humor kan för patienter, liksom för personal, vara 
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viktigt för välbefinnandet och även användas som en strategi för både sjuksköterskor 

och patienter (Eide & Eide, 2009).  

Vad humor är, samt dess effekt och funktion, kan enligt Olsson et al. (2002) indelas i 

kategorierna “möjligheter och hinder” och “vapen och skydd”. Hur humor används, 

är liksom andra delar i kommunikationen, högst individuellt. Vilken kultur en 

människa tillhör, samt situationen denne befinner sig i, är relevanta delar i hur 

användandet ser ut. Den har dock en sammankopplande effekt, då humorn beskrivs 

som en bro mellan den mänskliga interaktionen över hela världen. En förutsättning 

för att använda humor i vårdsammanhang är att vara empatisk. Genom ett gott 

humoristiskt förhållningssätt kan relationsutveckling främjas, vilket är en viktig del i 

den mellanmänskliga kommunikationen mellan patient och sjuksköterska (Olsson et 

al., 2002).  

Eftersom humor är en del av oss människor måste det finnas en medvetenhet om hur 

man använder den. Enligt McCreaddie & Wiggins (2007) handlar inte humor i 

omvårdnaden om huruvida vi kan skämta eller inte. Det handlar om en komplex, 

utmanande, sammanhangsberoende och inbyggd del från person till person och hur 

interaktionen sker mellan människor. Ett varsamt och evidensbaserat 

tillvägagångssätt vid humoranvändande bör användas inom vården (McCreaddie & 

Wiggins, 2007). Används humor på ett ogenomtänkt sätt som inte är lämpad för 

situationen, kan det ha en destruktiv effekt på relationen (Chabeli, 2008). Alla former 

av humor passar till exempel inte i professionella relationer. Ibland passar inte vitsar, 

ironi och skämt (Eide & Eide, 2009).  

Motiv och syfte 

Då humor beskrivs vara en del inom kommunikationen är sättet det används på av 

stor betydelse. Det behövs en ökad medvetenhet kring hur det egna användandet ser 

ut, med hänsyn till upplevelsen för den andre parten. Om humor används på ett 

uppskattat sätt hos båda parterna kan det ge en ny dimension till livet (Olsson et al., 

2002). Syftet med litteraturstudien var att belysa humor i vårdsituationer som den 

beskrivs av sjuksköterskor och patienter.  
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METOD 

Design 

Litteraturstudien baseras på andra studier. Den valdes att genomföras genom en 

kvalitativ ansats som avser att skapa och fördjupa förståelse för ett fenomen av 

upplevelser och erfarenheter (SBU, 2013). Det passade väl in på litteraturstudien där 

syftet var att belysa humor i vårdsituationer som den beskrivs av sjuksköterskor och 

patienter.  

Sökmetoder 

På ett systematiskt sätt fördes en dokumenterad sökning av studier, se bilaga 

1. Sökningarna skedde i databaserna Cinahl och Ebscohost. För att kontrollera 

användande av rätt sökord användes Svenska MeSH. Booleska sökoperatörer som 

exempelvis “OR”, användes för att sammanbinda och separera de olika söktermerna 

som användes (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). De ord som sedan söktes i 

databaserna var “nurse”, “nurse*”,“nursing”,”experience of”, “experience”, “health 

care”, “humor”, “humor OR humour”, “wit AND humour”, “interaction*”, “nurse 

AND patient”, “patient*” och “NOT psychiatric“, för att få sökresultat inom de 

områden som var relevanta för litteraturstudien. 

De olika söktillfällena begränsades av orden “English language” och “PDF Full Text” i 

kombination eller enskilt, för att säkert få tillgång till studier i PDF-format med 

språkbegränsning anpassad till författarna. För att studierna endast skulle vara 

baserade på vuxna valdes ”All Adult”. Peer reviewed valdes för att säkerhetsställa en 

god kvalitet i de studier som inkluderas, samt “any author is nurse” för att inkludera 

ett omvårdnadsperspektiv. Sökningarna begränsades även med att studierna inte fick 

vara publicerade tidigare än år 2000, eftersom vetenskapliga studier är färskvara 

(Friberg, 2012). Detta kom sedan att ändras till studier publicerade senare än år 1990 

då otillräckligt många studier hittades som publicerats efter år 2000.   

Urval 

Vid sökningarna valdes först studier ut efter titel som verkade svara på syftet. Efter 

en noggrannare läsning av abstrakt skedde sedan ett slutgiltigt urval av de studier 

som sedan inkluderats i denna litteraturstudie. De inklusionskriterier som valdes var 

att studiernas resultat skulle bestå av relevant innehåll som enskilt beskriver ett 
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perspektiv eller både sjuksköterskors och patienters perspektiv. Målet var att ha lika 

många studier från respektive perspektiv för att båda perspektiven skulle vara 

likvärdigt presenterade, samt baserade på kvalitativ data och analys. De 

exklusionskriterier som valdes var att innehållet i studierna inte baserades på barn 

eller personer med psykisk ohälsa. Den totala summan deltagare skulle vara relativt 

jämnt fördelat mellan sjuksköterskor och patienter för att öka studiens variation och 

giltighet (Lundman & Graneheim, 2008). Dessa kom att bestå av observationer, 

fältobservationer med för- och efterintervjuer, ljuddagböcker, intervjuer med 

ostrukturerade och öppna frågor, semistrukturerade intervjuer och intensiva 

intervjuer.  

Kvalitetsgranskningen skedde med en kvalitativ bedömningsmall (Olsson & 

Sörensen, 2011). Mallen användes för att säkerställa att kvaliteten på studierna var 

tillräckligt höga, samt för att kontrollera att studierna svarade på syftet (Friberg, 

2012; Willman et al., 2006). Alla studier granskades enskilt av författarna, vilket 

innebar att samtliga granskades två gånger. I denna process blev fyra studier 

exkluderade eftersom de inte var av tillräckligt god kvalitet. Urvalet och de olika 

stegen redovisades i tabellform, se bilaga 2.  

Analys 

Analysen av de nio utvalda studiernas resultat, var inspirerad av en innehållsanalys 

på manifest nivå. Kvalitativ innehållsanalys är lämplig att använda då man vill 

identifiera skillnader och likheter. I innehållsanalysen användes en induktiv ansats 

vilket innebär en neutral analys av studierna (Lundman & Graneheim, 2008). För att 

få en större trovärdighet i analysen och tolkningen av studiernas resultat kom 

studierna att bearbetas av båda författarna på var sitt håll. Detta genom ett flertal 

genomläsningar av resultaten för att en helhetsbild av innehållet i resultat, där de 

delar som motsvarade litteraturstudiens syfte extraherades. Likheter och skillnader 

identifierades och sammanställdes därefter. Dessa jämfördes sedan författarna 

emellan för att gemensamt diskutera indelningarna och skapa nya kategorier, samt 

subkategorier (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). 
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Forskningsetik 

Forskningsetik är en betydelsefull del i forskningsarbetet, eftersom historien visar på 

missbruk där människor under andra världskriget utnyttjades vid forskningsprojekt 

(Olsson & Sörensen, 2011). Detta har utmynnat i olika deklarationer, till exempel 

Helsingforsdeklarationen och FN:s deklarations för de mänskliga rättigheterna 

(Codex, 2013). Dessa beskriver etiska riktlinjer. Eftersom forskningen kan medföra 

obehag för försökspersonerna måste vinsten med forskningen kunna överväga 

riskerna med den (Olsson & Sörensen, 2011). Det finns etikprövningsnämnder som 

måste ge sitt godkännande innan forskningen kan påbörjas enligt lag (Olsson & 

Sörensen, 2011). Denna litteraturstudie är baserad på studier som beskriver att de är 

etiskt granskade. De resultat från studierna som var relevanta för denna studies syfte 

inkluderades och beskrevs neutralt. 

