
 
 

Vårterminen 2015 

Självständigt arbete, 15 hp 

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp 
Handledare: Carl-Johan Orre, Universitetslektor, Institutionen för omvårdnad, Institutionen för Informatik 
I samarbete med Institutionen för Omvårdnad 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Är humor den bästa medicinen? 
Vårdpersonalens upplevelser av humor i vården   

 

Is humor the best medicine? 
Health care professionals experiences of humor in 

healthcare 

 

 

 

 

 

Mikaela Lif Grindefors 

Sara Sjöström 



 
 

 

ABSTRAKT 

 

Bakgrund: Humor är en del av det vardagliga livet, i olika kulturer och kan vara en 

rad olika hjälpmedel, till exempel kan humor vara ett hjälpmedel för att hantera 

stressande samt obekväma livssituationer. I interaktionen mellan människor kan 

humor fördjupa en relation, men är även ett sätt som bör behandlas med försiktighet 

eftersom alla inte upplever humor på samma sätt. 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva vårdpersonalens upplevelser av humor i 

vården. 

Metod: Detta är en kvalitativ forskningsstudie där empiri utgörs av intervjuer från sju 

forskningspersoner som arbetar inom vården. Datamängderna analyserades med 

hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Från analysen framkom fyra olika kategorier, dessa består av 1. Humor kan 

bygga upp relationer, 2. Humor kan bidra till att öka välbefinnandet, 3. Humor bör 

anpassas efter person och situation, 4. Humor tar tid och kan hota professionaliteten.  

Konklusion: Från kategorierna framkom att de flesta med hjälp av humor avsåg att 

avdramatisera eller lätta upp stämningen i olika situationer. Humor kan många 

gånger vara förlösande, men bör användas med försiktighet, det passar inte alla och 

en avvägning måste göras innan användandet. 

Nyckelord: Omvårdnad, Humor, Upplevelser, Vårdpersonal  



 
 

 

ABSTRACT 

 

Background: Humor is a part of the everyday life, in different cultures and could be a 

row of different tools that can be used, for example can humor be a tool to manage 

stressful and uncomfortable life situations. In human interaction humor can deepen a 

relationship, but is also a manner which should be treated with carefulness due to the 

fact that everyone does not experience humor in the same way. 

Aim: The aim of the study was to describe health professionals’ experiences of humor 

in health care settings.   

Method: This is a qualitative research study in which empirical data consists of 

interviews from seven research people working in health care. Data were analyzed 

using a qualitative content analysis.  

Result: From the analysis four different categories emerged 1. Humor can build 

relationships, 2. Humor can contribute to increased well-being, 3. Humor should be 

adapted to person and situation, 4. Humor takes time and can threaten 

professionalism. 

Conclusion: It emerged from the categories that the majority using humor sought to 

play down or lighten the mood in different situations. Humor can often be liberating, 

but should be used with caution, it does not fit all and an assessment needs to be 

done before used.  

Keywords: Nursing, Humor, Experience, Health professionals  
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BAKGRUND  
 

Humor är en del av det vardagliga livet även inom hälso- och sjukvården och är en del 

av alla kulturer samt finns med i alla avseenden i livet. I interaktionen mellan 

människor framkommer ofta humor på olika sätt, bland annat för att stärka banden i 

en grupp och förmedla ett budskap, men även för att i vissa avseenden förbättra 

livskvaliteten (Haydon and Riet, 2014).  

 

Sedan mer än 2000 år tillbaka har humor omnämnts i texter som försökt klargöra 

begreppet, men fortfarande finns inte en tydlig definition av vad humor är (McGhee, 

1979, s. 1). Det finns olika faktorer som påverkar hur humor används, som också 

varierar på grund av ålder, kultur, tro, attityd och genus (Tanay et al., 2014). Humor 

skulle kunna sägas vara ett universellt språk, på grund av att i många fall kan 

människor skratta tillsammans utan att för den skull tala samma språk. Det kan även 

vara ett “språk” som kan föra människor från olika kulturer och bakgrunder närmare 

varandra (Olsson et al., 2002). Humor är inte ett beteende, en känsla eller en komisk 

situation. Sådant kan visserligen uppfattas som humoristiska, men humor utgår 

endast från personens medvetande och är därför subjektivt (McGhee, 1979, s. 6).  

 

Patienten med sin person, bakgrund, behov, vilja och förmåga, men även sin fysiska 

kropp, är en central punkt att utgå ifrån för vårdandet (Modellen för omvårdnad, 

Institutionen för omvårdnad, 2015). När humor används på ett mer utbrett sätt kan 

detta leda till ett mer holistiskt och personcentrerat förhållningssätt, vilket i sin tur 

kan leda till en mer medkännande relation mellan vårdgivare och vårdtagare 

(Tremayne, 2014).  

 

Humor kan användas av anhörigvårdare i sitt arbete, dels som en flykt och 

stresshantering dels för att det kan vara skönt och upplyftande. Genom skämt och 

skratt kan anhörigvårdare uppleva en befrielse och mer inre glädje, vilket också ökar 

den generella glädjen i arbetet (Tan & Schneider, 2009). Vid vård av barn kan lek 

vara en god metod för att fördjupa en relation och något som barnen kan se fram 

emot vid sjukhusvistelser eftersom sjukhusclowner ofta upplevs som roliga för 
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barnen. Det beskrivs att lek kan ha en terapeutisk effekt och att behovet av att leka 

kan öka vid jobbiga situationer. Humor och skratt kan alltså ha en ökad effekt på en 

persons välbefinnande, gammal som ung (Mansson et al., 2013).  

 

Humor kan ha en positiv inverkan på den terapeutiska relationen mellan patient och 

sjuksköterska. Det är dock viktigt att beakta på vilket sätt humorn används, eftersom 

humor kan uppfattas som kränkande och sårande för vissa medan den för andra kan 

liva upp vardagen (Haydon & Riet, 2014). Flertalet studier visar på att i stort sätt alla 

människor har någon sorts sinne för humor. Om humor används på rätt sätt och med 

försiktighet kan det tillföra mer till livet (Olsson et al., 2002). Humor kan skapa en 

sammanhållning mellan patient och vårdpersonal samt användas för att skapa 

kamratskap vårdpersonal emellan (Beck, 1997). 

 

Somliga psykoanalytiker beskriver att humor kan användas som en copingstrategi. 

Det är viktigt kunna hantera orsaken till problemet eftersom alla kommer att ställas 

inför svårigheter, att kunna ta ett steg tillbaka och se på situationen från den 

humoristiska sidan kan göra det lättare (McGhee, 1979, s. 21). Humor kan bidra till 

att se situationer ur andra ljus och därefter kunna reflektera över dem ur nya 

perspektiv. Att kunna känna glädje i svåra situationer beskrivs som ett exempel 

(Kruse & Prazak, 2006). 

