
 
 

                                           

 

Blekinge Tekniska Högskola 
Sektionen för hälsa 

 
 
 
HU(MÅR) DU? 
ATT BELYSA ANVÄNDNINGEN AV HUMOR I OMVÅRDNADEN AV PATIENTEN 
UTIFRÅN ETT SJUKSKÖTERSKEPERSPEKTIV 

 

 

 

MARTINA ELIASSON 
ANNA ERICSSON 

 

 

 

 

 

 

Examensarbete i vårdvetenskap 15 hp  Handledare: Annelie Virveus 
VO1303    
Sjuksköterskeprogrammet   Blekinge Tekniska Högskola 
    Sektionen för hälsa 
Maj 2011    371 79 Karlskrona 



 
 

HU(MÅR) DU? 
ATT BELYSA ANVÄNDNINGEN AV HUMOR I OMVÅRDNADEN AV PATIENTEN 
UTIFRÅN ETT SJUKSKÖTERSKEPERSPEKTIV 

 

MARTINA ELIASSON 
ANNA ERICSSON 

Eliasson, M och Ericsson, A. Att belysa användningen av humor i omvårdnaden av patienten 
utifrån ett sjuksköterskeperspektiv. En litteraturstudie. Examensarbete i vårdvetenskap 15 
högskolepoäng. Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa, 2011. 

SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Humor är ett komplext fenomen som är vanligt förekommande i sociala 
sammanhang, därmed således också i omvårdnaden. Den generella uppfattningen om humor 
är dess positiva inverkan på individen men användning av humor vid fel tillfällen kan få 
konsekvenser för sjuksköterskans omvårdnad av patienten.  Syftet med studien är att belysa 
användningen av humor i omvårdnaden av patienten utifrån ett sjuksköterskeperspektiv. 
Metoden som använts är en kvalitativ litteraturstudie med granskning och sammanställning 
av åtta vetenskapliga artiklar. En innehållsanalys gjordes. I resultatet framkom fyra 
huvudkategorier; humorns användning för omvårdnadsrelationen, användning av humor för 
patientens välbefinnande, humorns användning i hantering av svåra situationer och 
situationer där humor bör anpassas. Även fyra subkategorier framkom; samhörigheten mellan 
sjuksköterskan och patienten, humor i kommunikationen med patienten, bevarandet av 
integritet och sjuksköterskans erfarenheter. 
De framkomna kategorierna påvisar humorns användning i olika situationer. Genomgående 
är dock att användning av humor ska ske med eftertanke eftersom varje patient är unik, likaså 
situationen. 

Nyckelord: humor, kommunikation, omvårdnad, omvårdnadsrelation  
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INLEDNING 
Begreppet humor kännetecknas av handlingar i tal, skrift, bild eller musik och har till uppgift 
att producerar ett leende eller ett skratt. Humor är ett vanligt förekommande fenomen i det 
mänskliga beteendet (Moore, 2008). 
Humor är en integrerad del i det vardagliga livet och skapar starka band och förtroende mellan 
människor (Martin, 2004). Detta talar således för att det också är en viktig del i omvårdnaden. 
Förtrolighet och humor är nära relaterade till varandra och en relation mellan dessa skapar 
stressreduktion och självförtroende hos patienten, det är därför viktigt för sjuksköterskan att 
erhålla kunskap om dessa samband. I omvårdnadssammanhang krävs det dock att patienten 
tas på allvar för att humorn ska få en god inverkan (Olsson, Backe & Sörensen, 2003). Humor 
ses generellt som något positivt men har olika betydelse för olika människor, det är svårt att 
använda humorn på rätt sätt och därför av vikt för sjuksköterskan att känna till hur 
användningen av humor kan påverkar omvårdnaden (Moore, 2008). Humor kan antas ha olika 
påverkan för olika människor och forskningsproblemet som är av intresse att undersöka för 
sjuksköterskan är hur och när humor kan användas i omvårdnaden. Kunskap om humor i 
sjukvården kan ge mer förståelse för hur sjuksköterskan kan använda humor på bästa sätt i 
olika omvårdnadssammanhang av patienten.  

BAKGRUND 
I bakgrunden avses begreppen omvårdnad, omvårdnadsrelation, kommunikation, humor och 
humor i omvårdnaden att behandlas. 

Omvårdnad  
Ordet omvårdnad härleds till omtänksamhet, försiktighet och undvikandet av att skada 
(Finfgeld- Connett, 2008). Vidare beskrivs omvårdnadsdefinitionen som ett sätt att hjälpa 
personer att hantera, bära och finna mening i de erfarenheter som följer med lidande och 
sjukdom. Omvårdnad handlar även om att förebygga sjukdom och främja hälsa (DalPezzo, 
2007). Det är sjuksköterskans uppgift att främja hälsa och förebygga sjukdom samt se till den 
sjukes situation och hon bör ständigt sträva efter att finna nya möjligheter och metoder till att 
åstadkomma förändring (Travelbee, 1971). Detta påtalas även av DalPezzo (2007) som menar 
att god omvårdnad är när skicklighet, hög kvalitet, holistiskt tankesätt, samarbete och vård 
planeras och utformas på ett sätt så patientens hälsa optimeras. 
  
”Nursing is an interpersonal process whereby the professional nurses practitioner assists an 
individual, family, or community to prevent or cope with the experience of illness and 
suffering and, if necessary, to find meaning in these experience.” (Travelbee, 1971, s.7). 

Enligt Moore (2008) är konsten med omvårdnad en cyklisk mellanmänsklig process som 
karaktäriseras av äkthet och tillit. Omvårdnad utvecklas i en atmosfär där mellanmänskliga, 
känsliga och ärliga interaktioner är närvarnade. Humor i omvårdnaden förmodas vara ett 
tillvägagångssätt som sjuksköterskan kan använda som en viktig resurs för omvårdnaden och 
omvårdnadsrelationen (Moore, 2008). Travelbee (1971) anser att mellanmänskliga relationer 
endast kan existera om båda reagerar på den andres mänsklighet. Den mellanmänskliga 
relationen kan först åstadkommas då ömsesidig kontakt erhållits.   

Omvårdnadsrelationen 
 Omvårdnadsrelationen beskrivs som en interaktion mellan sjuksköterskan och patienten 
baserad på kommunikation mellan de två parterna, där patienten är i fokus. Grundläggande i 
omvårdnadsrelationen är att initiera, upprätthålla och stödja omvårdnadsprocessen (Rask & 
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Brunt, 2007). Enligt Travelbee (1971) är omvårdnadsrelationen en serie av upplevelser mellan 
sjuksköterskan och patienten. Detta karakteriseras av att sjuksköterskan möter patienten och 
ser till dennes individuella behov. Sjuksköterskan har en viktig roll i att etablera och bibehålla 
en god omvårdnadsrelation samtidigt som hon ska använda sig själv terapeutiskt. För att göra 
detta är det nödvändigt för sjuksköterskan att besitta en förståelse för det mänskliga 
välmåendet. Det är den mellanmänskliga relationen som är det medel genom vilket syftet med 
omvårdnaden är uppfyllt. Det är sjuksköterskan som är ansvarig för att en relation etableras 
och bibehålls mellan sjuksköterskan och patienten men för att detta ska uppnås måste båda ha 
samma strävan (Travelbee, 1971). Liknande framförs i hälso- och sjukvårdslagen (SFS 
1982:763) där det skildras att goda kontakter ska främjas mellan patienten och sjuksköterskan 
inom hälso- och sjukvården.  

Beroende på hur sjuksköterskan närmar sig patienten kan en god omvårdnadsrelation skapas 
som får patienten att känna trygghet. Detta kan hjälpa patienten att känna sig mer bekväm, 
våga öppna upp sig och visa sina känslor. Etablerandet av en relation som denna kräver att 
sjuksköterskan är ärlig och hjälper patienten att känna sig respekterad för den hon är (Rask & 
Brunt, 2007). Vidare påvisar Rask och Brunt (2007) hur upprättandet och bibehållandet av 
omvårdnadsrelationen är beroende av hur sjuksköterskan visar patienter att hon bryr sig om 
dem, vill lära känna dem och att hon vill etablera kontakt genom att vara tillgänglig. För att 
upprätthålla en ömsesidig och ärlig respekt mellan sjuksköterskan och patienten måste 
sjuksköterskan agera och kommunicera på ett tydligt och distinkt sätt gentemot patienten 
(Rask & Brunt, 2007).  Vidare menar Rask och Brunt (2007) att humor utgör en viktig 
egenskap för den mellanmänskliga relationen.  