RESULTAT 

Resultatet presenteras ur två olika perspektiv: sjuksköterskeperspektiv och 

patientperspektiv. Sjuksköterskeperspektivet är indelat i kategorier och subkategorier 

och visas här nedan i figur 1. Till de kategorier med tillhörande subkategorier, finns 

inledande brödtext för att ge en mer summerad bild av innehållet. Figur 2 visar 

patientperspektivet, vilket endast är indelat i kategorier. 
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Figur 1. Översikt över sjuksköterskeperspektivets kategorier och subkategorier. 

 

Figur 2. Översikt över patientperspektivets kategorier.  
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Sjuksköterskeperspektiv 

Humoranvändandets villkor i omvårdnaden 

Det framkom i studierna att humor är personligt och individuellt, vilket medförde att 

deltagarna reagerade olika på det. Uppkomsten skedde främst spontant men det var 

inte alltid att föredra enligt vissa, utan de ansåg att humor bör användas med mer 

eftertänksamhet. Humor ansågs väldigt bundet till olika situationer, vilket gjorde att 

sjuksköterskorna fick känna av när det var lämpligt eller inte lämpligt att använda 

humor. Individualiteten betonades då exempelvis skillnader i användandet framkom 

bland könen, där de manliga patienterna använde humor oftare än de kvinnliga. Även 

etnicitet var en faktor som var av betydelse då sjuksköterskor skulle bedöma 

lämpligheten i situationer. 

Humor uppstår spontant och är situationsbundet 

Många sjuksköterskor var överens om att humor är något spontant som uppkommer 

utan eftertänksamhet och planering. Det var svårt att återge när och hur de 

introducerade humor i omvårdnaden (Dean & Gregory, 2005). Den befintliga 

spontaniteten kring användandet gjorde att denna svårighet att återberätta 

förstärktes (Thornton & White, 1999), samtidigt som själva händelsen var så 

förknippad till situationen (Åstedt-Kurki & Luikkonen, 1994). När en interaktion 

mellan en patient och en sjuksköterska ledde till ett humoristiskt tillfälle, blev 

humorn integrerad i en så hög grad att sjuksköterskorna ofta inte ens var medvetna 

om sitt egna humoranvändande (Dean & Gregory, 2005). Då humor beskrevs vara 

situationsbaserad, var den egna förmågan att avgöra huruvida det var lämpligt eller 

inte, betydelsefullt (Thornton & White, 1999). Ofta kunde sjuksköterskor genom 

intuition och sunt förnuft avgöra detta (Dean & Gregory, 2005). Den kanske 

viktigaste aspekten var att använda humor vid en korrekt tidpunkt (Thornton & 

White, 1999). Genom att lära känna patienten och vara observant för tecken som 

indikerade mottaglighet för humor, kunde sjuksköterskan smidigare använda humor 

vid korrekt valda tillfällen (Dean & Gregory, 2005; Thornton & White, 1999). 

Ett exempel på detta beskrevs i en studie där ett antal sjuksköterskor fick agera 

observatörer vid ett hospice (Dean & Gregory, 2005). Patienterna hade individuellt 

varierande sinnesstämningar, och sjuksköterskornas uppgift var att lära sig vilka 

beteenden som kännetecknade mottaglighet för humor, respektive när en patient inte 
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var mottaglig utan hellre behövde tröst eller annat stöd. Vidare beskrevs patienternas 

egna initiativ till humor som en tydlig indikator på att sjuksköterskan själv kunde 

använda sig av det. I de fall sjuksköterskan stod för detta incitament var det positivt 

om denne initialt gjorde sig rolig på egen bekostnad snarare än patientens. På detta 

sätt kunde sjuksköterskan själv undersöka om en mottaglighet för humor för stunden 

fanns. Somliga sjuksköterskor redogjorde för hur deras användning av humor gjorde 

det enklare att bilda en god relation till patienten, medan andra väntade tills en god 

relation uppnåtts för att sedan börja använda humor (Dean & Gregory, 2005). 

Humor är individuell 

Det framkom att det var individuellt vilken sorts humor som föredras, vilket innebar 

att humor kunde framkalla både positiva och negativa känslor hos mottagaren 

(Greenberg, 2003; Åstedt-Kurki & Luikkonen, 1994; Thornton & White, 1999). 

Humor beskrevs vara en stor del i livet hos somliga sjuksköterskor, medan så inte var 

fallet hos andra. De sjuksköterskor som inte såg sig själva som humoristiska, använde 

därför medvetet inte humor i arbetet. Vissa sjuksköterskor ansåg att humor var 

förbjudet på arbetsplatsen, att ämnet inte hör hemma i omvårdnad (Åstedt-Kurki & 

Luikkonen, 1994). Andra såg humoranvändandet som användbart men fastslog att 

humoranvändandet inte skulle vara spontant, utan att man skulle sträva efter en 

eftertänksamhet (Dean & Gregory, 2005). Bland patienter användes humor mer i 

flerbäddsalar än i enkelsalar eftersom humor “smittar mellan patienterna” (Haydon 

& Van Der Riet, 2014). 

Genus och etnicitet beskrevs även påverka humoranvändandet (Dean & Gregory, 

2005). Sjuksköterskor beskrev att manliga patienter använde humor oftare än 

kvinnliga patienter (Haydon & Van Der Riet, 2014). Somliga sjuksköterskor beskrev 

att de manliga patienterna ibland hade sexuella anspelningar i skämten vilket kunde 

uppfattas som obehagligt. Sjuksköterskorna ignorerade antingen dessa skämt eller 

skämtade tillbaka för att dölja obehaget (Dean & Gregory, 2005). Haydon & Van Der 

Riet (2014) beskrev att sjuksköterskor var eniga om att etnicitet påverkade 

användandet av humor och vilken respons användandet gav. De upplevde att 

patienter kunde uppleva en saknad av humor i vården, detta på grund av att 

sjuksköterskor inte använde humor när en eventuell språkproblematik kunde finnas 

mellan dem. Både sjuksköterskor och patienter var överens om att hänsyn skall tas 
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till olika kulturella skillnader. Detta eftersom humor ibland kunde upplevas som 

kränkande och nedsättande beroende på vilken kulturell bakgrund man hade 

(Haydon & Van Der Riet, 2014). 

Olämpliga vårdsituationer 

Det framkom av sjuksköterskor att humor är olämpligt att använda i vissa 

vårdsituationer som exempelvis då patienter var psykotiska, upplevde smärta, befann 

sig i en livshotande situation eller kände stor ångest och oro (Åstedt-Kurki & 

Luikkonen, 1994; Haydon & Van Der Riet, 2014; Dean & Gregory, 2005). Vissa 

sjuksköterskor ansåg att humor inte bör användas om humorinitiativet inte tas från 

patienten själv (Åstedt-Kurki & Luikkonen, 1994). Andra anledningar till att inte 

använda humor beskrevs som då skämten krockade med den sjuksköterskans 

personlighet eller då denne inte kände patienten tillräckligt väl (Haydon & Van Der 

Riet, 2014; Åstedt-Kurki & Luikkonen, 1994). Otillräcklig erfarenhet hos 

sjuksköterskan benämndes också som en olämplig faktor i humoranvändande 

(Åstedt-Kurki & Luikkonen, 1994). Detta på grund av att uppfattningen av vad som är 

en läglig eller oläglig situation kunde ändras med ökad erfarenhet (Thornton & 

White, 1999). Det framkom att nyexaminerade sjuksköterskor kunde ha svårt att 

hitta en trygghet inombords vid patienters försök till humor för att kunna bemöta den 

på ett lämpligt sätt (Haydon & Van Der Riet, 2014). Det beskrevs att ju mer 

erfarenhet desto mer avslappnad blev sjuksköterskan i sin roll, vilket ledde till en mer 

tydlig humor från dennes håll som blev uppskattad av andra (Greenberg, 2003; 

Thornton & White, 1999). Ett passande humoranvändande hos en erfaren 

sjuksköterska kunde beskrivas som olämpligt hos en nyexaminerad sjuksköterska 

(Thornton & White, 1999). 