 

Patienter som genomgår en cancerbehandling kan ibland uppleva stress, skam, rädsla 

och osäkerhet. Sjuksköterskorna kan med humor som hjälpmedel spela en stor roll 

för hur patienterna uppfattar och hanterar sina känslor på ett bättre sätt. Tidigare 

studier visar att humor kan hjälpa patienter att få en större möjlighet att hantera 

stressade situationer och att bli mer aktiva i sin egenvård. Patienterna kan även 

känna en starkare tillit till sitt vårdteam genom skämt och skratt och kan därefter 

våga öppna sig om hur de känner angående sin sjukdom (Tanay et al., 2014). 

 

Det är inte bara patienter som använder humor som copingstrategi, utan även 

sjuksköterskor, för att hantera exempelvis hög arbetsbelastning som vidare bidrar till 

den stress som upplevs på arbetet. Humor kan i det här avseendet användas som en 

av flera copingmekanismer (Beck, 1997).  
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Sjuksköterskor använder oftare humor på ett självutlämnande sätt för att visa sina 

patienter att de är människor likväl som sjuksköterskor. En sjuksköterska i Dean och 

Majors (2008) studie talade om att använda humorn på sig själv som ett sätt att 

kommunicera en acceptans och öppenhet med patienten. Humor användes som en 

teknik för vårdpersonal att hantera svåra situationer och svåra patienter. Detta 

hjälpte även vårdpersonalen att bli av med sina egna rädslor, aggressioner och 

frustrationer, samtidigt som de varsamt hanterade svåra och irriterade patienter 

(Beck, 1997). 

 

PROBLEMFORMULERING  
 

I tidigare forskning finns beskrivningar av patienters upplevelse av humor, hur det 

bör användas, humor och skrattets effekter rent psykologiskt och fysiologiskt samt 

sjuksköterskors upplevelser av när patienter skämtar med dem. (Tanay et al., 2014, 

Beck, 1997, Johnson, 2002, Branney et al., 2014, Tremayne, 2014) 

 

En aspekt som inte rönt så stort intresse i tidigare forskning är vårdpersonalens 

upplevelse av hur de själva använder humor i sitt arbete, en kunskapslucka som vi 

med detta arbete utforskar utifrån frågan; vad är vårdpersonalens upplevelse av 

fenomenet humor och hur använder de humor i sitt arbete?   

 

Denna studie avser att beskriva hur vårdpersonal ser på humor i vården, men även 

hur, varför och om de använder sig av detta i sitt yrke. Dessutom vill studien beskriva 

humor i vårdpersonalens relationer och om det finns några hinder för att använda sig 

av humor. 
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SYFTE 
 

Syftet med studien var att beskriva vårdpersonalens upplevelser av humor i vården. 

 

DEFINITIONER  
 

Humor i denna studie kommer att definieras som skämt, skoj och en lättsam 

stämning, i enlighet med McGhee (1979, s. 6) som menar att humor är olika för varje 

individuell person. Eftersom humor för barn och vuxna skiljer sig åt, även inom 

vården, avser denna studie att endast rikta sig mot vuxna.  

 

METOD  
 

En kvalitativ ansats valdes eftersom intresset låg i att utforska upplevelser och gå på 

djupet (Olsson & Sörensen, 2011, s. 18). För att nå resultatet valdes intervjuer med 

semistrukturerade frågor, som utvecklades under samtalens gång. Intervjudeltagarna 

bestod av både sjuksköterskor och undersköterskor. Materialet analyserades genom 

en kvalitativ innehållsanalys där intervjuerna tolkas och abstraheras. 

Datainsamling 
Data har samlats in via enskilda semistrukturerade intervjuer i syfte att få en djupare 

förståelse för upplevelser, men även att intervjun blir tacksam att analysera gällande 

likheter (Gillham & Jamison-Gromark, 2008, s. 73, 103).  

 

En frågeguide upprättades inför det första intervjutillfället. Frågorna utvecklades 

något under de tre första intervjuerna och vissa frågor lades till under intervjuernas 

gång. Frågeguiden, i reviderad form, finns i bilaga 1. De intervjufrågor som 

upprättades innehöll både öppna frågor och frågor av mer strukturerad grad (Kvale, 

Brinkmann & Torhell, 2009, s. 146). Alla deltagare har fått besvara samma frågor, 

men frågorna har utvecklats under intervjuernas gång. Följdfrågor har, i största 

möjliga mån, använts för att fördjupa svaren som deltagarna gett. Alla deltagare har 
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fått den tid de behövt, intervjuerna har haft en lång tidsram att förhålla sig till, 

ungefär 1 timme och 30 minuter (jmf. Gillham & Jamison-Gromark, 2008, s. 103). 

 

Ambitionen har varit att skapa en god kontakt där deltagaren kunnat känna sig trygg. 

Detta kunde uppnås genom att lyssna uppmärksamt, visa intresse, förståelse och 

respekt. Intervjuerna har inletts med en orientering där studien kort presenteras och 

syftet beskrivits. I slutet har en uppföljning skett, där intervjudeltagarna fått 

möjlighet till förtydligande och egna reflektioner kring vad som sagts (Kvale, 

Brinkmann & Torhell, 2009, s. 144). 

 

Tre av intervjuerna genomfördes över telefon, eftersom två av deltagarna inte kunde 

närvara och en önskade telefonintervju. De övriga intervjuerna hölls enskilt utan 

närvaro av obehöriga personer, i största möjliga mån uteslöts störande faktorer 

exempelvis ringsignaler från telefoner (Olsson & Sörensen, 2011, s. 134). 

 

Intervjuerna spelades in via mobiltelefon, eftersom annan inspelningsutrustning inte 

fanns att tillgå. Filerna numrerades efter ordning, för att avkoda deltagarnas 

identiteter sattes fingerade namn. Ljudfilerna fördes sedan över till dator och 

transkriberades samt lades i separat mapp.   

Urval  
De inklusionskriterier som fanns var att studiedeltagarna antingen skulle vara 

legitimerade sjuksköterskor eller utbildade undersköterskor. Exklusionskriterier var 

att studiedeltagarna inte skulle arbeta på en barnavdelning. 

 

I början av arbetet var tanken att intervjuer skulle genomföras genom fokusgrupper, 

urvalet skulle ske genom frivilliga studiedeltagare som själva valde att anmäla sig. 

Kontakt togs med en verksamhetschef på en vårdavdelning på Norrlands 

universitetssjukhus, NUS, för godkännande att involvera vårdpersonal i studien. 