Humor som kommunikation  
Kommunikation förklaras av Eide och Eide (2007) som ett utbyte av meningsfulla tecken och 
meningar mellan minst två parter och dessa har ett ömsesidigt påverkans- och 
utbytesförhållande till varandra. Humor som kommunikation kan används i 
omvårdnadsrelaterade sammanhang och har till uppgift att skapa kontakt och tillit, vilket 
bidrar till att främja hälsa och lindra lidande (Eide & Eide, 2007). Kommunikation har en 
dynamisk kraft då den kan få en avgörande påverkan på den mellanmänskliga närheten. 
Kommunikation kan användas till att stärka, lindra men även till att såra. Därför bör all 
kommunikation bestå av godhet (Travelbee, 1971). Vidare framhåller Street, Makoul, Arora 
och Epstein (2009) att sjuksköterskans kommunikationsförmåga avspelar sig i patientens 
psykosociala hälsa vilket visar sig i att individen har positiva upplevelser och känslor samt 
färre negativa såsom oro, ilska och rädsla.     
 
Det finns flera olika sätt för sjuksköterskan att kommunicera men genom ett öppet 
förhållningssätt som karakteriseras av ömsesidig förståelse och kontakt kan sjuksköterskan 
gör sig tillgänglig för patienten (Finch, 2006). Inom hälso- och sjukvården är sättet att 
kommunicera avgörande för hur väl faktaupplysande tas emot av mottagare. Inslag av humor i 
kommunikationen kan verka stressreducerande och minska upplevelsen av att vara belastad 
av information, framför allt bidrar det till att skilja på informationsmeddelande från varandra.  

Humor  
Humor och skratt kan förklaras ur olika perspektiv, bland annat utifrån fysiologiska, 
psykologiska och sociokulturella (Olsson et al., 2003).  
Definitionen av humor varierar och de förklaringar som finns tenderar att vara öppna för 
tolkning. De breda definitionerna bekräftar att humor är ett komplext fenomen. Gemensamt 
för de flesta definitioner är dock att humor förknippas med skratt och humoristiska inslag 
vilket förväntas locka till skratt hos i alla fall den ena parten (Olsson et al., 2003). Sinnet för 
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humor har studerats lika länge som dokumentation har kunnat göras. Kirurgen Henri de 
Mondeville ansåg redan på 1200 – talet att skratt, glädje och roliga historier kunde vara till 
stor hjälp vid tillfrisknandet. Flera framstående historiska teoretiker och filosofer såsom 
Voltaire och Freud har upprättat teorier om varför humor används men det är först i modern 
tid på 1980 – talet som humor blev ett erkänt forskningsområde. Det finns ett flertal teorier 
om humor och de delas främst in i tre kategorier; överlägsenhetsteorier, oförenlighetsteorier 
och lättnadsteorier (Olsson et al, 2003).  
 
Humor är ett väldigt komplext fenomen och används i kognitiva, emotionella, psykologiska 
och sociala aspekter samt beteenden. Humorns användning i dessa olika aspekter och 
beteende reflekteras även i vilken syn på humor som individen har. Beroende på vilken 
personlighet personen har visar sig och uttrycks humor på olika sätt (Gervains & Wilson, 
2005). De individuella olikheterna som påvisas ovan gör det svårt att veta när humor ska 
användas men även hur humorn tas emot av mottagaren (Gervains & Wilson, 2005). Olsson et 
al. (2001) menar att alla har ett sinne för humor men att det inte alltid uppskattas av 
omgivningen. Humor påtalas inneha indirekta fördelar för välmående genom dess användning 
som ett socialt stöd. Detta sociala stöd fungerar som ett terapeutiskt hjälpmedel och får en 
positiv inverkan på relationer mellan människor (Martin, 2004).  

SYFTE 
Studiens syfte var att belysa användningen av humor i omvårdnaden av patienten utifrån ett 
sjuksköterskeperspektiv.  

FRÅGESTÄLLNING 
När och hur kan humor användas i omvårdnaden och vilken inverkan får det för omvårdnaden 
av patienten? 

METOD 
Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska hälso- och sjukvårdspersonalen utföra sitt arbete i 
överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet (SFS 1982:763). Syftet med 
omvårdnadsforskning är att svara på frågor och lösa problem som var relevanta för 
omvårdnaden (Polit & Beck, 2008). 
  
Studien var en litteraturstudie där åtta vetenskapliga artiklar med kvalitativ metod låg till 
grund för studiens resultat. En litteraturstudie innebär att kritiskt sammanställa forskning 
inom ett område ofta för att identifiera ett forskningsproblem (Polit & Beck, 2008). Alla 
artiklar som valdes utgick från det så kallade IMRAD- formatet, där artikeln utgjordes av fyra 
olika sektioner; introduktion, metod, resultat och diskussion. Detta format innebar också att 
sammanfattning och referenslista fanns (Polit & Beck, 2008). Den kvalitativa 
forskningsmetoden används till att beskriva, förklara och fördjupa förståelsen för mänskliga 
upplevelser. En kvalitativ metod syftar till att kartlägga individers meningsupplevelser och 
målet med studien är att upptäcka mönster och kännetecken (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 
2006). Artiklar som inkluderades i studien var med holistisk ansats. Detta innebär enligt 
Willman et al. (2006)  att det är helhetsperspektiv på människan som studeras, inte variabler. 
Metoden har även en induktiv ansats och ger beskrivande data. Exempel på 
insamlingsmetoder kan vara dagböcker, observationer och intervjuer (Willman et al., 2006).  
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Datainsamling 
Datainsamlingen av artiklarna gjordes i tre databaser; CINAHL, Medline och PsychInfo (se 
Bilaga 1). Datainsamlingen påbörjades i CINAHL vars innehåll består av artiklar från alla 
nätbaserade engelskspråkiga omvårdnadstidsskrifter. Databasen omfattar cirka 3000 
tidsskrifter och har mer än en miljon artiklar (Polit & Beck, 2008). Närmare 65 procent av 
artiklarna berör omvårdnad och material finns tillgängligt från år 1983(Willman et al., 2006). 
Medline är den primära databasen inom områden såsom medicin, omvårdnad, ordontologi och 
hälso- och sjukvårdadministration. Databasen omfattas av 95 procent medicinsk litteratur 
(Willman et al., 2006). I PsychInfo finns artiklar som berör psykologi eller psykologiska 
aspekter inom besläktade discipliner såsom medicin och omvårdnad. Artikelsökningen 
genomfördes två gånger med ett halvårs mellanrum eftersom databaserna kontinuerligt 
uppdaterades (Willman et al., 2006). Inga ytterligare artiklar hittades vid den andra sökningen 
som passade studiens syfte. Sökningarna genomfördes båda gångerna gemensamt. Det 
sammanlagda antalet träffar när artikelsökningen hade genomförts var 916 och av dessa 
genomlästes noggrant ett hundratal abstract gemensamt och åtta vetenskapliga artiklar 
uppfyllde kraven för studiens syfte. Resterande artiklar visade sig efter en översikt inte 
motsvara kraven på antingen metodologisk uppbyggnad, studiens syfte eller så saknades de 
valda inklusionskriterierna.  