Humor balanserar maktförhållandet 

Genom att sjuksköterskor använde humor i kommunikationen med patienter kunde 

det ge fördelaktiga effekter för relationen. Sjuksköterskan sågs som en medmänniska, 

tilliten till sjuksköterskan ökade och en avslappnad atmosfär skapades.  

Skapar förtroende och tillit 

Humor kunde användas som ett verktyg i kommunikationen (Thornton & White, 

1999). Det framkom att den kunde underlätta bildandet av, och fördjupa en relation 
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mellan sjuksköterskor och patienter (Åstedt-Kurki & Luikkonen, 1994). Genom att 

tillämpa humor skapades en intimitet, vilket ledde till att patienten utvecklade tillit 

till sjuksköterskan (Greenberg, 2003). En känsla av sammanhållning växte fram 

(Beck, 1997), och en varm, tillförlitlig och terapeutisk relation skapades (Dean & 

Gregory, 2005).  

Skapar en avslappnad atmosfär 

Sjuksköterskor iförda arbetsdräkter sågs av patienter som personer med auktoritet. I 

och med detta maktinflytande var det viktigt att se till att stämningen upplevdes 

positiv och lättsam för patienterna. Humor hos sjuksköterskorna bidrog till en 

avslappnad atmosfär, vilket gjorde det lättare för patienten att knyta an (Åstedt-Kurki 

& Luikkonen, 1994). Med detta inflytande hade sjuksköterskorna möjlighet att låta 

patienterna känna att det var tillåtet att skratta och vara bekväma med att både 

initiera och använda sig av humor (Thornton & White, 1999). Detta möjliggjordes 

genom att sjuksköterskorna introducerade humor för dem (Dean & Gregory, 2005). 

Att använda humor, öppenhet och att vara personlig visade patienterna att 

sjuksköterskorna bara är människor dem också. Detta resulterade i en 

maktbalansering där patient och sjuksköterska är jämlikar (Dean & Major, 2007). 

Atmosfären förbättrades då humor användes och lika så ökade humoranvändandet 

då atmosfären var avslappnad. Sjuksköterskans egna humör, känsla och välmående 

påverkade atmosfären på avdelningen i stor grad. Detta innebar att utrymmets 

storlek för humor i omvårdnaden, samt i hur positiv anda patienterna behandlades, 

var beroende på om sjuksköterskorna var glada och belåtna (Åstedt-Kurki & 

Luikkonen, 1994). 

Humor lättar upp 

Det framkom i studier att humor kan ses som en viktig del av livet. 

Humoranvändande sågs som en del i omvårdnadsprocessen och kunde hjälpa både 

sjuksköterskan och patienten genom att reducera stress och oro. Humor hjälpte 

patienten att uttrycka sig och bidrog till en lättsammare miljö för båda parterna.  
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Ett sätt för patienterna att hantera sårbarhet 

Det framkom att användande av humor kunde lugna och reducera oro hos patienter 

(Greenberg, 2003). Detta tack vare att patienten med hjälp av humor i 

kommunikationen lättare kunde uttrycka sina egna känslor (Åstedt-Kurki & 

Luikkonen, 1994). Patienter använde humor som ett verktyg för att försöka dölja 

sårbarhet efter lidande och förlust (Dean & Gregory, 2005). Sjuksköterskor upplevde 

speciellt att de manliga patienterna använde humor för att enklare kommunicera 

med dem (Haydon & Van Der Riet, 2014). Sjuksköterskorna menade att männen 

använde humor som en skyddsmekanism och som ett sätt att uttrycka inre obehag 

(Haydon & Van Der Riet, 2014).   

Genom att tillämpa humor som copingstrategi, klarade individen av livet som patient 

(Åstedt-Kurki & Luikkonen, 1994). Studier visade att humor kunde göra så att 

patienten lättare tog sig igenom obehagliga vårdprocedurer och kunde användas som 

distraktion (Åstedt-Kurki & Luikkonen, 1994; Greenberg, 2003). När sjuksköterskor 

och patienter delade med sig av roliga erfarenheter gav det en förhöjd glädjefylld 

sinnesstämning, även långt efter humortillfället (Beck, 2007). Humor skapade 

mänsklig kontakt, där medkänsla och vänlighet upplevdes, detta motverkade i sin tur 

stress och oro (Åstedt-Kurki & Luikkonen, 1994). Det skapades någon slags 

normalitet i omvårdnaden, vars miljö annars upplevdes som något allvarligt 

(Thornton & White, 1999). Humor gav en avslappnande effekt för patienterna och 

gjorde att missöden gick att skratta åt (Åstedt-Kurki & Luikkonen, 1994). 

Lättar bördor från sjuksköterskors axlar 

Studier visade att humor var av stor betydelse vid hanterade av stressfyllda 

situationer på arbetet (Åstedt-Kurki & Luikkonen, 1994; Thornton & White, 1999). 

Sjuksköterskors arbetssituation placerade dem i krävande situationer med allvarlig 

sjukdom, hög ångest och smärta för både patienter och familjer (Dean & Gregory, 

2005). Humor kunde då fungera som en copingstrategi, med kapacitet att vända en 

tung och stressig dag till en lättsammare och intressantare dag (Åstedt-Kurki, 

Liukkonon, 1994; Thornton & White, 1999). 

Humoranvändandet beskrevs påverkas av graden stress på arbetsplatsen. Vissa 

sjuksköterskor upplevde att ju högre stressnivån var, desto mer användes humor. 
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Andra upplevde en minskad mottaglighet för humor vid stressiga tillfällen (Dean & 

Gregory, 2005). Med hjälp av humor beskrevs möjligheten att förebygga utbrändhet 

(Thornton & White, 1999). När sjuksköterskor gick från sal till sal eller från ett 

misslyckat återupplivningsförsök till ett nytt patientfall så krävdes emotionell 

flexibilitet, där tid för omjustering inte var möjligt. Humor kunde vid dessa tillfällen 

underlätta omjusteringen och ge möjlighet att hantera den nya omständigheten 

(Dean & Major, 2007). Ibland kunde det ta tid innan tyngden av en svår händelse 

lättat från axlarna. Med hjälp av humor kunde sjuksköterskor bearbeta situationen 

och distansera sig till händelsen och återfå perspektiv. Genom att återberätta 

händelsen gång på gång, tillfördes skratt successivt till ilskan, ångesten eller 

frustrationen, som i sin tur minskade (Dean & Major, 2007). Studier visade att 

genom humor som stöd från arbetsgruppen kunde tyngden av svåra situationer 

reduceras, samtidigt som humor samspelade med och underlättade arbetsklimatet. 

Det var även en bidragande del till utvecklingen av en god tillhörighetskänsla och 

gruppsammanhållning (Åstedt-Kurki & Luikkonen, 1994; Dean & Major, 2007). 