Därefter författades ett informationsbrev med en lista där personalen kunde skriva 

upp sig för deltagande samt studiens innehåll och forskningsetiska aspekter, se bilaga 

2. Brevet skickades till verksamhetschefen som därefter gav informationen vidare till 

personalen. Brevet lades i personalrummet med syftet att personalen själva skulle 

meddela sitt intresse för att delta i studien. Resultatet av denna strategi blev inte som 
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planerat eftersom endast en person ringde och valde att ställa upp på enskild intervju 

över telefon.  

 

Därför söktes deltagare med en annan strategi, ett så kallat tillgänglighetshetsurval, 

där personer som ansågs kvalificerade tillfrågades om medverkan i studien, dessa var 

personer som vi är bekanta med sedan tidigare. Tillgänglighetsurval var den 

urvalsstrategi som passade bäst med tanke på att den tidigare strategin inte 

fungerade och det behövdes deltagare som kunde ställa upp med endast några dagars 

varsel. Urvalet blir inte representativt eftersom det inte är slumpmässigt på något sätt 

(Olsson & Sörensen, 2011, s. 113).  

 

Första deltagaren kontaktade oss via telefon efter att ha läst informationsbrevet, 

därefter kontaktades tre av deltagarna via e-post och tre via telefon. Urvalet blev fyra 

sjuksköterskor och tre undersköterskor, varav fem deltagare arbetar på en onkologisk 

vårdavdelning och resterande två arbetar på en akutmottagning och en neurologisk 

vårdavdelning. Deltagarna hade samma etniska bakgrund och hade liknande 

socioekonomisk bakgrund. Deltagarnas ålder varierade mellan 22-38 år (n=28 år), 

fem av deltagarna är kvinnor och två är män. Deltagarnas yrkeserfarenhet, efter 

utbildning, inom vården sträckte sig från ca 1-7 år (n=4).  

Analys  
Den insamlade datan har transkriberats från ljudfiler till text och därefter raderats 

från telefonerna. De transkriberade texterna har lästs flertalet gånger för att få en 

helhetsbild av vad som sagts. Datamängderna har sedan analyserats med stöd av en 

kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Texten delades in i meningsenheter som svarade på syftet. Meningsenheterna var inte 

längre än ett helt stycke, ungefär 10-20 ord, men inte kortare än exempelvis 3 ord. 

Meningsenheter beskrivs som ord, meningar eller stycken av text som hör ihop 

gällande innehåll och sammanhang, och är grunden för analysen (Graneheim & 

Lundman, 2004).  

 

Efter att meningsenheterna skapats kondenserades de för att göra texten mer 

hanterbar utan att det väsentliga innehållet försvinner. De kondenserade 

textstyckena gavs koder som reflekterade vad som stod i meningsenheterna vilka 
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fördes, tillsammans med liknande koder, ihop till underkategorier där de som ansågs 

lika sorterades under samma kategorier. Koder är ett sätt för forskaren att reflektera 

över den insamlade datan på nya sätt. Processen där forskaren kondenserar, kodar 

och kategoriserar texten innebär att abstrahera och tolka texten på olika nivåer 

(Graneheim & Lundman, 2004).  

 

Eftersom datan setts med nya perspektiv och reflekterats över på ett annat sätt under 

arbetets gång har koderna bytt underkategorier och kategorierna bytt namn, vissa 

underkategorier har flyttats till en annan kategori. Sammanlagt har fyra kategorier 

skapats. Gillham och Jamison-Gromark (2008, s. 186) påpekar att det är bättre att 

skapa breda än snäva kategorier, eftersom det bidrar till ett stort antal kategorier, 

vilket innebär att ingen abstraktion genomförts.  

 

Ett sätt för att säkerställa rimligheten i det tolkningar som gjorts av materialet är att 

presentera det för andra forskare. Med detta syfte skickades en kategoritabell till 

utsedd handledare samt en lärare på institutionen för omvårdnad för att ytterligare få 

perspektiv på den innehållsanalys som genomförts. Därefter vägdes dessa åsikter in i 

arbetet. Exempel på hur analysen genomförts visas i tabell 1. 

 

Tabell 1. 

Meningsenhet Kondensering  Kod 

Visa att här är jag, jag kan bjuda på mig själv 

och jag är mänsklig. Typ du kan prata med mig. 

Vi kan skratta jag är inte någon diktator här 

som kommer med dina piller och dina sprutor 

och så går jag här ifrån utan jag är.. liksom jag 

är här. 

Jag skämtar för att visa 

att jag är mänsklig som 

alla andra och jag finns 

här för dig 

Visa att jag 

är mänsklig  

 

Forskningsetik  
Ur ett etiskt perspektiv har det inte behövts ett etiskt godkännande för att genomföra 

studien eftersom den utgått från vårdpersonalens upplevelser och erfarenheter. 

Studier på vårdpersonal omfattas inte av Helsingforsdeklarationen, därför har det 

varit av största vikt att arbeta efter bästa omdöme och god forskningsetik. Vilket 
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innebär att det varit viktigt att förhålla sig till forskningsetiska regler i förhållande till 

studiedeltagare som delat med sig av sin kunskap och sin vardag (Malterud, 2014, s. 

246). 

 

Informationen som deltagarna fick informerade om att deras deltagande var frivilligt 

och att de kunde hoppa av när som helst utan konsekvenser eller förklaringar. Under 

intervjun behövde de inte svara på frågor om de inte ville och deras svar behandlades 

konfidentiellt i det färdigställda resultatet (Olsson & Sörensen, 2011, s. 84, Centrum 

för forsknings- och bioetik, 2015a, World Medical Association, 2013). 

 

RESULTAT 
 

Resultatet av innehållsanalysen presenteras nedan i de fyra huvudkategorier med 

exempel och citat från den insamlade datan. De fyra kategorierna består av: humor 

kan bygga upp relationer, humor kan bidra till att öka välbefinnandet, humor bör 

anpassas efter person och situation samt humor tar tid och kan hota 

professionalitet.   

 

Humor kan bygga upp relationer   
Det som belystes vid intervjuerna var att humor var viktigt både för patientrelationen 

och inom personalgruppen. Deltagarna i studien beskrev att humor och skämt 

användes för att visa sig mänsklig och visa att de fanns där för patienten, samt för att 

bli omtyckt och ge ett bra intryck. 