I alla sökningarna användes Headings/ MeSH- termerna/ thesaurus ; wit and Humor, laughter, 
communication, caring, nursing care, nurse patient relations, health, health care, humour, 
coping, jokes, wellbeing. MeSH betyder Medical Subject Headings och användes som 
kategoriseringsord för att underlätta sökningen (Polit & Beck, 2008). Sökorden kombinerades 
i olika konstellationer med hjälp av det booleska ordet AND. Booleska sökoperatorer är ord 
som kombinerar söktermer på olika sätt. Rätt kombinationer hjälper forskaren att täcka så 
mycket som möjligt av den relevanta litteraturen, samtidigt som sökningen riktas till ett 
avgränsat område (Willman et al., 2006). En av inklusionskriterierna var att artiklarna skulle 
var peer- reviewed vilket innebar att artiklarna var förhandsgranskade av forskare med 
kompetens inom området (Polit & Beck, 2008). Övriga inklusionskriterier var att artiklarna 
skulle vara med kvalitativ metod, på engelska, fulltext och ur ett sjuksköterskeperspektiv. 
Inga begränsningar gjordes för i vilket land studien var gjord eller vilket år studien hade 
genomförts, detta för att inte utesluta resultat som svarade upp mot studiens syfte. Studierna 
var inte tvungna att vara gjorda på sjukhus utan även studier genomförde inom primärvård 
och psykiatri medräknades. Det begränsade antalet artiklar berörande studiens ämne var en 
bakomliggande orsak.  

En manuell sökning genomfördes genom att granska tidigare genomförda arbeten och 
artiklars referenslistor.  Sökningen genererade i två artiklar som söktes upp i PubMed som är 
den största sökmotorn i Medline (Willman et al., 2006). Den manuella sökningen gjordes för 
att komplettera de tidigare sökningarna och för att hitta artiklar som borde vara med i 
litteraturstudien men som inte hittades under sökningarna med de valda söktermerna 
(Granskär & Höglund- Nielsen, 2008; Willman et al., 2006). Den manuella sökningen gav 
möjlighet till ytterligare sondering av området.  

 De valda artiklarna kvalitetsbedömdes med hjälp av Carlsson och Eimans protokoll för 
studier med kvalitativ metod (Carlsson & Eiman, 2003). Detta gjordes för att kunna granska 
artiklarna systematiskt och för att lättare kunna utvärdera artiklarnas kvalitet (Forsberg & 
Wengström, 2008). Carlsson och Eimans protokoll justerades för att passa studiens syfte och 
två frågor togs därför bort. Frågorna som togs bort var; patienter med lungcancerdiagnos och 
triangulering (se Bilaga 2). Kvalitetsbedömningen byggde på att poängsätta artikelns 
uppbyggnad, resultat, diskussion och slutsats. Poängskalan graderades från noll till tre och 
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den sammanlagda poängen omvandlades sedan till procent. Ju högre procentsats desto bättre 
kvalitet på artikeln. Grad III uppfyllde > 60 % av det sammanlagda resultatet, grad II 
uppfyllde > 70 % och grad I uppfyllde > 80 %. Enligt studien bedömdes artiklar med grad tre 
som låg kvalitet, grad två som medelgod kvalitet och grad ett som god kvalitet. I studien ingår 
sju artiklar med god kvalitet och en med medelgod kvalitet. Den medelgoda artikeln valdes att 
inkluderas eftersom den ändå svarade upp mot studiens syfte. Bedömningen av artiklarnas 
kvalitet gjordes först var för sig och sedan tillsammans för att få en så korrekt 
kvalitetsbedömning som möjligt.    

Analys   
Analyseringen av artiklarna gjordes med inspiration av Burnards (1996)  innehållsanalys för 
kvalitativa metoder. Burnards innehållsanalys innefattar fyra steg, dock änvändes endast de  
tre första stegen eftersom det fjärde steget innebar att en teori eventuellt skulle bildas. Syftet 
med en kvalitativ innehållsanalys är att hitta meningen med framträdande teman och mönster 
bland artikelns redan befintliga ämnen. I en kvalitativ innehållsanalys bryts artikelns innehåll 
ner i mindra delar som kodas och sedan namnges för att sättas in i kategorier (se Bilaga 3) 
(Burnard, 1996; Polit & Beck, 2008). Målet under studiens analysförfarande var att analysen 
skulle vara av manifest slag, där innehållet i texten tolkas ordagrant (Polit & Beck, 2008). 
 
Enligt Burnard består en innehållsanalys av fyra steg. I steg ett genomläses texten flera gånger 
för att få en överblick över materialet. Hela artikeln översattes av författarna med hjälp av 
lexikon från engelska till svenska för att underlätta studiens process.  Sedan noteras små 
meningar och fraser som var bärande i texten i höger marginalen och det är dessa som 
summerar texten. Enligt Burnard kallas detta ”open coding” (Burnard, 1996). 
Genomläsningen av artiklarna gjordes i denna studie upprepade gånger, både enskilt och 
tillsammans för att få en så korrekt bild av materialet som möjligt. I artiklarna markerades 
bärande meningar som svarade upp till studiens syfte, även detta gjordes tillsammans. De 
bärande meningarna markerades för att få en bättre överblick över all data. I steg två ska de 
bärande meningarna grupperas och om nödvändigt reduceras. Reduceringen innebär att 
återkommande enheter bildar kategorier (Burnard, 1996). Kategoriseringen av meningarna 
och fraserna i studien bildade fyra huvudkategorier och tre subkategorier. I steg tre markeras 
huvudkategorierna med en specifik färg vilket ger en tydlig uppdelning på kategoriseringen. 
De bärande meningarna ska sedan klippas ut och varje enhet från samma kategori klistras in 
på samma papper (Burnard, 1996). I studien markerades de fyra olika huvudkategorierna i 
fyra olika färger för att identifiera hur studien skulle planeras och presenteras, dock klipptes 
aldrig meningarna ut eftersom helheten i artikeln ville behållas. I steg fyra ska forskarfrågan 
besvaras och en teori bildas. Det är här som teorin kan framkommer utifrån den analyserade 
texten (Burnard, 1996). Steg fyra uteslöts för att det inte var förenlig med studiens syfte. För 
översikt över de artiklar analyserades se Bilaga 4. 

Etiskt övervägande 
I studier där människor är deltagande måste hänsyn tas så att deras rättigheter är skyddade. 
Etiskt övervägande tenderar att orsaka konflikt mellan viljan att producera ny evidens och de 
etiska aspekterna (Polit & Beck, 2008). I etikprövning av forskning som avser människor och 
människovärdet finns riktlinjer för hur forskning ska bedrivas för att bevara den mänskliga 
integriteten (SFS 2003:615). Målet var att ta med artiklar där etiskt godkännande fanns. På 
grund av det begränsade utbudet av artiklar frångicks detta då endast fyra av de åtta valda 
artiklarna redogjorde för hur etiskt godkännande sökts och fåtts. Resterande fyra valdes ändå 
att inkluderas eftersom de svarade upp mot studiens syfte.    
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Förförståelse  
I en studie med kvalitativ metod menar Forsberg och Wengström (2008) att forskarna ska ta 
ställning till den förförståelse som avser den kunskap som redan innehas inom området där 
undersökningen ska genomföras. De menar även att förförståelsen ska beaktas genom hela 
arbetet. Författarna till studiens egna förförståelse om humor och dess inverkan var att humor 
var positivt. Författarna uppfattar att sjuksköterskan använder humor när hon ska 
kommunicera med patienten i olika omvårdnadssituationer för att lättare framföra sitt 
budskap. Därför antogs det även att användning av humor i omvårdnaden av patienter kunde 
vara ett positivt inslag vid flera tillfällen.  

RESULTAT 
Ur innehållsanalysens genomförande framkom fyra huvudkategorier och fyra subkategorier. 
Huvudkategorierna var; humorns användning för omvårdnadsrelationen, användning av 
humor för patientens välbefinnande, humorns användning i hantering av svåra situationer och 
situationer där humor bör anpassas. Subkategorierna var; samhörigheten mellan 
sjuksköterskan och patienten, humor i kommunikationen med patienten, bevarandet av 
integriteten och sjuksköterskans erfarenhet. I figur 1 nedan illustreras varje kategori.  