Humor kan uttryckas på olika sätt 

Humor förekom i interaktionen mellan sjuksköterska och patient (Adamle & 

Ludwick, 2005). Hur det uttrycktes kunde ske verbalt i metaforer, som ordspråk eller 

via dialekt. För att styrka den verbala delen kunde gester adderas för att framhäva 

skämten och lekfullheten. Vad som skulle tas i beaktande var att de skämt som 

användes inte fick vara förolämpande för den andra personen (Åstedt-Kurki & 

Luikkonen, 1994). Att inte ha empati vid det humoristiska användandet gjorde att det 

inte upplevdes stödjande och omhändertagande (Greenberg, 2003). 

Skratt var ett sätt att uttrycka humor och kunde vid uppkomst vara intensivt och 

svårstoppat. Det kunde även återkomma vid ett senare tillfälle. Vissa patienter 

stängde ner sitt användande av humor, eftersom att vara inlagd på sjukhus sågs som 

något allvarligt. Tankar om livet och döden började cirkulera när det förekom 

olustiga tankar kring sjukdomen och osäkerheten inför framtiden. Genom att 

kommunicera genom humor och få patienten att skratta kunde den allvarsamma 

stämningen brytas, välmåendet öka och en terapeutisk relation skapas (Greenberg, 

2003). 
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Det förekom olika sorters humor som av personliga faktorer användes annorlunda 

och var situationsberoende. Vanligast var vänlig humor som bestod av spontanitet, 

underfundiga kommentarer och ögonblick av delad glädje (Dean & Gregory, 2005). 

När sjuksköterskan glömde saker eller när det inträffade något missöde i arbetet 

ledde det till skratt vilket benämns som överlevnadshumor enligt Åstedt-Kurki & 

Isola (2001). När det istället involverade torra kommentarer, vitsar och ordlekar 

användes en kvick humor, som var vanligare bland sjuksköterskor än hos patienter 

(Dean & Gregory, 2005). Det förekom sjuk humor som sjuksköterskorna uppskattade 

både professionellt och privat. Denna kunde beskrivas som i neutrala sammanhang 

alltför allvarlig eller sorgsam för att vara rolig (Thornton & White, 1999). Vidare 

beskrevs svart humor som på sjukhus brukar baseras på en sjukhusjargong, vilken 

hjälpte sjuksköterskor att hantera svåra situationer som att exempelvis mista 

patienter (Åstedt-Kurki & Luikkonen, 1994). Den svarta humorn spred ljus i mörka 

situationer. Patienter kunde använda svart humor tillsammans med sjuksköterskor, 

förutsatt att sjuksköterskan och patienten hade en god relation. Det betonades också 

att det var den befintliga situationen som sjuksköterskor skrattade åt vid svart humor 

och inte åt patienterna (Dean & Major, 2007). 

Sarkasm, som hör till den mörkare delen av humor, bör användas med försiktighet. 

Detta då det fanns risk att trampa någon på tårna och urartning från oskadlig till 

kaotiskt. Både sjuksköterskor och patienter gillade att vara lekfulla. Denna lekfullhet 

tog många former så som skämt, sagor, icke verbal humor bland flera. Denna 

lekfullhet var bland sjuksköterskor åtföljd av en känslighet och fingertoppskänsla 

kring de omständigheter då det inte var lämpligt att använda sig av humor. När 

patienter använde sig av detta kunde det vara ett uttryck för frustration och ilska, 

vilket sjuksköterskor utmanades att känna igen (Dean & Gregory, 2005). 

Patientperspektiv 

Användandet av humor varierar 

Det framkom skillnader i vilken slags humor som används av patienter respektive 

sjuksköterskor i interaktionerna mellan dem (Johnson, 2002; McCreaddie & Payne, 

2011). Patienterna beskrev att de använde sig av en mer inkongruent och sjuk humor, 

men att humorn nästan aldrig var av ett sarkastiskt slag. De upplevde även att 

sjuksköterskorna använde sig av sjuk humor, men därefter skiljde användandet sig 
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åt. Sjuksköterskorna skämtade om missförhållanden och använde sig själva som mål i 

nedvärderande humor (McCreaddie & Payne, 2011). 

Sätt att hantera sin sjukdom 

En studie visade att patienters humoruppfattning påverkades av deras 

sjukdomstillstånd (McCreaddie & Payne, 2011). I början av ett sjukdomsförlopp 

kunde det vara svårt för patienter att finna någon glädje i något, men över tid 

återfanns humor i fler och fler situationer, som till slut utvecklades till något att 

skratta åt (Greenberg, 2003; Johnson, 2002). Patienter beskrev att de såg humor 

som en egenvårdsstrategi; att utveckla ett sinne för humor hjälpte dem att handskas 

med sjukdom och ökade välbefinnandet. Detta var av extra stor betydelse för de 

patienter som var inlagda på sjukhus (Greenberg, 2003). Att skratta upplevdes som 

helande och ökade positiva känslor, samtidigt som det distanserade patienterna från 

de negativa känslorna och reducerade den sorgsenhet som infann sig. Många 

patienter uttryckte att de hade ett behov av att få uttrycka känslor, antingen genom 

skratt eller gråt (Greenberg, 2003). En patients teori var att människan måste få 

utlopp för sina känslor genom att skratta, annars löper denne större risk att bli 

deprimerad till följd av sin sjukdom (Johnson, 2002). Både patienter och 

sjuksköterskor upplevde att skratt lyfte dem ur depression. De kände välbefinnande 

relaterat till de positiva känslor som uppstått. Båda parternas perspektiv ändrades 

och de upplevde ett unikt vänskapsband till varandra (Greenberg, 2003). Det 

beskrevs att humor upplevs som avslappnade och öppnar sinnet för kommande 

utmaningar. Detta möjliggjorde att negativa tankar kunde läggas åt sidan och lämna 

plats åt de positiva vilket gjorde situationen ljusare. Patienter som fick sin diagnos 

och hade en familj kände ett behov av att uthärda sjukdomen och fortsätta leva sitt liv 

som vanligt. Humor var för dessa patienter ett sätt att hantera sin sjukdom och inte 

ge upp hoppet (Johnson, 2002). Ibland kunde en situation upplevas så pass bedrövlig 

att det inte fanns något annat alternativ för patienten än att skratta åt den 

(Greenberg, 2003; Johnson, 2002). Att försöka se det humoristiska i situationer 

gjorde även att patienterna kunde hålla sig positiva och starka. Genom att ha det 

förhållningssättet kunde de finna stöd, även om anhöriga kanske hade andra 

föreställningar kring hur framtiden skulle bli, än de föreställningar som patienten 

själv hade. Det gjorde att patienter ändå kunde finna en balans mellan att vara positiv 

och stark, samt att ha en glädjefylld inställning (McCreaddie & Payne, 2011). 
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Enligt en studie används humor olika, där en faktor som framkom för att kunna 

hantera den svåra situationen var andlighet. Att humor används olika och är 

individuellt var patienterna eniga om, men åsikter om hur kompatibel humor och 

andlighet var varierade; några ansåg att humor inte kan förknippas med andlighet 

medan andra ansåg att de två aspekterna influerar varandra. En genomgående åsikt 

bland patienterna beskrevs dock vara att aspekterna hjälpte till att hantera den svåra 

situationen. Genom ett andligt och humoristiskt perspektiv kände många av 

patienterna att det hjälpte dem att ta livet mindre seriöst och få dem att omvärdera 

sina prioriteringar i livet. Detta medförde att de kunde skratta åt saker som de 

tidigare ansett vara viktigt. Humor kunde underlätta livet och var ett steg till 

återhämtning (Johnson, 2002). 