 

Något som beskrevs i intervjuerna, var att humor bidrog till en lättare stämning 

mellan personal och vårdgivare, vidare framkom att humor lättare kunde användas 

av vårdpersonal eftersom de inte hade en personlig relation till patienten och dess 

närstående. En deltagare beskrev att sorg och kris ibland kunde ta stor plats i 

relationen mellan patient och anhörig, det kunde vara svårt för dem att skratta och 

skoja. Då kunde vårdpersonalen ha humor mer lättillgängligt och använda det med 

patienten eftersom vårdpersonalen inte påverkas personligt av patientens 

sjukdomssituation.  
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Somliga studiedeltagare berättade hur de lät humor ta plats i patientrelationen 

senare i skedet när en relation mellan vårdgivare och vårdtagare redan var påbörjad, 

samt att de senare kunde fördjupa relationen med hjälp av humor. De beskrev att det 

var viktigt att känna patienterna för att lättare veta hur personen mottog humor. Det 

som påpekades från deltagarna var, för att ge en god vård med humor behövde 

personalen vara trygg i sig själv och att en befintlig relation redan borde finnas med 

patienten. Andra studiedeltagare menade att det kunde vara en del i själva byggandet 

av relationen från början, att humorn fick ta plats innan en relation var etablerad för 

att bygga upp den. 

 

Somliga deltagare beskrev att humor kom spontant och att det, med vissa patienter 

kom tidigare i relationsbyggandet än med andra. Andra deltagare beskrev humorn 

som en mer medveten strategi för att lätta upp en stämning eller bygga en relation. 

“Att skämt eller humor alltså det är.. det är ju som ett redskap till att bygga en relation 

tycker jag (...) Det bryter ju som lite barriärer” - Jennie, 25 år 

 

Samtliga studiedeltagare påpekade vikten av att kunna skämta i personalgruppen för 

att lätta upp stämningen och orka med arbetsuppgifterna. Vidare beskrevs även att 

personalen kunde använda humor för att de själva var stressade. Kulturen på den 

onkologiska avdelning somliga arbetar på beskrevs som lättsam och att det fanns en 

skämtsam attityd. Genom den lättsamma stämningen som fanns kunde personalen 

lättare sprida sin glädje till patienterna och på så sätt skapa en bättre stämning. 

Personalens mående spelade en stor roll i hur de agerade och bemötte patienterna, 

om personalen hade skrattat tillsammans kunde de i sin tur ha med sig den 

lättsamma och skämtsamma attityden till sina patienter. Många beskrev att 

bemötandet blev bättre om de trivdes med arbetet, att både patienterna och arbetet 

påverkades av personalgruppens mående. En del beskrev att det var viktigt att kunna 

skämta med varandra om svåra situationer och när arbetsbelastningen var hög.  

“Vi skojar även om de svåra situationerna eftersom det är ju många gånger som man har 

alltså tagit till sig och tyckt att det alltså har varit jobbigt alltså i själen.” - Therese, 22 år 
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Humor beskrevs vara ett redskap personal emellan. Vissa upplevde att skämten och 

skratten gjorde relationen till kollegorna djupare och bättre, att det var en del i att 

lära känna varandra på ett djupare plan.  

 

Humor kan bidra till att öka välbefinnandet  
Bland studiedeltagarna rådde en delad mening gällande huruvida patienter 

uppskattat när de skämtat med dem eller inte. De effekter som studiedeltagarna 

upplevt att humor haft på patienterna var att de mådde bra av det och att det var 

viktigt och skönt att kunna skratta. De berättade hur de upplevde att förmågan att 

kunna skämta tillhörde en frisk inställning och att det var ett friskhetstecken. De 

berättade att de tyckte att patienterna mådde bättre när de kunde använda sig av en 

skämtsam atmosfär kring dem. Somliga påpekade att det inte gick att vara riktigt 

säker på hur patienten mottagit skämten medan andra var mer säkra på att 

patienterna uppskattat det. De beskrev att varje person var unik och individuell på 

sitt sätt och att det kunde vara svårt att tolka om ett skämt mottagits fel eller om det 

varit uppskattat.   

“När jag skämtat så har ju folk skrattat, jamen, och sen om de gör det för att vara artig eller 

tycker att det är roligt det vet jag ju inte. Om de tycker att det var olämpligt men vill inte 

göra mig obekväm och fnissar till det vet jag ju inte” - Jennie, 25 år 

 

Å andra sidan beskrevs också att humor kunde uppfattas som något negativt och att 

det inte alltid var uppskattat. En del patienter uppskattade inte humor eftersom de 

ansåg att vårdpersonalen var oseriösa när de skämtade och skojade med varandra i 

en, enligt patienten, väldigt allvarlig miljö. 

 

Några deltagare beskrev situationer där skämten inte mottagits väl eller där 

situationen missuppfattats av personalen själv. De beskrev att det tänkt tankar 

liknande “Varför var jag tvungen att säga så?” “Det där blev inte så bra”, sedan har de 

bett om ursäkt och pratat om snedsteget eller kunnat skratta åt det som gått fel efter 

att ursäkten nått fram.  
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“Jo någon gång har man kommit på sig själv att skoja om barnlöshet när någon har opererat 

bort livmodern. Sådär.. och så kommer man på det i samma sekund som man sa det att det 

här var ju dåligt” - Fredrik, 32 år 

 

Bland deltagarna i studien beskrev alla att humor kunden lätta upp stämningen bland 

vårdtagarna, samt att det kunde vara skönt för dem att få tänka på något annat än 

situationen de befann sig i. Vårdpersonalen kunde vilja få patienterna att tänka på 

annat och sträva efter små mål för att kunna få dem att se glimtar av något annat än 

sjukdomen. Ibland handlade det om att patienterna kunde förmå sig att skratta åt 

eländet, vilket kunde göra att de slapp tänka på allt negativt och istället kunna skratta 

åt det. De berättade att skämt och skoj för vissa patienter blev en copingstrategi för 

att kunna hantera allt det svåra i sjukdomen, att det blev ett uttryck för något annat. 

Somliga deltagare påpekade att när humor blev en copingstrategi, var det viktigt att 

kunna se igenom det för att kunna hjälpa. 

“Det finns ju dem som gör det, och då är det ju viktigt att man... att man kan se igenom det, 

(...) Det är en taktik, eller ett sätt att hantera, men då tror jag att det är viktigt att man ser 

det att man att man fattar det” - Jennie, 25 år 

 

Humor användes av vårdpersonalen för att ge intryck av att allt på sjukhuset inte var 

så allvarligt hela tiden. Vårdpersonalen använde även humor för att avdramatisera 

sjukhusvistelsen och för att skapa en lättare stämning där allt inte behövde handla 

om det svåra. Humor och skratt användes som ett sätt för att bryta negativa 

tankemönster och koppla bort sjukdom och allvarliga situationer.  