        Figur 1. Kategorier med subkategorier 

Humorns användning för omvårdnadsrelationen  
I situationen när en relation skulle etableras var humor en viktig aspekt mellan sjuksköterskan 
och patienten (Kinsman Dean & Gregory, 2004). Sjuksköterskan uppfattade humor som 
meningsfullt vid grundandet av omvårdnadsrelationen då det ansågs vara det som bibehöll 
bandet mellan dem båda. Sjuksköterskan valde att spendera mer tid tillsammans med patienter 
som uppfattades som humoristiska vilket gjorde att en omvårdnadsrelation kunde upprättas 
men även att en redan stiftad relation kunde bevaras (Kinsman Dean & Gregory, 2004).   

I situationer då sjuksköterskan framkallade leende eller skratt hos patienten gjorde det att 
sjuksköterskan uppfattade sin handling som meningsfull, om inte för det medicinska så i alla 
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fall för det känslomässiga (Kinsman Dean & Major, 2008). Vid användandet av humor 
kvarstod den positiva effekten mellan sjuksköterskan och patienten utöver den omedelbara 
reaktionen. Vissa humoristiska interaktioner var så kraftfulla att dessa erfarenheter kunde 
erinra sjuksköterskan lycka flera år efter händelsen. Sjuksköterskan uppfattade då den starka 
relationen så lyckad att hon kände tillfredställelse med sin omvårdnadshandling långt efter att 
den hade avslutats (Beck, 1997). Sjuksköterskans välmående och sinnesstämning 
möjliggjorde användning av humor i omvårdnaden, hennes lycka avspeglade sig i hur ofta 
humor, skratt och skämt integrerades (Isola & Åstedt- Kurki, 1996).    

Samhörigheten mellan sjuksköterskan och patienten 
Sjuksköterskan använde sig av humor för att uppfattningen om henne själv skulle bli mer 
mänsklig och mindre strikt. Hennes skämt var av självironisk karaktär. Förmågan att rikta 
humorn mot sig själv gav sjuksköterskan ett mildare intryck och gjorde det även lättade för 
patienten att närma sig henne (Kinsman Dean & Major, 2008; Åstedt- Kurki & Liukkonnen, 
1994). Oavsett i vilket sammanhang inom omvårdnaden som humor användes kunde detta 
vara en grogrund för att känslan av samhörighet mellan sjuksköterskan och patienten 
upprättades vilket gav en familjär och avslappnad atmosfär (Kinsman Dean & Gregory, 2004; 
Struthers, 1999; Åstedt- Kurki & Liukkonnen, 1994). Genom att uppleva en rolig stund 
tillsammans skapades en samhörighet bland de inblandade och ett speciellt band 
frambringades. Humoristiska stunder sågs även som små hemligheter som bara delades 
mellan patienten och sjuksköterskan vilket även detta gav en känsla av samhörighet (Beck, 
1997).  

Humor i kommunikationen med patienten 
I omvårdnadsrelationen visade sig humor som uttryck i verbal kommunikation genom skämt, 
lekfullhet, metaforer och ordspråk. Gesterna användes för att förstärka det förmedlade 
budskapet (Isola & Åstedt- Kurki, 1996; Åstedt- Kurki & Liukkonnen, 1994). Humor 
användes som en kommunikationsteknik mellan sjuksköterskan och patienten. I stunder då 
sjuksköterskan kände uppgivenhet var humor ett sätt att kommunicera, vilket underlättade det 
fortsatta arbetet (Beck, 1997).  

En del av sjuksköterskorna använde humor som ett sätt att ”bryta isen” i mötet med nya 
patienter. När isen väl var bruten fanns grunden för att skapa god kommunikation och 
förtroende. Andra sjuksköterskor menade att en god omvårdnadsrelation var grunden för att 
vidare kunna introducera humor i kommunikationen (Kinsman Dean & Gregory, 2004). En 
annan beståndsdel som spelade in i kommunikationen med patienten och hur pass mycket 
humor som tillämpades var patientens språkkunskaper. Hade patienten bristfälliga 
språkkunskaper var sjuksköterskan försiktig med integreringen av humor då hon märkte att 
det bara var hon som skrattade (Isola & Åstedt- Kurki, 2001). Sjuksköterskan uppfattade 
humor som en egenskap för att utveckla förtroende och tillit hos patienten.  Användning av 
humor i omvårdnaden var inte alltid en planerad omvårdnadshandling men när den användes 
visade det sig i efterhand vara det mest lämpliga tillvägagångssättet att kommunicera enligt 
sjuksköterskan (Beck, 1997). Humor saknade en allmän beskrivning men kändes igen av 
sjuksköterskorna som ett speciellt karaktärsdrag och som en mycket stor tillgång när patienten 
och sjuksköterskan skulle kommunicera (Struthers, 1999). 

Användning av humor för patientens välbefinnande 
Humor uppfattades som ett vänskapligt inslag och användes för att utveckla den terapeutiska 
relationen. I omvårdnadssammanhang användes humor för att verka välgörande och lugnande 
(Sturm, 2009). Sjuksköterskan uppfattade att humor och skratt var ett sätt att utbyta energi 
mellan sjuksköterskan och patienten (Kinsman Dean & Gregory, 2004).  
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”We bonded doing this conversation, we laughed a lot, I could feel both of our energies 
rising” (Kinsman Dean & Gregory, 2004, s.142) 

Sjuksköterskan uppfattade att när humor användes kunde det hjälpa patienten att må bättre på 
många olika sätt. Genom att använda humor kunde lugn skapas, oro minskas och även få 
patienten att känna sig avslappnad. Avslappningen kunde till och med lindra smärta. 
Sjuksköterskan menade att där ett uns av humor kunde förnimmas kände sig patienten mer 
bekväm (Sturm, 2009; Åstedt- Kurki & Liukkonnen, 1994). Det visade sig även att 
sjuksköterskan och patienten lättare kunde slappna av tillsammans (Sturm, 2009). Det var inte 
bara omgivningen och atmosfären i rummet som påverkades när humor användes i 
omvårdnaden, sjuksköterskan såg en tydlig skillnad i patienternas ansikten, ögonen glittrade 
och bekymmersrynkorna försvann i pannan (Kinsman Dean & Gregory, 2004). Humor var en 
djupgående, väsentlig kvalitet för hur sjukdom och hälsa hanterades. Sjuksköterskan ansåg att 
humor var en integrerad del av överlevnadsinstinkten hos patienten oavsett hur allvarlig 
sjukdomen var (Kinsman Dean & Gregory, 2004).  

Bevarandet av integriteten 
Under omvårdnadsarbetet inträffade ibland mindre missöden där det var sjuksköterskans 
klumpighet som resulterade i roliga stunder.  

”We were discussing the patient’s problem, ear pain. I said to the patient that I’ll just have a 
peek at the ear. I turn to the side-table to pick up my instruments. As I am approaching the 

patient exclaims, ‘That some pretty heavy artillery, don’t you think’. I was holding a spatula 
and a torch. We both laughed at my absent mindedness.” (Åstedt- Kurki & Isola, 2001, s.454) 

Sjuksköterskan lyckades under intima undersökningar bevara patientens integritet genom 
användning av humor. Även under dagliga rutiner såsom toalettbesök och vid skötsel av den 
personliga hygien användes humor för att göra situationen så naturlig som möjligt för 
patienten. Vid toalettbesök kunde sjuksköterskan uttrycka sig med hjälp av skämt som hade 
avdramatiserande karaktär (Kinsman Dean & Gregory, 2004; Kinsman Dean & Major, 2008).  

”What goes in must come out.” (Kinsman Dean & Major, 2008, s.1093) 

Humors användning i hantering av svåra situationer 
Humor spelade en viktig roll i hur sjuksköterskor på ett effektivt sätt hanterade svåra 
situationer och svårhanterliga patienter. Humor hjälpte sjuksköterskan att hantera frustration, 
ilska och rädsla i omvårdnaden av patienten. I en omgivning där vårdbehovet var stort kunde 
humor lätta sjuksköterskans ibland upplevda börda. Skratt blev ett alternativ till tårar och 
lättade på spänningarna vilket underlättade omvårdnadsarbetet (Kinsman Dean & Gregory, 
2004).   