Att skapa trygghet och hopp 

Enligt Johnson (2002) framkom det att vissa patienter upplevde att väldigt få 

sjuksköterskor använde sig av humor i omvårdnaden. Många av dem kom inte ihåg 

om humor hade inkluderats eller inte i omvårdnaden. Detta beskrevs enligt dem 

kunna bero på den korta vårdtid de haft på avdelningen (Johnson, 2002). När 

sjuksköterskor använde sig av humor, hjälpte det patienterna att må bättre och 

omvårdnadsprocedurerna blev enklare att ta sig igenom. Patienterna uppskattade att 

humor användes i mötet med sjuksköterskorna. En förbättring av självkänslan 

skedde hos patienterna när de som initiativtagare till humor fick respons i form av 

skratt av en sjuksköterska eller en annan person (McCabe, 2003). 

Enligt studier bidrog humor till att skapa en ljus och glädjefylld atmosfär (Åstedt-

Kurki & Luikkonen, 1994; McCreaddie & Payne, 2011). Denna atmosfär beskrevs leda 

till att patienter kände balans och fick en försäkring av sjuksköterskorna att deras 

vård blev individuellt anpassad och därmed framgångsrik som gjorde att de kände 

ökad trygghet. Patienternas välbefinnande var väl knutet till vårdpersonalen, vilket 

gjorde att det fick en lugnande effekt på patienterna om de såg att sjuksköterskorna 

hade ett leende på läpparna. De krav som finns på sjukvårdssystemet beskrevs 

patienterna vara väl medvetna om, exempelvis gällande risker för fel och misstag och 

den tillhörande arbetsbelastningen. Därför gav det en lugnande effekt på patienterna 

när de såg sjuksköterskorna ha ett leende på läpparna; det visade på att läget var 
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under kontroll och trots denna arbetsbelastning och risk för misstag, kände 

patienterna en trygghet kring den egna omvårdnaden (McCreaddie & Payne, 2011). 

Då sjuksköterskorna använde humor beskrevs det av patienterna som att relationen 

fördjupades mellan dem. Sjuksköterskorna upplevdes mer mänskliga, tillitsfulla och 

känsliga vilket gav en trygghetskänsla hos patienterna (Johnson, 2002). Ytterligare 

en funktion av humor var att det upprätthöll patienters identitet; att de inte bara var 

patienter utan även personer bakom sjukdomen. Detta ledde till en meningsfull 

terapeutisk interaktion som patienterna kände ett behov av (McCreaddie & Payne, 

2011). Det uttrycktes en rädsla bland patienterna över att mista den meningsfulla och 

terapeutiska interaktionen genom att råka visa att de var rädda och att de hade 

ångestkänslor. Vare sig det var medvetet eller inte, anammade patienterna då en 

image där de verkade vara glada och humoristiska för att bilda och upprätthålla en 

god relation med sjuksköterskan. Av den anledningen var patienter mer troliga att ta 

initiativet till humor och besvara humor än vad sjuksköterskorna var (McCreaddie & 

Payne, 2011). På grund av den osäkra och komplexa situationen patienterna befann 

sig i var det inte bara interaktion i sig de sökte utan även någonting mer. Patientens 

strävande låg i att få en slags försäkran hos sjuksköterskorna som visade att den 

behandling de fick var individuell, säker och potentiellt mer framgångsrik, vilket gav 

dem hopp om att de skulle klara sig igenom sjukdomen och bli friska (McCreaddie & 

Payne, 2011). Hopp beskrevs även förekomma i stödgrupper för patienter. Genom att 

få skratta och använda humor tillsammans med andra kom patienterna närmare 

varandra och kände samhörighet och trygghet. Tillsammans gick de vägen från 

sjukdom till tillfrisknande. Deras användande av humor fick dem i sin tur att vilja 

hjälpa andra personer i samma situation för att få dem att må bättre och finna hopp. 

En enighet bland patienterna var att humor botar och ger hopp om att överleva 

(Johnson, 2002). 

DISKUSSION 

Syftet med litteraturstudien var att belysa humor i vårdsituationer som den beskrivs 

av sjuksköterskor och patienter. Resultatet visade att humor är diffust och att det 

används i varierande grad i vårdsituationer. Patienter använder humor och 

uppskattar när sjuksköterskor använder det. Inom sjuksköterskeperspektivet råder 

delade meningar om humor skall tillämpas inom omvårdnad. Humor uppkommer 
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oftast spontant och är situationsberoende. Det är sjuksköterskors uppgift att avgöra 

om humor kan tillämpas i olika situationer. Hur humor uppfattas och tolkas, är 

beroende på respondenten. Humor kan hjälpa både patienter och sjuksköterskor på 

olika sätt och stärker relation mellan dem. 

Resultatdiskussion 

Sjuksköterskeperspektivet analyserades och delades upp i kategorier med 

subkategorier. Patientperspektivet delades endast upp i kategorier då resultatet inte 

ansågs tillräckligt mycket för att kunna dela upp det i subkategorier.  

Litteraturstudiens resultat visade att det fanns skillnader i perspektiven om humor 

bör inkluderas i omvårdnaden eller inte. Vissa sjuksköterskor ansåg att det hör 

hemma i omvårdnad medan andra fann det högst olämpligt. Ur patienternas 

perspektiv framkom endast positiv inställning till humoranvändande i omvårdnaden, 

under förutsättning att det var anpassat efter både sjuksköterskan och patienten. 

Detta styrks av Branney, Witty, Braybrook, Bullen, White & Eardley (2014) att 

patienter önskar användande av humor. Detta för skapandet av en god relation. 

Enligt Eide och Eide (2009) finns det inga regler att följa gällande 

humoranvändande, utan mycket handlar om situation och händelse. Detta påvisades 

också i litteraturstudien, där det ansågs vara sjuksköterskans uppgift att vara lyhörd 

för signaler som indikerar mottaglighet för humor. 

Uttrycka känslor 

Litteraturstudiens resultat visade att sjuksköterskor upplevde att humor i 

kommunikationen underlättade patienters känslouttryck. Detta beskrevs även av 

patienterna själva i litteraturstudien, där de påpekade behovet av att få utlopp för 

sina känslor genom skratt eller gråt. Litteraturstudiens författare menar därför att det 

kan vara betydelsefullt för sjuksköterskan att ha denna aspekt i åtanke och arbeta 

relationsfrämjande, för att patienten ska känna sig trygg att våga uttrycka sina 

känslor. Halldorsdottir (2007) verifierar att relationen är av en stor vikt för 

patienterna, där en bra relation gör att patienterna känner sig omhändertagna och 

där en sämre relation leder till raka motsatsen. Kvaliteten i relationen kan göra en 

stor skillnad för patienternas välbefinnande och hälsa (Halldorsdottir, 2007). 
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Professionell relation 

Ur en professionsetisk aspekt läggs en stor vikt på att komma underfund med 

patienten och förstå hur just dennes situation ser ut och förstå patientens perspektiv. 

Detta för att kunna utgå från den enskilda patienten i omvårdnaden (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2009; Bäärnhielm, 2013). Resultatet i litteraturstudien visade 

att patienterna önskade att vården var personcentrerad och att de fick behålla sin 

identitet. Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2010), ska den personcentrerade 

vården bygga på patientens villkor, där kärninnehållet är att i så stor utsträckning 

som möjligt bevara patienters integritet och värdighet. Humor i kommunikationen 

bidrar till att patienten känner att denne får bibehålla dessa (Åstedt-Kurki, Isola, 

Tammentie & Kervinen, 2001). Utifrån detta behov drar litteraturstudiens författare 

slutsatsen att sjuksköterskor tar sitt ansvar för att ge patienten en god omvårdnad, 

för att patienters alla behov skall bli tillfredsställda genom att arbeta 

identitetsbefrämjande i omvårdnaden. Resultatet i litteraturstudien visade att 

patienter såg användning av humor som en avdramatisering av den allvarsamma 

stämningen i vårdmiljön till en mer vardaglig stämning. Författarna till 

litteraturstudien kopplar detta till att arbeta personcentrerat; att använda humor kan 

vara ett sätt till att nå en personcentrerad omvårdnad. 