“För det känns som att det är väl lite därför man gör det också att allting inte är allvar, 

faktiskt.” - Sandra, 23 år 

 

Samtliga deltagare beskrev vikten av den lätta stämningen. De beskrev hur de 

försökte lätta upp stämningen för patienterna dels för att det skulle bli lättare att 

arbeta, dels för att patienterna skulle känna att det inte var en tung stämning alla 

gånger, trots svåra och jobbiga diagnoser. 
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Humor bör anpassas efter person och situation  
I intervjuerna påpekade samtliga deltagare hur viktigt det var att känna av både 

personen framför sig, stämningen och situationen i rummet, eftersom alla patienter 

var olika och humor var väldigt subjektivt. Somliga deltagare belyste att de alltid lät 

patienterna sätta tonen på samtalet och att de fick ta initiativ till att skämta. 

Deltagarna beskrev att allt styrs av vem du hade framför dig och att alla personer 

behövde stöd på olika sätt. För somliga passar aldrig humor medan för andra faller 

det sig naturligt att skoja. En del patienter behövde få skratta i en svår situation 

medan vissa behövde gråta, detta var något som deltagarna påpekade att de ansåg 

vara viktigt att ta hänsyn till. En deltagare belyste att en viktig del var att acceptera 

alla känslor hos patienten, även lättsamma känslor, för att göra denna sedd och låta 

stämningen vara sådan att alla känslor fick plats.  

“Men samtidigt har jag varit med om folk som behöver alltså, lättas upp med en liten alltså, 

alltså det behöver inte vara ett skämt så men att man kan komma till skratt även fast man 

vill grina” - Therese, 22 år 

 

Samtliga deltagare beskrev det terminala skedet för en patient som en situation där 

humor inte var passande, det nämndes även områden som personlig hygien, ny 

information och i samband med jobbiga besked som icke passande. De upplevde att 

skämt aldrig skulle innebära att någon kände sig nedvärderad, detta gällde inte bara 

patienterna utan även deras egna arbetskollegor. Något som påpekades var att aldrig 

skämta på patientens bekostnad eftersom det kunde bli ett hån och en förnedring, 

samt den maktposition som vårdpersonalen redan besatt kunde förstärkas. De flesta 

uppgav att de gärna kunde skämta på sin egen bekostnad och om sina egna 

tillkortakommanden, de beskrev även att oftast skämtades det om triviala och 

vardagliga saker. En deltagare beskrev blodprovstagning som en situation där det 

återkommande skämtades kring.  

“Ett väldigt vanligt skämt det är ju att när man tar, när man tar prover att, att det alltid 

återkommer det här att: ni tar allt blod ifrån mig höhöhö.. och så skrattar man, sen och så 

brukar jag säga att ja vi tar blod och ibland ger man ju en blodtransfusion och då säger man 
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att man får tillbaka blod som man har tagit av dig.(...) Att man tömmer dem på blod.” - 

Sofia, 31 år 

 

Det beskrevs att det ibland kunde vara viktigt att ta sig tid. En deltagare förklarade att 

om hen tog tio sekunder till att skämta och skratta med sin patient, så kunde det 

eventuellt innebära att det gjorde patientens dag. 

 

Humor tar tid och kan hota professionaliteten 
Vad som beskrivits från samtliga deltagare var att det största hindret för att inte 

använda humor, var att tiden inte fanns. Deltagarna beskrev att ibland när tiden inte 

funnits hade det varit på grund av för hög arbetsbelastning med för mycket att göra 

och för lite personal. När det varit stressigt och inte funnits tid till att se hela 

patienten och dennes behov hade personalen inte heller haft tid att skämta. De 

beskrev att deras fokus kan hamna på att få alla sina arbetssysslor gjorda i första 

hand och att extra tid med patienten inte fanns. Vid tidsbrist och andra stressande 

faktorer på arbetet kunde vårdpersonalen uppleva att de inte hann se hela patienten.  

“Man har överhuvudtaget inte den tiden man vill sitta ner eller stanna kvar på salen eller 

dem situationerna finns det ju gott om när man inte har det, och då finns det inte tid att 

skämta” - Jennie, 25 år 

 

Ett annat hinder för att inte använda humor med patienterna var vårdpersonalens 

rädsla för att inte ses som professionell och kunnig. Flertalet deltagare beskrev att det 

var viktigt för dem att de i första hand sågs som professionella hellre än roliga. De 

bekymrade sig om att patienterna endast skulle se dem stå och skoja och inte göra 

någonting annat när verkligheten egentligen var det motsatta. En deltagare berättade 

om att blanda skoj och professionalitet för att inte verka varken rigid eller oansvarig.  

“Där måste man såklart fundera så att det inte bara blir skoj och skämt och så sen vet de inte 

vad man gör, att man faktiskt gör ett bra jobb på sidan av” -Jennie, 25 år 

 

Rädslan för att upplevas som oprofessionell eller oseriös kunde deltagarna uppleva 
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som en orsak till att inte använda skämt. Även om majoriteten upplevde att skämt var 

ett bra hjälpmedel, beskrevs olikheter i varför det inte skulle användas. 

 

DISKUSSION  
 

Resultatdiskussion  
Resultatet visade att humor kan bygga upp relationer, kan hjälpa patienten att ändra 

fokus från något negativt till något positivt och kunna bidra till ökat välbefinnande. 

Humor måste dock anpassas efter person och situation, det kan även ta tid och hota 

professionaliteten.  

 

Relationen mellan vårdgivare och vårdtagare kan vara mer komplex än vad det ser ut 

som och speciellt när humor är inblandat på grund av individernas olika syn, med 

stöd av modell för omvårdnad, Umeå Universitet (2015) i avsnittet beträffande 

uppgift och relation. Studiens syfte var att beskriva vårdpersonalens upplevelser av 

humor i vården.  

 

Genom de sju intervjuerna blev resultatet att de flesta deltagare valde att använda 

humor för att lätta upp stämningen och avdramatisera patienternas vistelse på 

sjukhus. Det framkom att humor är ett mer svårförstått ämne än vad som anats, 

eftersom det är subjektivt och kan vara svårt att avgöra hur och när det ska användas. 

Flera deltagare i studien beskrev humor som en del i byggandet av relationer till 

patienterna, hur humor dels kunde lätta upp relationen, dels fördjupa den. Enligt 

Eriksson (1992, s. 55) är relationen mellan vårdtagare och vårdgivare en grund i hela 

vårdprocessen och även vårdandet i sig. Om humor kan användas för att antingen 

bygga upp en relation eller för att fördjupa en redan etablerad sådan, kan det ge 

fördelar när det kommer till vårdandet.  