Sjuksköterskan uppfattade att humor var ett sätt för patienterna att förmedla sin djupaste oro 
(Kinsman Dean & Gregory, 2004). Genom att sjuksköterskan gav utrymme för humor fanns 
det möjlighet för patienten att uttrycka känslor som annars varit svåra att förmedla (Åstedt- 
Kurki & Liukkonnen, 1994). Både där kriser var vanligt förekommande och där döden var 
närvarande visade sig humor ha en utomordentlig funktion eftersom den ansågs som ett 
verktyg för att hantera känslor. Sjuksköterskan uppfattade att patienten kunde dölja sitt 
egentliga budskap med skämt men att den sortens humor kunde tolkas på flera olika nivåer. 
Erfarna sjuksköterskor såg inte det som något hinder utan använde det dolda budskapet som 
en invit till kommunikation (Kinsman Dean & Major, 2008). Sjuksköterskan iakttog hur 
patienten använde sig av sarkasm och självironi för att kunna uttrycka sig i sin svåra situation. 
Sjuksköterskan uppfattade att humor var mest betydelsefullt för de manliga patienterna och att 
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de i större utsträckning uttryckte sig med hjälp av det. Sjuksköterskan trodde att männen 
använde humor både som ett sätt att uttrycka sig och som ett sätt att dölja sin oro. (Isola & 
Åstedt- Kurki, 1996Åstedt- Kurki & Liukkonnen, 1994).  

När humorn användes visade den sig fylla flera goda funktioner men det noterades även att 
humor kunde ha skadliga effekter om patienten uppfattade skämten som förlöjligande. Det var 
nödvändligt för sjuksköterskan att kunna skilja på humor som en välgörande integrering 
kontra en skadlig (Sturm, 2009). Humor visade sig kunna distansera relationen mellan 
sjuksköterskan och patienten (Kinsman Dean & Major, 2008).  

Situationer där humor bör anpassas 
En avgörande aspekt när humorn skulle användas i omvårdnaden var att det skulle anpassas 
efter tillfället och fick under inga omständigheter förolämpa patienten (Isola & Åstedt- Kurki, 
1996; Åstedt- Kurki & Liukkonnen, 1994). Vissa sjuksköterskor menade även att humor inte 
skulle förekomma när initiativet inte kom från patienten. Enligt sjuksköterskan skulle humor 
inte heller användas när hon inte kände patienten väl nog (Struthers, 1999; Åstedt- Kurki & 
Liukkonnen, 1994). 

”I think humour can be interpreted in different ways, I think humour can be a very personal 
thing. What some people humorous is not necessarily what next person finds funny.” 

(Struthers, 1999, s.1201) 

Tecken på ilska, rädsla eller sorg hos patienten var emotionella tillstånd när humor inte 
användes (Kinsman Dean & Gregory, 2004; Struthers, 1999). Även där patientens mentala 
hälsa sviktade undveks humor som ett inslag (Struthers, 1999; Åstedt- Kurki & Liukkonnen, 
1994). Humor vid dödsbädden eller när döden var närvarande var omdiskuterat bland 
sjuksköterskorna. Vissa tyckte att humor var högst olämpligt (Kinsman Dean & Gregory, 
2004). Andra sjuksköterskor ansåg att humor kunde integreras vid dessa tillfällen eftersom det 
hjälpte patienten att möta verkligheten, deras enda förbehåll var att de skulle känna patienten 
tillräckligt väl (Struthers, 1999). 

Sjuksköterskans erfarenhet 
Erfarenhet visade sig ha en viktig roll för hur humor användes i omvårdnaden. Rutinerade 
sjuksköteskor hade utvecklat en förmåga att känna av när det var lämpligt eller inte att 
integrera humor. De litade på sin intuition men påpekade även vikten av att vara lyhörd på 
patientens sinnesstämning. Oerfarna sjuksköterskor menade att brist på deras praktiska 
erfarenhet gjorde att hon valde att koncentrera sig på de grundläggande omvårdnadsbehoven 
istället för att få in humor i sitt arbete. Användningen av humor i omvårdnaden var inte en 
självklarhet för alla, vissa tycktes ha en bättre känsla för humor än andra (Åstedt- Kurki & 
Liukkonnen, 1994). För dem där humor inte föll sig naturligt var det svårt att 
situationsanpassa humorn (Struthers, 1999).  

DISKUSSION 
Diskussionsavsnittet avser behandling av metoden och resultatet. Det syftar till att diskutera 
studiens val av metod och dess begränsningar, även det framkomna resultatet diskuteras och 
framhävs (Polit & Beck, 2008). 

Metoddiskussion  
Studiens syfte var att belysa humorns användning i omvårdnaden av patienten utifrån ett 
sjuksköterskeperspektiv och kvalitativ metod valdes eftersom den försöker beskriva, förstå, 
förklara och tolka data (Forsberg & Wengström, 2008). En empirisk studie övervägdes men 
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efter grundligt betänkande angående tiden på tio veckor valdes istället att en litteraturstudie 
skulle genomföras. En litteraturstudie ger möjlighet till att undersöka redan befintlig 
forskning i ämnet. En annan fördel är att en litteraturstudie sammanställer flera studiers data 
grundad på empiri, och därmed kan flera individers upplevelser beskrivas än det kan göras 
med en empirisk studie, med den tid som finns till förfogande.  

Valet av databaserna CINAHL och Medline gjordes utifrån de olika databasernas specifika 
innehåll och deras inriktning på omvårdnadsforskning. En sökning gjordes även i PsychINFO 
på grund av ämnets karaktär och för ett bredare sökresultat. De valda åtta artiklarna återkom 
när sökningar gjordes i de olika databaserna, det kan tyda på att innehållet i de olika 
databaserna är snarlika. Dock anses de valda databaserna vara mest lämpliga eftersom de 
innehåller artiklar med stor bredd inom olika omvårdnadsområden. Sökorden valdes eftersom 
de tycktes verka passande för att få fram relevanta artiklar till studiens syfte. Trots antagandet 
om sökordens relevans hade möjligtvis andra sökord kunnat användas och därmed ge ett 
annat resultat. Vid valet av sökord beaktades författarnas förförståelse som kan varit en 
bidragande inverkan på de valda termerna. Kombineringen av sökorden gjordes med den 
booleska söktermen AND för att rama in sökresultatet till hanterbart antal. Andra booleska 
söktermer som OR och NOT hade kunnat användas och hade möjligen gett ett större 
sökresultat. I CINHAL och Medline gjordes likadana sökningar för att få en så bred sökning i 
de båda databasera som möjligt. I PsychInfo gjordes en mindre sökning och efter två 
sökningar som genererade noll träffar beslöts att sökningen skulle avslutas. Detta kan ha 
påverkat resultatet eftersom värdefulla artiklar kan ha missats.  

Inklusionskriterierna var en hjälp för inramning av sökresultatet samt även för finnandet av 
lämpliga artiklar till studiens syfte. Författarnas begränsade språkkunskaper avgjorde 
inkludering av artiklar skrivna på engelska och svenska. Dock hittades inga artiklar skrivna på 
svenska. Begränsningarna i författarnas språkkunskaper kan ha resulterat i artikelbortfall som 
varit av värde. Inklusion av artiklar skrivna på danska och norska kunde ha gjorts men detta 
förbisågs under datainsamlingen. 