Humors påverkan på atmosfären 

Litteraturstudiens resultat visade att sjuksköterskor och patienter har likadana 

uppfattningar kring humor och dess inverkan på atmosfären. Samtliga uttryckte att 

det är sjuksköterskors ansvar att skapa en lättsam, trygg och positiv stämning, vars 

grund präglas av sjuksköterskors egna humör och välmående. Detta lade sedan 

grunden för atmosfären. Är sjuksköterskorna glada och belåtna, behandlades 

patienterna i en större grad i en positiv och humoristisk anda (Dean & Gregory, 

2004). Enligt patientperspektivet i litteraturstudiens resultat var patienters eget 

välbefinnande knuten till vårdpersonalen; är sjuksköterskor glada med ett leende på 

läpparna kunde patienterna känna sig lugna. Utifrån detta tolkar författarna till 

litteraturstudien att patienterna befinner sig i en utsatt position och behöver få de 

förutsättningarna som krävs för att känna trygghet och välbefinnande. Sådana enkla 

insatser som att le mot patienter och använda sig av humor kan ge positiva effekter 

för patienterna genom ett ökat välbefinnande och lugn. Detta gör att de mår bättre 

och känner sig tryggare vilket varje sjuksköterska bör vara medveten om. Detta 
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bekräftas i Eide och Eide (2009) där det beskrivs att humor och skratt är viktigt för 

välbefinnandet. 

Relation och tillit 

Litteraturstudiens resultat visade att sjuksköterskor upplevde att humor kunde 

underlätta bildandet av en relation. Både sjuksköterskor och patienter upplevde 

sedermera att humor i relationen ökade sammanhållningen och att relationen 

fördjupades. Denna fördjupning av relationen beskrivs även av Eide och Eide (2009). 

Resultatet i litteraturstudien visade att tillit skapades vilket ledde till att patienterna 

kunde känna trygghet och hoppfullhet. Trygghet, som en tillitsfull relation till 

sjuksköterskan ger, var av betydande del enligt patientperspektivet angående om 

patienten skulle känna hoppfullhet kring sitt sjukdomstillstånd. Relationen påverkar 

patienterna på ett sätt som gör att de ser ljusare på situationen (Branney et al., 2014) 

Litteraturstudiens författare menar alltså att humor kan ses som en genväg till en 

snabbare relationsutveckling mellan patient och sjuksköterska. När patienter känner 

hoppfullhet, känner de även välbefinnande, som i sin tur är viktig för patientens 

hälsopotential (Benzein, 1999). 

Maktbalansering 

Vad som också framkallade trygghets- och tillitskänslor för patienter framkom i 

litteraturstudiens resultat vara då patienterna upplevde att sjuksköterskorna befann 

sig på samma nivå som dem själva. Detta upplevdes när sjuksköterskorna använde 

humor och verkade på så sätt vara mer mänskliga. I likhet med detta visade resultat 

ur sjuksköterskeperspektivet, att sjuksköterskorna hade en vilja att visa att även de är 

människor. Detta gjorde de genom att använda humor, öppenhet och att vara 

personliga, vilket sedan ledde till en maktbalansering där patient och sjuksköterska 

var jämlikar. En ömsesidig respekt infann sig i relationen. Genom denna 

maktbalansering borde patientens autonomi öka (Rundqvist, 2013). Att balansera 

maktförhållandet i omvårdnadsrelationen är betydelsefullt enligt Svensk 

sjuksköterskeförening (2014). Litteraturstudiens författare menar att eftersom 

sjuksköterskor är i en överlägsen position är det viktigt att bli medveten om 

maktskillnaden och kommunicera på ett mer jämlikt sätt. Detta bekräftas av 

Vinthagen (2013). Vidare beskriver Vinthagen (2013) att maktbalansering kan 

utjämnas om vårdaren tar sig tid att förstå och sätta sig in i patienters situation. Med 
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hänsyn till resultatet menar författarna till litteraturstudien att det är angeläget att 

sjuksköterskorna förstår att humor används på olika sätt, beroende på vilken 

funktion humorn har för mottagaren. Då det beskrivs i resultatet att humor stärker 

bandet mellan vårdare och patient och kan därmed resultera i ökad närhet (Eide och 

Eide, 2009), borde det också leda till att de kommunicerar på ett jämlikt sätt. 

Dölja sårbarhet 

Sjuksköterskor i litteraturstudiens resultat menade att patienterna kunde använda 

humor som verktyg för att dölja sårbarhet, efter lidande och förlust. Resultatet visade 

en enighet mellan patienternas- och sjuksköterskornas perspektiv, där humor som 

verktyg kunde dölja känslor. Det väsentliga enligt sjuksköterskeperspektivet var att 

patienter ville dölja sin sårbarhet. Patienterna själva menade däremot att det inte var 

själva sårbarheten och ångestkänslorna som de ville dölja, utan den konsekvens som 

de förväntade sig skulle uppstå. Konsekvensen beskrevs vara rädslan att tappa 

relationen till sjuksköterskan, vilket skulle innebära en förlust av trygghet i en utsatt 

position. Patienterna själva menade således att de är troliga att anamma en god 

image för att verka gladare och mer humoristiska med syftet att upprätthålla en god 

relation. Patienterna uttryckte då andra emotioner än vad som de egentligen kände. 

Med detta doldes de äkta känslorna. Enqvist (2013) beskriver att sårbarheten som 

patienter känner inombords, är helt annat än den oberördhet de visar upp inför 

andra. Med utgångspunkt i detta drar författarna till litteraturstudien slutsatsen att 

patienterna snarare verkar vara rädda för konsekvensen av hur sårbarheten påverkar 

relationen om de visar upp den, medan sjuksköterskorna endast reflekterat till den 

punkten att patienterna inte vill visa sig sårbara. 

Hanteringsstrategi 

Enligt resultatet i litteraturstudien framkom det att arbetssituationer som 

sjuksköterskor befann sig i kunde vara stressfyllda och påfrestande. Graden stress 

påverkade användandet av humor individuellt. För dem som mer frekvent använde 

sig av humor vid stress, kunde det fungera som en hanteringsstrategi för att klara av 

den svåra situationen och att snabbt ställa om sitt emotionella läge. Eide och Eide 

(2009) beskriver att det är nödvändigt för sjuksköterskan att distansera sig från 

allvarlig sjukdom och tragedi, annars beskrivs belastningen bli alltför stor. Vidare 
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beskriver Eide och Eide (2009) att genom humor minskar denna belastning. Detta 

bekräftar litteraturstudiens resultat.  

Enligt sjuksköterskeperspektivet i litteraturstudiens resultat framställdes humor som 

en strategi för patienter att hantera sin situation, då det lugnade och reducerade oro 

hos dem. Patienter kunde dölja sin sårbarhet bakom ett humoranvändande, och med 

hjälp av det klarade de av ett liv med sjukdom och lidande. Obehagliga 

vårdprocedurer kunde kännas mer överkomliga om humor användes. Det finns en 

rådande samstämmighet angående detta mellan perspektiven. Patientperspektivet 

visade att patienter kunde använda humor som ett sätt att hantera sjukdoms allvar. 