 

Vad som vidare framkom ur studien var att vårdpersonalen antydde att humor kunde 

användas i relationsbyggandet med patienten, men att det var av vikt att redan ha 

byggt upp en relation så de kände patienterna och kunde veta hur de tog till sig 

humor. Liknande observationer kan ses i en studie av Rose, Spencer och Rausch 

(2013) som visade att de flesta patienter uppskattade användningen av humor när 
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relationen redan var etablerad, men menade att det kunde ses som påträngande om 

det användes initialt. I en studie genomförd av Johnson (2002) beskriver att 

patienterna uppskattade när sjuksköterskorna skämtade med dem och hur detta 

stärkte relationen som byggde på förtroende och lyhördhet, samt hur patienterna 

upplevde att humorn och relationen med sjuksköterskorna hjälpte dem att hantera 

och uthärda sin diagnos. Enligt Rose, Spencer och Rausch (2013) uppgav patienterna 

att en ändamålsenlig och positiv del av relationen med vårdteamet var användandet 

av humor.  

 

Det som framkom i studien var att deltagarna beskrev hur humor i personalgruppen 

förbättrade arbetsklimatet och även bemötandet till patienterna. Detta anknyter till 

den studie som Thornton och White (1999) genomförde där de beskrev att 

vårdpersonal använder humor som ett sätt att kunna slappna av, speciellt när det har 

varit en laddad situation. Liknande observationer kan hittas i Åstedt-Kurki och Isola 

(2001) samt i Dean och Major (2008) där humor i personalgruppen används för att 

lätta upp spänningar personalen emellan vilket kan leda till ett öppnare och 

trivsammare arbetsklimat. 

 

Från resultatet av studien framkom att vårdpersonalen försökte få patienterna att 

tänka på annat än jobbiga situationer, detta för att skapa en lättsam stämning och 

låta patienten skingra tankarna. Det beskrevs även att humor användes för att 

avdramatisera. En likhet som hittats i en studie gjord av Branney et al. (2014) var att 

patienterna beskrev att interaktionen med sjuksköterskorna hade emotionella 

effekter som att humorn lättade upp stämningen och hjälpte dem att se sin situation 

ur en mer positiv synvinkel. Likväl i en studie gjord av Johnson (2002) beskrivs hur 

humor kan hjälpa patienter att hantera bakslag i sin sjukdom och behandling, det har 

även en betydelse för hur sjuksköterskan hanterar allvarliga arbetssituationer och 

kan bidra till en bättre relation med patienten.  

 

Deltagarna i denna studie har beskrivit att för mycket skämt och skoj från patientens 

sida kan vara en copingstrategi för att lättare hantera sin situation. De beskrev vikten 

av att se bakom den skämtsamma fasaden för att kunna ge rätt hjälp. En liknande 

anknytning kan ses i studien av Tremayne (2014) där humor användes för att hantera 

svåra problem som kan uppstå i en persons liv och sjukvårdspersonal måste kunna 
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genomskåda detta för att sedan kunna lugna patientens bakomliggande oro. Langius-

Eklöf och Sundberg (2014, s. 56) skriver om hur meningsfullhet, hanterbarhet och 

begriplighet kan öka en känsla av sammanhang, KASAM. Humor kan som tidigare 

diskuterats vara till hjälp i svåra situationer, vilket tyder på att humor även kan vara 

en viktig del i arbetet med att ge patienten en ökad känsla av att kunna hantera sin 

situation.  

 

Det som framkom i denna studie var att vårdpersonalen inte visste hur humor 

mottogs av patienterna, utifrån deras beskrivning, att humor var olika från person till 

person och att de inte kunde säkerställa att någon inte blev illa berörd. I en studie av 

Rose, Spencer och Rausch (2013) framkom det att humor från vårdpersonalens sida 

uppskattades av patienterna, men påpekade att det även var beroende av att 

sammanhanget var rätt. 

 

Vad deltagarna i denna studie beskrev var att de måste kunna känna av personen som 

står framför dem för att kunna avgöra hur och om humor skulle användas. En 

jämförelse kan göras med en studie av Olsson et al. (2002) som beskriver vikten av 

att veta när humor ska användas för att på bästa sätt använda dess potential, samt att 

kunna uppskatta vilken sorts humor eller skämt som skulle kunna uppfattas som 

sårande, vilket kan vara en konst i sig. Somliga deltagare i studien beskrev hur de 

alltid lät patienterna sätta tonen på samtalet och lät dem börja skämta, detta för att 

minimera risken att såra någon. En liknelse kan dras från en studie som genomförts 

av McCreaddie och Payne (2014) som beskrev att patienterna var ofta mer benägna 

att påbörja och besvara användandet av humor än sjuksköterskorna, detta kan tolkas 

som avvaktande från sjuksköterskornas sida.  

 

Något som beskrivits i resultatet, var att rädslan att ses som oprofessionell översteg 

viljan att använda humor med patienterna. Vårdpersonalen i studien uttryckte att de 

kunde använda humor för att de själva var stressade. De upplevde dock att det inte 

fick bli för mycket skratt och skoj för att patienterna inte bara skulle se dem skratta 

och skämta, samtidigt som de inte ser dem göra något annat medan verkligheten var 

annorlunda. Detta kan anknytas till vad Johnson (2002) redogör för i sin studie som 

beskriver att det finns en vaksamhet över hur humor används eftersom 

sjuksköterskorna inte vill uppfattas som oprofessionella eller olämpliga.  
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Enligt en beskrivning av en modell för omvårdnad, Umeå Universitet (2015) har 

vårdpersonal i uppgift att bemöta, ta hand om och vårda sina patienter på ett sådant 

sätt att de använder sig av relevant vetenskap, beprövad erfarenhet och god etik. Där 

belyses även att olika etiska ställningstaganden ofta görs i vardagligt arbete om hur 

värdighet och respekt ska användas i patientvård. Hur vårdpersonal ska handla 

tillhör en god etisk förmåga samt olika etiska principer.  

 

Ämnet anses vara relevant för omvårdnad eftersom det finns tydlig forskning rörande 

hur patienter lättare kan hantera sin situation om den går att skämta om och där 

utgör sjuksköterskan ett viktigt stöd. Det finns studier som visar på att patienter 

uppskattar humor från vårdpersonalens sida vilket kan visa på att humor har en mer 

tydlig plats inom vården. 

 

Metoddiskussion  

Datainsamling  

I arbetet med intervjuerna fanns en del svårigheter eftersom arbetssättet var nytt, 

exempelvis att det ibland inte frågades upp kring vissa ämnen samt svårigheter att 

avbryta om intervjusvaren avvek från ämnet. Detta blir ett problem eftersom det är 

viktigt att kunna avgränsa intervjupersonen för att kunna nå till det material som är 

relevant för studien (Kvale, Brinkmann & Torhell, 2009, s. 105). 