 Vid studiens litteratursökning fanns målet att bortse från kulturella olikheter vid val av 
artiklar och önskvärt hade därför varit att hitta artiklar genomförda i flera olika länder. 
Önskemålet var att studierna skulle vara gjorda i västvärlden för att undvika allt för stora 
skillnader i Hälso- och sjukvårdens struktur. De åtta artiklarnas ursprungsländer var USA, 
Finland, Storbritannien och Kanada. Artiklar skrivna från andra länder hade kunnat ge ett 
intressant resultat, med vinklar från flera synsätt. Dock gav det begränsade antalet studier 
inom området enbart artiklar från fyra länder. Det bör ifrågasättas hur stor betydelse 
forskningsresultatet får i den svenska hälso- och sjukvården eftersom resultaten kommer från 
andra länder (Willman et al., 2006). Valet av att inte begränsa artiklarnas publiceringsår 
avgjordes utifrån tillgången på artiklar. Ett antagande gjordes även om att humorns 
användning inom omvårdnaden såg likadan ut 1994 som 2009, detta var ytterligare en 
anledning till att inga begränsningar angående år gjordes. Av de artiklar som valdes är tre 
skrivna av samma författare inom loppet av sju år och två andra artiklar har även de samma 
författare. Detta har kunnat påverka studiens resultat eftersom författarna till de valda 
artiklarna kan ha haft svårt att bortse från sina tidigare erfarenheter och antaganden utifrån 
deras tidigare genomförda studier inom området.  I de tre studierna med samma författare 
framkom snarlika resultat vilket kan ha påverkat studiens resultat, eftersom de kan söka efter 
ett specifikt resultat. De tre artiklar har samma huvudförfattare med olika hjälpförfattare. 
Ingen hänsyn togs till om artiklarna var gjorda på sjukhus, inom primärvården eller i 
psykiatrin eftersom studien ville få en större förståelse för humorns användning i olika 
omvårdnadssammanhang.   
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Kvalitetsgranskningen genomfördes för att underlätta för författarna att bedöma artiklarnas 
relevans och trovärdighet (Forsberg & Wengström, 2008). Carlsson och Eimans protokoll 
justerades och två frågor togs bort; patienter med lungcancerdiagnos och triangulering. 
Anledningen till justeringarna av protokollet var att frågeställningarna inte var förenliga med 
innehållet i artiklarna samt studies syfte (se bilaga 2). Vid en kvalitetsgranskning utförd av 
författarna själva kan granskningen bli partisk och färgad av författarnas vilja att hitta artiklar 
av hög kvalitet. En kvalitetsgranskning utförd av andra hade troligtvis gett ett annat utfall då 
deras förförståelse hade utgått från andra preferenser. Möjligheten att förkasta sin egen 
förförståelse är inte förenligt med texttolkning eftersom det är omöjligt att förstå och tolka 
andra utan sin egen förförståelse (Granskär & Höglund- Nielsen, 2008). Enligt Dahlberg, 
Dahlberg och Nyström (2008) bör forskarna med hjälp av egna reflektioner över den egna 
förförståelse problematisera tidigare erfarenheter. Författarna går då tillbaka till sin 
förförståelse och reflekterar över denna. För att minimera förförståelsens inverkan har därför 
kontinuerliga diskussioner och reflektioner genomförts under arbetets gång.  

Genomförandet av innehållsanalysen gjordes med inspiration av Burnards analysmodell. 
Burnards innehållsanalys användes för dess uppbyggnad och tydliga beskrivning vilket 
hjälpte författarna att hitta ett tydligt mönster i artiklarnas innehåll. Inledningen av analysen 
innebar att genomläsningen av artiklarna skedde både enskilt och tillsamman. Detta var 
tidsödande men författarna ansåg att resultatet av genomläsningens förfarande ökade 
trovärdighet på analysen och det slutgiltiga resultatet. De bärande meningarna plockades ut 
och grupperades.  I steg två bildades kategorier och subkategorier. Trots målet att tillämpa en 
analys av manifest karaktär påverkar författarnas förförståelse kategoriseringen av innehållet. 
Författarnas förmåga att förhålla sig objektiva till materialet påverkar analysen utfall.  I steg 
tre markerads de olika kategorierna med var sin färg, de olika färgerna gör kategorierna mer 
framträdande. Meningarna som plockades ut klipptes inte ut eftersom författarna ville se 
enheterna i dess kontext.  Översättningen av artiklarna utfördes av författarna själva med hjälp 
av lexikon, detta bör beaktas då de språkliga bristerna kan lett till feltolkning av textens 
innehåll. Citaten valdes dock inte att översättas eftersom innebörden inte skulle förloras.   

Resultatdiskussion 
Resultatet visar att sjuksköterskan uppfattar att humor kan användas på många olika sätt i 
omvårdnaden. För att etablera en omvårdnadsrelation är humor en viktig aspekt eftersom det 
är till hjälp vid grundandet av omvårdnadsrelationen samt för att den ska bibehållas. Detta 
fynd bekräftar även Greenberg (2003) där sjuksköterskorna belyser användningen av humor 
och dess positiva inverkan på omvårdnadsrelationen. I resultatet framkommer att ett speciellt 
band uppkommer när sjuksköterskan och patienten delar roliga stunder tillsammans. I 
förlängningen ger detta en känsla av samhörighet. Humor frambringar en känsla av 
samhörighet som ger en familjär och avslappnad atmosfär. Detta skulle kunna kopplas till 
Travelbee (1971) som menar att den mellanmänskliga relationen är en förutsättning för att 
omvårdnad ska kunna utföra. Humor skulle därför kunna vara en viktig del i grundandet och 
bibehållandet av omvårdnadsrelationen.  I Hälso- och sjukvårdslagen (SFS1982:763) betonas 
även att goda kontakter ska främjas mellan sjuksköterskan och patienten. Resultatet styrks 
även av Greenberg (2003) som menar att sjuksköterskan upplever en positiv känsla när hon 
förhåller sig professionellt till humor som då ger en positiv inverkan på relationen.  
 
I resultatet visar sig humor kunna användas när sjuksköterskan och patienten ska 
kommunicera. Humor används som en kommunikationsteknik vilket hjälper sjuksköterskorna 
att ”bryta isen” med sina patienter. Detta stämmer överrens med Greenberg (2003) som anser 
att sjuksköterskor använder humor som en ”isbrytare” när de träffar sina patienter för första 
gången. I studiens resultat framkom att humor har en betydande roll för den terapeutiska 
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relationen och för att främja kommunikationen. Sjuksköterskan planerar inte alltid att använda 
humor i kommunikationen med sina patienter men när sjuksköterskan i efterhand reflekterar 
över sin kommunikationsteknik visar sig humor vara en viktig beståndsdel. Humor kan bidra 
till att skapa kontakt och tillit med patienten. Detta är även synonymt med Eide och Eide 
(2007) som menar att humor som kommunikation kan användas i omvårdnadsrelaterade 
sammanhang för att åstadkomma kontakt och tillit, vilket anses kunna främja hälsa och lindra 
lidande. Greenberg (2003) styrker detta eftersom ömsesidigt skratt är en särskilt kraftfull form 
av kommunikation mellan sjuksköterskan och patienten eftersom skrattet fungerar som bevis 
på en terapeutisk relation. Även Socialstyrelsen (2005) menar att sjuksköterskan ska ha 
förmåga att kunna kommunicera med patienter, närstående, personal och andra på ett 
respektfullt, lyhört och empatiskt sätt vilket kan kopplas till sjuksköterskans förmåga att veta 
när humor ska introduceras i kommunikationen med patienten.  
 
I resultatet visade det sig även att humor kan skapa lugn, minska oro och få patienten att 
känna sig avslappnad. Sjuksköterskan menar att där humor kan förnimmas känner sig 
patienten mer bekväm. Sjuksköterskan anser att humor är sammankopplat med 
överlevnadsinstinkten hos patienten oberoende av sjukdomens allvarlighetsgrad. Martin 
(2004) påpekar att humor, skämt och skratt kan vara effektivt för att reducera oro, ängslan och 
stress. Vilket även styrks av Greenberg (2003) som belyser humoranvändning under stressade 
situationer. I Socialstyrelsen (2005) belyses vikten av att ge kunskap och noggrant informera 
patienten för att denne ska känna trygghet och välbefinnande i omvårdnaden. Resultatet kan 
kopplas till humorns egenskap i att verka stressreducerande och minska uppfattningen om att 
vara belastad med information, humor tros även kunna medverka till att särskilja 
informationsmeddelande från varandra (Olsson et al., 2003). Olsson et al. (2003) styrker detta 
genom oförenlighetsteorin som kan sammankopplas eftersom humor anses kunna användas 
när individen har en inre konflikt mellan känslor och tankar.  
 