Detta påvisas av Åstedt-Kurki et al. (2001), som menar att situationen blir 

lättsammare. Patienterna i litteraturstudien beskrev en sorgsenhet men att de genom 

humoranvändande istället kunde skratta åt situationen och förhålla sig positiva. Det 

bekräftas av Branney et al. (2014) att denna egenvårdsstrategi bland patienterna 

används. 

Humoranvändande påverkas av etnicitet 

Kulturella skillnader innebär olika språk och språket beskrivs som nyckel till 

kommunikation. Det ger oss både förutsättningar att uttrycka oss, samtidigt som 

språket innebär begränsningar (Bäärnhielm, 2013). Kulturellt sett skiljer sig 

användningen av humor i sociala situationer (Martin & Sullivan, 2013). Detta kan 

jämföras med resultatet i litteraturstudien där det rådde en enighet i båda 

perspektiven om att etnicitet påverkar humor, samt vilken effekt humor har på 

människor. Det framkom ur sjuksköterskeperspektivet att sjuksköterskan ville 

undvika missförstånd och därmed tillämpades inte humor i vårdmöten. Detta 

bekräftas av Bäärnhielm (2013), som beskriver att språkskillnader utgör en risk för 

missförstånd, vilket innebär hämningar i användandet av humor. Bäärnhielm (2013) 

beskriver ett alltmer heterogent Sverige och behovet av förmågan att kunna möta 

mångfald. Litteraturstudiens författare menar därför att sjuksköterskan måste sträva 

efter förståelse för att kunna möta olika typer av kulturer och försöka skapa en god 

kommunikation där humor ingår. Om man här tar hänsyn till att det inte bara är 

verbalt något förmedlas, kan andra mer empatiska och vänliga signaler ha nått fram 

till respondenten genom kroppsspråket. Empati bör finnas i humoranvändandet då 

det spelar en viktig roll i hur humorn uppfattas (Olsson et al., 2002). 
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Män använder humor mer än kvinnor 

I litteraturstudiens resultat framkom det ur sjuksköterskeperspektivet att manliga 

patienter använde humor oftare än kvinnliga patienter. Detta påvisas dock inte i 

patientperspektivet men bekräftas senare i en studie som beskriver att män generellt 

sett tar mer initiativ till humor i sociala situationer än vad kvinnor gör (Martin & 

Sullivan, 2013). Utifrån litteraturstudiens resultat uppfattade sjuksköterskorna att 

patienterna använde humor som en skyddsmekanism, som ett sätt att uttrycka inre 

obehagskänslor och som ett betydelsefullt kommunikationsmedel i interaktionen 

med sjuksköterskor. Detta bekräftas av Åstedt-Kurki, Isola, Tammentie & Kervinen 

(2001) där manliga patienter beskriver att humor är ett användbart hjälpmedel i 

jobbiga situationer och i kommunikationen där det medför en förenkling för 

patienten att uttrycka sig och visa känslor. Litteraturstudiens författare menar därför 

att sjuksköterskor måste ha i åtanke att humor är personligt oberoende kön, samt att 

män använder humor mer frekvent. 

Metoddiskussion 

Kvalitativa studier avser att skapa och fördjupa förståelse för ett fenomen av 

upplevelser och erfarenheter (Friberg, 2012). Med hänsyn till studiens syfte valdes en 

kvalitativ forskningsmetod. Utförandet var i form av en litteraturstudie, vilket är en 

passande metod att använda sig av eftersom studien då inte behövde granskas i en 

etisk nämnd, för att godkännas för ett fortskridande av studien (Olsson & Sörensen, 

2011). 

Peer reviewed valdes som begränsning, för att säkerhetsställa en god kvalitet i de 

studier som inkluderas. Som tidsavgränsning bestämdes att endast studier gjorda 

efter år 2000 skulle inkluderas, eftersom vetenskapligt material är färskvara (Friberg, 

2012). Detta kom senare att ändras då otillräckligt antal artiklar hittades från 2000. 

Litteraturstudiens giltighet kan därför ifrågasättas då vissa av de inkluderade 

studierna är genomförda och publicerade innan år 2000. Eftersom sökningarna och 

urvalet skett från olika databaser har publiceringsbias undvikits (Willman et al., 

2006). I genomförandet av sökningar hittades få antal studier som svarade på syftet, 

där litteraturstudien slutligen baseras på nio studier. Det påträffades dessutom färre 

studier ur patientperspektivet än sjuksköterskeperspektivet. Detta kan bero på vaga 
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sökord eller sökning i fel databaser eller på grund av det finns för få studier i ämnet 

(Friberg, 2012). 

Författarna utförde en kvalitetsgranskning av de utvalda studierna, med hjälp av en 

bedömningsmall av Olsson & Sörensen (2011). Detta gjordes för att säkerställa att 

kvaliteten var tillräckligt hög, samt för att kontrollera att studierna svarade på 

litteraturstudiens syfte (Friberg, 2012; Willman et al., 2006). En kvalitativ 

innehållsanalys användes till litteraturstudien, men det var snarare en analys av 

innehåll eftersom studien baserades på redan tolkade texter. Det innebar en 

ytterligare tolkning av ursprungsmaterialet, vilket medförde en risk att den nya 

tolkningen skulle vara av annorlunda innebörd. Denna risk reducerades genom att 

författarna använde sig av en induktiv ansats, vilket innebär en neutral analys av 

studier (Lundman & Graneheim, 2008). Både kvalitetsgranskning och analysering av 

innehållet i studierna skedde enskilt. Detta för att tolkningarna skulle bli oberoende 

av varandra, för att sedan komma fram till en gemensam tolkning efter den 

individuella tolkningen (Friberg, 2012; Willman et al., 2006). Av de nio studierna, var 

fem stycken av hög kvalitet, två av en medelhögkvalitet och två var av låg kvalitet. 

Dessa studier var enligt den gemensamma tolkningen av varierande hög kvalitet. 

Bedömningen av kvaliteten på studierna baserades utifrån författarnas kunskap och 

erfarenhet. De två studierna som bedömdes vara av låg kvalitet ansåg författarna 

ändå svara väl på syftet och relevanta att inkludera.  

Det finns dock kritik angående att kvalitativ metod är beroende av sammanhanget 

och är därför begränsad i överförbarhet, samt att den inte har så många deltagare 

(SBU, 2013). För denna studie skulle det ha inneburit en begränsning i vilken grad 

resultatet kan överföras till andra människor. Däremot är litteraturstudien baserad 

på studier utförda i Finland, Australien, England Irland, USA och Kanada. Det 

innebar att det inte är områdesspecifika synsätt (SBU, 2013). Således är resultatet 

mer överförbart än om studierna utförts i endast ett land. Globalt sett gav studierna 

resultat som baseras på ett västerländskt perspektiv, därför var det inte överförbart 

till alla kulturer enligt författarnas mening. Vilka de enskilda deltagarna var har också 

betydelse för resultatets giltighet. De kan följaktligen ha olika etnicitet, ålder, kön och 

personliga preferenser, vilket gör att resultatet är ganska osäkert kring i vilken grad 

det kan överföras till andra grupper (SBU, 2013). Eftersom kvalitativ innehållsanalys 
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syftar till att beskriva variationer kan man ifrågasätta litteraturstudiens resultats 

giltighet, då majoriteten av sjuksköterskor i allmänhet är kvinnor. Resultatet kunde 

ha blivit annorlunda om fler manliga sjuksköterskor deltagit i studier (Lundman & 

Graneheim, 2008). I dessa studier var det inte angivet könsfördelning bland 

sjuksköterskorna, vilket gjorde att det var svårt att fastställa om detta resultat är 

knutet till ett visst genusperspektiv.   