 

Eftersom intervjuerna var de första som genomförts, utan omfattande träning eller 

kunskap rörande hur intervjuer bör genomföras, kan resultatet ha påverkats. 

Troligtvis skulle mer djuplodande och uttömmande svar framkommit, om mer 

kunskap funnits. Kunskap kring vad som sker gällande samspel i mötet med 

intervjupersonen var liten, på grund av det råder osäkerhet kring hur 

intervjusituationerna hanterats. Kunskap om samspelet underlättar för intervjuaren 

eftersom det skapar förutsättningar att lättare hantera energin som uppstår med 

intervjupersonen, samt underlättar att föra intervjun i den riktning som önskas 

samtidigt som intervjuns fokus inte tappas bort (Lantz, 2007, s. 87). Med detta sagt 

innebär det inte att de resultat som framkommit är helt förkastliga trots den 

okunskap som förelegat. 
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Om en ostrukturerad intervjuform följts hade resultatet blivit annorlunda, men den 

semistrukturerade intervjuformen kan göra att intervjuerna blir enklare att 

genomföra för ovana intervjuare, eftersom graden av strukturering på frågorna är 

valbar, antingen väl strukturerade frågor eller övergripande teman. Sannolikheten att 

svaren blir oväntade och livliga hänger samman med en spontan intervjuprocedur, 

medan en strukturerad intervju leder till att intervjun lättare struktureras under 

analysen (Kvale, Brinkmann & Torhell, 2009, s. 147). Det är rimligt och nödvändigt 

att intervjufrågorna revideras under intervjuernas gång (Malterud, 2014, s. 154).  

 

Telefonintervjuer kan vid studier som har mer djupa och ingående intervjufrågor, 

vara olämpliga (Trost, 1997, s. 23). Problemet med telefonintervjuer är att den 

ickeverbala kommunikationen förloras, detta bidrar till att ett lager av mening tappas 

som sedan inte går att väga in i tolkningen. Även den mänskliga kontakten och 

empatin som kan skapa intresse och motivation för samtalet försvinner, fördelen är 

att missförstånd kan redas ut och ledtrådar ges från hur tonläget ändras (Gillham & 

Jamison-Gromark, 2008, s. 143-144).  

 

 

Urval  

Om studien gjorts enligt första utkastet hade det kunnat påverka resultatet, eftersom 

fokusgrupper kan leda till att personerna inte vill uppge negativa eller dåliga 

erfarenheter, eventuellt vill de inte dela med sig av erfarenheter där de skulle kunna 

gjort fel (Malterud, 2014, s. 81). Informationsbrevet med listan för intresseanmälan 

lämnades i personalrummet. Det lämnades där för att sjuksköterskor och 

undersköterskor skulle kunna se det och anmäla sig. Eventuellt ville ingen vara den 

som började att skriva upp sig eller så blev brevet inte ens läst eftersom de upplevde 

att det inte rörde dem.  

 

En kvalitativ studies syfte är att erhålla det mest informationsrika innehållet ur ett 

litet antal personer, men ett tillgänglighetsurval innehåller ofta inte sådan rik 

information (Polit & Beck, 2013 [2014], s. 284). Insikt finns i att ett slumpmässigt 
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urval är att föredra, men med de förutsättningarna som fanns var det inte 

genomförbart. Ett slumpmässigt urval hade påverkat resultatet i den meningen att 

det gjort resultatet överförbart, men även för att ett sådant urval skulle gett en mer 

varierad mångfald bland deltagarna.   

 

Eftersom deltagarna i studien hade samma etniska och kulturella bakgrund kan detta 

påverkat deras upplevelser och därmed resultatet. Det är oklart på vilket sätt 

resultatet skulle ändrat sig jämfört med nu, om deltagarna varit av mer varierande 

kultur och etnisk härkomst, resultatet kan även ha påverkats av att alla deltagare i 

stort sett hade samma socioekonomiska bakgrund. Emerson (2015) beskriver ett 

problem med tillgänglighetsurval är att deltagarna ofta kommer från samma 

geografiska område, men det finns även en risk att deltagarna har samma eller 

liknande socioekonomiska status eller etniska bakgrund, dessa faktorer kan påverka 

studien och det kan bidra till att resultatet blir skevt. 

 

Analys  

Kvalitativa studier strävar efter tillförlitlighet som kan uttryckas i ord som 

trovärdighet, överförbarhet och pålitlighet (Graneheim & Lundman, 2004). 

Innehållsanalysen valdes att delas med utsedd handledare och en lärare på 

institutionen för omvårdnad, därför har analysens tolkning av materialet lästs och 

kommenterats av andra, för att öka graden av tillförlitlighet. Graneheim och 

Lundman (2004) beskriver att det kan vara en fördel om en annan forskare sett 

tolkningarna för att avgöra huruvida tolkningarna har analyserats på ett sätt som 

andra skulle anse vara tillförlitligt.  

 

För att uppnå trovärdighet har meningsenheterna strävat efter att inte bli för långa, 

mer än en mening eller för korta som till exempel några ord, eftersom det kan splittra 

analysen eller göra den svår att hantera. Ambitionen var att inte arbeta för textnära 

eftersom detta kan göra att underliggande meningar tappas. Under arbetets gång har 

data förändrats och ändringar har blivit gjorda under analysen, detta för att 

åstadkomma pålitlighet. Innehållet ska kunna överföras till olika situationer eller 

grupper samt att det är läsaren som avgör om texten kan vara överförbar. För att 

uppnå överförbarhet har det varit viktigt att det använts tydlig förklaring av hur 
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arbetet gått till väga samt beskrivning av datainsamlingen och deltagarna, i enlighet 

med Graneheim och Lundman (2004). 

 

Om en annan analysmetod använts hade resultatet självfallet blivit annorlunda, 

datamängderna hade även blivit annorlunda tolkade om någon annan tolkat texterna 

med samma sorts analysmetod. Det anses dock att resultatet av studien svarar mot 

syftet, eftersom de frågeställningar som fanns besvarades och det anses att studien 

tagit upp en del viktiga synpunkter. 

 

Forskningsetisk diskussion  
Under arbetets gång har fokus legat på vad som anses vara en god forskningsmetod, 

de riktlinjer som avser hur tillvägagångsättet vid forskning på människor bör 

genomföras, har följts (World Medical Association, 2013). Under intervjuerna fanns 

den etiska principen att inte skada i åtanke, genom att lyssna på den som blir 

intervjuad och inte ha ett dömande förhållningssätt utan ge den personen respekt. 

Vad som också beaktades ur principen, var att genom den respekt som gavs 

deltagaren skulle inte denne känna något som helst obehag för vad denne kunde ge 

för information under intervjun (Olsson & Sörensen, 2011, s. 83). 