Resultatet visar att humor är viktigt i hur sjuksköterskan handskas med svåra situationer och 
hur hon hjälper patienten att hantera svåra händelser. Humor hjälper sjuksköterskan att 
hantera frustration, rädsla och ger henne en möjlighet att lätta på spänningar som underlättar 
omvårdnadsarbetet. Greenberg (2003) påvisar att humor kan tillämpas i känsliga situationer 
men att sjuksköterskan tenderar att mildra sin humor när händelsen uppfattas som jobbig. I 
studien framkom även att humor kan användas när kriser förekommer och när döden är 
närvarande eftersom humor är ett utomordentligt verktyg för att hantera känslor. 
Sjuksköterskan uppfattar dock att det egentliga budskapet kan döljas med skämt och skratt, 
därför är det av stor vikt att sjuksköterskan försöker se bakom det dolda budskapet. Detta 
påvisas även av Greenberg (2003) som frambringar vikten av att använda humor i kriser. 
Även Socialstyrelsen (2005) menar att sjuksköterskan ska se till patientens 
sjukdomsupplevelse och lidande för att så långt som möjligt kunna lindra detta genom 
adekvata åtgärder. Travelbee (1971) påvisar att sjuksköterskan ständigt bör sträva efter att 
finna nya möjligheter och metoder för att åstadkomma förändring.  
 
I resultatet belyses sjuksköterskans förmåga att kunna skilja på en välgörande kontra skadlig 
humor. I värsta fall anses humorn kunna distansera relationen mellan sjuksköterskan och 
patienten. Sjuksköterskan anser även att erfarenhet har en central roll i integreringen av 
humor i omvårdnaden. En erfaren sjusköterska är mer benägen att använda humor än en 
oerfaren. Oerfarna sjuksköterskor tenderar att vilja koncentrera sig på sina praktiska 
omvårdnadshandlingar. Även Greenberg (2003) belyser vikten av erfarenhet och menar att 
sjuksköterskor utvecklar sin användning av humor i omvårdnaden gradvis och genom 
erfarenhet. Svensk sjuksköterskeförening [SSF] (2007) utgår från ICN etiska kod där de 
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påtalar sjuksköterskans personliga ansvar för sitt sätt att utföra yrket genom ett livslångt 
lärande för att behålla och utveckla sin yrkeskompetens. Detta skulle kunna bindas till 
resultatet om erfarenhetens betydelse för sjuksköterskans användning av humor i 
omvårdnaden.  
 
SLUTSATS 
Humor används i omvårdnaden av patienten på många olika sätt. Framträdande var att humor 
fyller flera viktiga funktioner för sjuksköterskan; grundandet av omvårdnadsrelationen kunde 
enligt sjuksköterskan underlättas genom användning av humor och humor i kommunikationen 
kunde skapa kontakt och tillit mellan sjuksköterskan och patienten. Sjuksköterskan uppfattade 
att humor hjälpte patienten att hantera svåra omvårdnadssituationer samt att hantera känslor 
som annars varit svåra att uttrycka för patienten. Sjuksköterskan ska verka för patientens 
välbefinnande och i en atmosfär där humor finns påverkas omvårdnaden och patientens 
välmående till det bättre. 
 
Humor är ett komplext fenomen som både kan lindra och distansera, det är därför viktigt för 
sjuksköterskan att känna till humorns användbarhet i omvårdnaden av patienten. Studier om 
humors användning i omvårdnaden är av vikt för sjuksköterskan att ta del av i sin kliniska 
vardag utifrån studiens resultat. Det finns svårigheter att hitta artiklar inom området vilket 
tyder på att forskningen om humor är otillräcklig. Mer forskning behövs för att vidare förstå 
humorns olika användningsområden inom omvårdnaden. Fortsatt forskning kan utgå från 
andra perspektiv såsom hur humor påverkar sjuksköterskor kollegor emellan.  
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Bilaga 1 Artikelsök 1(3) 
Siffra inom parentes redogör för antalet artiklar som redan valts i tidigare sökning  
 
CINAHL   
Sökdatum Sökord Antal träffar Valda artiklar 
110330 Wit and Humor AND nurse 

patient relations 
59 5 

110330 Wit and humor AND health care 26 (2) 

110330 Wit and humor AND nursing 
care 

84 (2) 

110330 humour 99 (5)  
110330 Wit and humor AND 

communication 
25 0 

110330 Laugther and wit AND humor 33 (2) 

110330 Wit and humor AND laughter 
and nurse patient relation 

11 (2) 

110330 Laughter AND nurse patient 
relation 

16 (2) 

110330 Health AND wit and humor 7 0 

110330 Wit and humor AND coping 29 (1) 

110330 Wit an humor AND nursing care 84 (2) 

110330 Jokes 19 0 
 
 



 

 
 

Bilaga 1 Artikelsök 2(3) 
Siffra inom parentes redogör för antalet artiklar som redan valts i tidigare sökning  

Psycinfo 

Sökdatum Sökord Antal träffar Valda artiklar 
110330 Humor AND nursing 9 1 

110330 Humor AND communication 125 0 

110330 Wellbeing AND humor 32 0 

Medline   

Sökdatum Sökord Antal träffar Valda artiklar 
110330 Wit and Humor AND nurse 

patient relations 
39 (3) 

110330 Wit and humor AND health care 33 (2) 
110330 Wit and humor AND nursing 

care 
9 (1) 

110330 Wit and humor AND 
communication 

21 0 

110330 Laugther and wit AND humor 34 (2) 
110330 Wit and humor AND laughter 

AND nurse patient relation 
39 (4) 

110330 Laughter AND nurse patient 
relation 

7 (1) 

110330 Health and wit AND humor 0 0 
110330 Wit and humor AND coping 26 (1) 



 

 
 

Bilaga 1 Artikelsök 3(3) 
Siffra inom parentes redogör för antalet artiklar som redan valts i tidigare sökning 

Medline 

Sökdatum Sökord Antal träffar Valda artiklar 
110330 Wit an humor AND nursing 

care 
9 (1) 

110330 Jokes 41 0 
 
Manuell sökning i sökmotorn Pubmed 

Sökdatum Titel Valda 
101015 Humour as experienced by patients and 

nurses in aged nursing in Finland. 
Isola, A., & Åstedt- Kurki, P. (2006). 

1 

101015 Humor and laughter in palliative care. An 
ethnographic investigation 
Kinsman Dean, R.A., & Gregory, M. D. 
(2004). 

1 

101015 Learning to laugh, humor as therapy. 
Pasquali, E.A. (1990). 

- 

101015 Healing with humor. 
Sherman, K.M. (1998). 
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Bilaga 2 Kvalitetsprotokoll Carlsson och Eiman 
Kvalitetsbedömningsprotokoll av kvalitativa artiklar  

 
Källa: Carlsson och Eiman (2003)



 

 
 

Bilaga 3 Exempel på analysförfarande 1(2) 
Bärande meningar Kondensering Open Coding Kategori Subkategori 
For the patient, a nurse who 
shows a sense of humour is 
easier to approach. In a 
familiar and relaxed atmos-
phere, it is easy for a 
sincere relation-ship of 
dialogue to develop 
between the nurse and 
patient  
 
Humour in nursing care 
Åstedt Kurki & Liukkonnen 
(1994) 

Det är lättare för 
patienten att närma sig 
sjuksköterskan då hon 
använder sig av humor 
eftersom det leder till en 
familjär och avslappnad 
miljö, det är lättare att 
skapa en uppriktig 
relation mellan 
sjuksköterskan och 
patienten. 

Användning för 
omvårdnadsrelationen 

Humor användning för 
omvårdnadsrelationen 
 

Humor i kommunikation 
med patienten 

Humour can help the 
patient forget his or her 
worries or relieve tensions, 
humour also helps the 
patient to relax, which 
might even serve to ease the 
pain and make the patient 
feel more comfortable. 
 
Humour in nursing care 
Åstedt Kurki & Liukkonnen 
(1994) 

Humor kan hjälpa 
patienten att glömma 
hans/hennes oro eller 
lindra spänningar. 
Humor hjälper även 
patienten att slappna av 
och kanske till och med 
tjänar till att lindra 
smärta och gör så att 
vårdtagaren känner sig 
mer bekväm.  