Trovärdigheten och tillförlitligheten beror även på vad som inkluderas och 

exkluderas ur studiernas resultat. Hur denna information tolkats, men även om den 

behållit sin innebörd, eller om informationen blivit tagen ur sitt sammanhang 

(Olsson & Sörensen, 2011), och av den anledningen blivit förvrängd. Resultatet kunde 

ha blivit annorlunda om någon annan individ, med samma syfte och metod, använder 

samma information som författarna till denna studie använt sig av. Det är 

nödvändigtvis inget negativt, då nya infallsvinklar och perspektiv kan finnas, som 

öppnar upp till nya frågor att forska kring. Styrkor i denna litteraturstudie var att 

författarna har arbetat systematiskt och visat upp sökningarna i bilaga 1. Under hela 

arbetsprocessen har författarna gemensamt diskuterat innehållet i studierna, vilket 

styrker resultatets trovärdighet. 

En litteraturstudie baseras på andra studier (SBU, 2013), och de studier denna 

litteraturstudie baserades på innebar en språköversättning. Där riskerades att 

översättningen blev felaktig, vilket skulle resultera i att litteraturstudien till en del 

baseras på felaktig information. Om en studie utförs i exempelvis Finland, och 

översätts till engelska, som i sin tur översätts till exempelvis svenska, kan 

informationen bli ytterligare förvanskad. 

Forskningsetisk diskussion 

Den egna forskningsetiken innebär att exempelvis inte plagiera, vinkla eller välja bort 

resultat som inte överensstämde med författarnas uppfattning kring ämnet (Olsson & 

Sörensen, 2011). Författarna har alltså inte valt bort resultat i studierna, som även 

svarade mot syftet. Studierna analyserades via en induktiv ansats för att minimera 

utrymmet av subjektiva tolkningar (Lundman & Graneheim, 2008). De studier som 

litteraturstudien baseras på är utförda med olika metoder, eftersom det var svårt att 

finna både artiklar som svarade på syftet och som var utförda på samma sätt. Det är 



26 
 

svårt att spekulera i vilket resultat som hade framkommit vid en litteraturstudie 

baserad av studier med en och samma metod. Med de kunskaper författarna har, 

anser de ändå att de metoder som använts här kan komplettera varandra och ge en 

litet bredare bild än om endast en metod använts.  

Litteraturstudien är baserad på andra studier som är publicerade och peer reviewed. 

För att litteraturstudien skall vara etiskt försvarbar, bör de studier som denna 

litteraturstudie baseras på, vara etiskt godkända via en etisk nämnd. Dock har det 

varit svårt att finna om studierna är etiskt granskade, även fast sådan relevant 

information kring hur studier är utförda och granskade bör vara lättillgängligt. Då 

studierna är publicerade i vårdvetenskapliga tidskrifter drogs slutsatsen att dessa 

godkända av en etikprövningsnämnd, eftersom det krävs för att bli publicerad 

(Olsson & Sörensen, 2011). Viktigt att reflektera kring när det inte framkommer om 

studierna är godkända, kan vara vilken metod som använts, i och med att man kan ta 

del i hur genomförandet har gått till, samt om de är peer reviewed. 

Betydelse för omvårdnad 

Sjuksköterskan är den som har ansvaret för kunskapsområdet omvårdnad. Ansvaret 

ligger i att vårda personer genom ett personcentrerat förhållningssätt enligt 

professionsetiken. Det innebär att det är betydelsefullt att se till hela människan 

psykiskt och fysiskt, vilket inkluderar deras sociala och kulturella behov. 

Sjuksköterskor har själva ansvar att fortsätta utveckla detta område eftersom 

sjuksköterskeyrket är en autonom profession. Detta är en samhällelig fråga att 

utveckla kunskapsområdet omvårdnad genom forskning för att både höja 

kompetensen bland sjuksköterskor och för att alla människor vid kontakt med hälso- 

och sjukvården skall få en så god omvårdnad som möjligt. Humor förefaller kunna 

vara avgörande för känslor av hopp hos patienten som underlättar i en sårbar 

situation samt skapar en trygg relation mellan patient och sjuksköterska. 

Konklusion 

Sjuksköterskors olika arbetssituationer kan medföra krävande stunder då känslor 

som uppstår kan behöva hanteras, där ett sätt är genom att använda humor. Mår 

personalen bra känner även patienterna av det i atmosfären. Om en sjuksköterska 

introducerar humor i omvårdnaden efter bedömning att patienten är öppen för det, 
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kan patienten uppleva att sjuksköterskan är på samma nivå som sig själv. Det kan 

främja humoranvändandet mellan dem, samtidigt som tillit skapas och patienten 

upplever trygghet. I takt med det kan relationen utvecklas snabbare och bli djupare. 

Det välbefinnande som patienter kan uppleva i samband med detta, samt genom 

humor kunna hantera livet med sjukdom, kan till och med ge dem hopp om 

framtiden. 

Förslag på vidare forskning 

Sjuksköterskan ansvarar för att uppmärksamma alla de behov en individ har, och bör 

genom vidare forskning undersöka hur humor som kommunikationsmedel uppfattas 

hos olika befolkningsgrupper. Detta för att kunna använda den kunskapen i den 

personcentrerade omvårdnaden. Genom att öka kunskapen om humor skulle man 

kunna använda detta som en resurs. Den slutsats som kan dras av resultatet är att det 

finns en önskan att humor bör inkluderas i omvårdnaden. Enligt ICN:s etiska kod för 

sjuksköterskor ansvarar sjuksköterskor för att “främja hälsa, att förebygga sjukdom, 

att återställa hälsa samt att lindra lidande” (Dahlborg-Lyckhage, 2014, s. 89). För att 

bland annat tillgodose denna önskan, samt för att finna en ett sätt att nå upp till 

målet för den etiska koden, kan förslag på vidare forskning vara att finna hur man 

kan tillämpa humor som ett verktyg för att nå upp till dessa mål. Samt hur man 

skattar humor och dess effekter för välbefinnande.
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Bilaga 2. Studieöversikt och kvalitetsgranskning av inkluderade studier. 

Författare, 

År, 
Land 

 

Titel Syfte Metod Deltagare Resultat Kvalitet 

Hög I 
Medel II 

Låg III 

Greenberg M., 
2003, 
USA 

Therapeutic 
play: 
developing 
humor in the 
nurse-patient 
relationship. 

Undersöka humor i den 
professionella relationen 
mellan sjuksköterska- 
patient. 

Observationer och intensiva 
intervjuer. 

8 
sjuksköterskor 
och 
8 Patienter 

 

Humor utvecklar en intim och 
bra relation mellan patient och 
sjuksköterska. Humor kan 
användas som copingstategi för 
patienterna att klara av att de är 
sjuka. Humor har en 
avslappnande effekt, samt ökar 
välbefinnandet. 

Grad III 

Kinsman Dean 
Ruth Anne, E 
Major Joanne, 

2007,  
Canada 

From critical 
care to comfort 
care. 

Identifiera likheter i 
resultaten i två studier i 
olika miljöer för att 

illustrera värdet av humor i 
teamarbete och 
patientomvårdnad, 
oberoende olika 
sammanhang. 

Etnografi. 
Observationsstudier, 
fältanteckningar efter 

observationstillfällena. 
Informella konversationer, 
semi-strukturerade intervjuer. 
Line-by-line-analys. 

15 
sjuksköterskor 

Humor har ett värde för 
teamarbete, känslohantering och 
bibehålla mänsklig kontakt. 

Humor humaniserade 
sjukvårdstillfället för patient och 
sjuksköterska. Humor lättar på 
spänningar, utvecklar emotionell 
flexibilitet och underlättar 
samarbete. 

Grad II 

 