 

Vad som skulle kunna diskuteras rörande handhållandet av materialet var att det inte 

fanns en bandspelare att tillgå, utan inspelningarna skedde via mobiltelefoner. 

Genom att materialet fanns på mobiltelefoner kunde det finnas obehöriga personer 

som eventuellt kunnat få tag i materialet. Intervjuerna numrerades, detta för att 

bevara deltagarnas integritet och konfidentialitet, texterna transkriberades på några 

dagar för att sedan raderas från telefonerna. Därför anses materialet i största möjliga 

mån ha hållits konfidentiellt, även med annan inspelningsutrustning skulle risken 

finnas att avlyssnas av utomstående. En stor del av forskningsetiken ligger på 

forskaren själv, hur denne agerar och hanterar situationer gällande sin studie 

(Centrum för forsknings- och bioetik, 2015b).  

 

Humor är subjektivt och det aldrig går att veta hur det uppfattas, därför skulle det 

kunna diskuteras huruvida användandet av humor är rätt eller inte med tanke på att 

det skulle kunna såra patienterna. Humor upplevs som väldigt individuellt, även 
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vårdpersonal är människor och kan såra någon vid bemötande utan att använda 

humor. Enligt en modell för omvårdnad, Umeå Universitet (2015) beskrivs det att i 

relationen mellan vårdtagare och vårdgivare bör finnas en ömsesidig respekt och 

tolerans, detta för att den beroendeställning en patient har till vårdgivaren ska 

uppfattas som positiv. 

 

 

KONKLUSION  
 

Resultatet av studien kan sammanfattas med att humor används både medvetet och 

spontant. Humor används både i relationer mellan vårdpersonal, men även i 

relationen mellan vårdpersonal och patient. I patientrelationen används humor för 

att både bygga upp och fördjupa en relation. Den används även för att avdramatisera 

sjukhusvistelse och sjukdom samt för att lätta upp stämningen i svåra situationer. I 

personalgruppen används humor för att skapa en bättre stämning och för att orka 

med arbetsuppgifterna. Personalen kan uppleva vissa skäl till att inte använda 

humor, exempelvis rädsla att ses som oprofessionell, men även att arbetsbördan är så 

pass stor och den tidspress de arbetar under, bidrar till att högsta prioritet ligger på 

att få arbetsuppgifterna utförda hellre än att fördjupa patientrelationen. Humor 

passar sig inte vid alla tillfällen och med alla personer, det uppskattas i stor 

utsträckning och kan leda till ökat välbefinnande, men kan vara sårande, därför är 

det av vikt att kunna läsa av människor och situationer. 

 

Insikt finns i att resultatet inte är överförbart med tanke på urvalet och studiens ringa 

storlek, likväl kan studiens resultat ligga till grund för vidare forskning eftersom det 

behövs mer forskning från detta perspektiv som kan vara överförbart.  

 

Humor är subjektivt både i avseende kring hur det uppfattas och vem det passar, 

därför kan det inte läras ut och användas som en standardiserad strategi. Som Olsson 

et al. (2002) tidigare beskrivit visar studier på att i stort sätt alla personer har något 

sorts sinne för humor. Detta kan vara något att forska vidare på, hur kan 

vårdpersonal ta till vara på varje individs sinne för humor? Hur kan vårdpersonal lära 
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sig ta till vara på detta? På vilket sätt kan detta användas? Humor är ett samspel 

mellan olika relationer och har en djupare grund som eventuellt behöver forskas mer 

kring eftersom den belyser ett viktigt ämne.  

 

Det vore intressant att forska vidare på vårdpersonalens perspektiv för att kunna få 

en djupare förståelse varför humor ibland undviks och på vilka sätt detta går att lösa, 

med tanke på att studier visat att humor i många fall är uppskattat av patienter. 
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BILAGA 1  
 

Frågeguide  

 Kan du berätta om hur du pratar och bemöter dina patienter? Utveckla (Hur 

kan det se ut?) (Hur kan det låta?) (Finns det några sätt/strategier?)  

 Vad kan vara hinder i bemötandet med patienter? 

 Tycker du det är viktigt att kunna skoja med dina patienter? Utveckla (Hur 

tycker du att det är viktigt?) (Varför/varför inte är det viktigt?)  

 Brukar du skoja med dina patienter? Vad brukar du skoja om? Varför skojar 

du med era patienter? Utveckla. Kan du berätta om en händelse?  

 Hur kan detta mottas? Kan du ge ett exempel?  

 Finns det situationer där man inte bör skämta? 

 Skämtar man i svåra situationer eller om svåra ämnen? 

 Har det gått dåligt när du skämtat? 

 Brukar du medvetet använda skämt när du bemöter patienter? 

 Hur brukar du bemöta patienter när de skämtar med dig? 

 Finns det situationer där man oftare använder skämt, där de är mer 

lättillgängliga? 

 Finns det tid till att skämta? 

 Skämtar ni i personalgruppen? 

  



  

 
 

BILAGA 2  
 

Hej! 

Vi heter Sara och Mikaela och går termin 5 på sjuksköterskeprogrammet här i Umeå och vi 

håller nu på att ska skriva vår C-uppsats. Vi vill göra en intervjustudie som berör ämnet hur 

vårdpersonal bemöter sina patienter.  

Vi skulle därför vilja intervjua ungefär 6 stycken frivilliga sjuksköterskor och 6 stycken frivilliga 

undersköterskor. Vi kommer att ha 4 olika fokusgrupper där 2 av dem kommer att innefatta 

sjuksköterskor och de andra 2 kommer att innefatta undersköterskor. Intervjuerna kommer 

att gå till på så sätt att ni får prata i grupp 3 och 3 och vi ställer frågor och spelar in samtalet.  

Ni kommer att vara anonyma i studien och ni har rätt att avbryta när ni vill utan konsekvenser. 

Det som sägs under intervjuerna kommer inte att användas på annat sätt än till studien där vi 

är de enda som kommer att ha tillgång till materialet. Materialet, kommer efter att vi har 

analyserat det att raderas. 

Det är ett intervjutillfälle per grupp och detta tar ca 30-40 min. Vi träffas onsdagen den 8/4 

men kommer överens om tider som fungerar för alla.  

Vi skulle bli väldigt glada om några av er skulle vilja delta i vår studie för att kunna få material 

till vår uppsats.  

Tack på förhand 

 Sara och Mikaela  
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Skriv upp er här: 

Grupp 1 - undersköterskor 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Grupp 2 - undersköterskor  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Grupp 3 – sjuksköterskor 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Grupp 4 – sjuksköterskor 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 