Användning för 
välbefinnandet 

Användning av humor för 
patientens välbefinnande 

 



 

 
 

Bilaga 3 Exempel på analysförfarande 2(2) 
Bärande meningar Kondensering Open coding Kategori Subkategori 

Furthermore, 
humour provided patients 
with an outlet for feelings 
that otherwise might be 
hard to express, and it also 
helped nurses cope with 
difficult situations at work.  
Åstedt Kurki & Isola 
(2001) 
 
Humour between nurse 
and patient, and among 
staff: analysis of nurses' 
diaries 

Humor ger patienten 
möjlighet att uttrycka känslor 
som annars hade varit svåra 
att visa, det hjälper också 
sjuksköterskan att hantera 
situationer i arbetet som 
annars hade varit svåra. 

Skapar möjlighet till 
känslouttryck 

Humorns användning i 
hantering av svåra 
situationer 

 

The use of humour 
between nurse and patient 
can be called a nursing 
strategy to create efficient 
interaction in various 
situations related to care. 
 
Åstedt Kurki & Isola 
(2001) 
 
Humour between nurse 
and patient, and among 
staff: analysis of nurses' 
diarie 

Användningen av humor 
mellan sjuksköterskan och 
patient kan kallas en 
omvårdnadsstrategi för att 
skapa en effektiv 
kommunikation i olika 
situationer relaterade till 
vården. 

humor i 
omvårdnadsrelationen 

Humorns användning för 
omvårdnadsrelationen 

Humor i 
kommunikationen med 
patienten 

  



 

 
 

Bilaga 4 Artikelöversikt 1(4) 
 
Författare, 
land,  

Titel 
 

Tidskrift Syfte/ forskningsfråga Metod Resultat  Bedömning  

Beck,Tatano, C. 
USA 

Humor in nursing 
practice : A 
phenomenological 
study 

International 
Journal of 
Nursing 
Studies, (1997). 

Betydelsen av 
sjuksköterskans 
användning av humor i 
klinisk verksamhet 

Kvalitativ ansats. 
Fenomenologisk, 
med induktiv, 
deskriptiv metod. 
Analys av 
sjuksköterskans 
nedskrivna 
upplevelser av 
humor i klinisk 
verksamhet. 
n=21 
(♀=19, ♂= 2)  

Humor skapade en 
känsla av samhörighet 
mellan patient och 
sjuksköterska samt 
bland personalen. 
Humor var en effektiv 
terapeutisk 
kommunikationsteknik 
som påverkade både 
patienten och 
sjuksköterskan, inte 
bara i det omedelbara 
ögonblicket utan även 
på lång sikt. 

God kvalitet 

Isola, A., & 
Åstedt Kurki,P. 
Finland 

Humor as 
experienced by 
patients and 
nurses in age 
nursing in Finland 

International 
Journal of 
Nursing 
Practice, 
(1996). 

Syftet var att beskriva 
humor i den geriatriska 
omvårdnaden från både 
patienter och 
sjuksköterskors 
perspektiv. 

Kvalitativ ansats. 
Innehållsanalys. 
Datainsamlingen 
bestod av 
intervjuer med 
öppna frågor av 
patienter och 
sjuksköterskor. 
n=63 
Sjuksköterskor; 
(♀=32, ♂= 0) 
Patienter; (♀=25, 
♂= 6) 

Humor kan beskrivas 
som livsglädje i 
samspelet mellan 
människor i form av 
skämtsamhet och 
skratt.  

God kvalitet 

 



 

 
 

Bilaga 4 Artikelöversikt 2(4) 
 
Författare, land,  Titel Tidskrift Syfte/ 

forskningsfråga 
Metod Resultat  Bedömning  

Kinsman Dean, 
R.A., & Gregory, 
D.M 
Kanada 

Humor and 
laughter in 
palliative care: 
 An ethnographic 
investigation 

Palliative and 
Supportive Care, 
(2004). 

Syftet med 
studien var att 
undersöka 
fenomenet humor 
och skratt vid 
palliativ vård. 
Målet var att ta 
reda på när humor 
kunde användas 
och när det var 
olämpligt i 
omvårdnaden. 

Kvalitativ ansats.  
Observationsstudier 
(Etnografisk) 
metod. Intervjuer 
med personal och 
patienter. 

Tre 
huvudkategorier 
framkom; skapa 
relationer, coping, 
och uttrycka svåra 
känslor. Humor 
bland patienter, 
familj och 
personal skapade 
terapeutiska 
relationer, 
minskade 
spänningar och 
skyddade 
värdigheten. 

God kvalitet 

Kinsman Dean, R. 
A., & Major, E J. 
Kanada 

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

Journal of 
Clinical Nursing, 
(2008) 

Belysa värdet av 
humor i samarbete 
och patientvård, 
oberoende av 
sammanhang. 

Kvalitativ ansats 
med klinisk 
etnografisk metod. 
Datainsamling 
gjordes med 
semistrukturerade 
interjuver med 
sjukvårdspersonal. 

Under stressiga 
förhållanden 
användes humor 
ofta för att lätta 
upp stämningen. 

Medel kvalitet 



 

 
 

Bilaga 4 Artikelöversikt 3(4)  
 
Författare, 
land,  

Titel Tidskrift Syfte/ forskningsfråga Metod Resultat  Bedömning  

 Struthers, J. 
Storbritannien 

An investigation 
into community 
psychiatric nurses´ 
use of humour 
during client 
interactions  

Journal of 
Advanced 
Nursing, 
(1999). 

Söker förståelse och 
mening i hur 
psykiatrisjuksköterskan 
kan använda sig av 
humor som 
kommunikationsverktyg 
i omvårdnadssituationer 
med patienten. 

Kvalitativ ansats 
med deskriptiv 
metod. Grounded 
Theory användes. 
n=22 
(♀=5, ♂= 17) 

Humor saknade en 
allmän beskrivning 
men kändes igen av 
sjuksköterskorna som 
ett speciellt 
karaktärsdrag och som 
en mycket stor tillgång 
när patienten och 
sjuksköterskan skulle 
kommunicera. 

God kvalitet 

Sturm, A. B. 
USA 

Articulating the 
value of 
psychiatric 
community health 
nurse 
interventions: A 
secondary analysis 

Journal of The 
New York State 
nurses 
Associations, 
(2009) 

Syftet var att upptäcka 
och framhäva 
uppkomsten och värdet 
av 
psykiatrisjuksköterskans 
terapeutiska insatser och 
inflytande av patienten. 

Kvalitativ ansats 
med deskriptiv 
etnografisk metod. 
Datainsamlingen 
bestod av 
intervjuer med 
semistrukturerade 
frågor samt 
observationer. 
Observationerna 
genomfördes vid 
olika omvårdnads- 
rutiner. 
 

Nio olika kategorier 
framkom, däribland 
humor som visade sig 
vara en viktig 
egenskap för att 
sjuksköterskan och 
patienten skulle kunna 
skapa en 
omvårdnadsrelation. 

God kvalitet 



 

 
 

Bilaga 4 Artikelöversikt 4(4) 
 
Författare, land Titel Tidskrift Syfte/ forskningsfråga Metod Resultat  Bedömning  
Åstedt-Kurki, P., 
& Liukkonnen, 
A. 
Finland 

Humor in 
nursing care 

Joumal of 
Advanced 
Nursing, (1994). 

Beskrivning av 
meningen med humor i 
omvårdnadsprocessen 
utifrån sjuksköterskans 
perspektiv. 

Kvalitativ ansats 
med 
innehållsanalys. 
Interjuver gjordes 
med 
sjuksköterskor. 
n= 32  
(♀=32, ♂= 0)  
 

Humor är en 
betydelsefull faktor 
för patientens 
välbefinnande och 
förmågan till 
coping. Även för 
relationen mellan 
sjuksköterskan och 
patienten. Humor 
tillåter en bättre 
arbetssituation och 
motivation. 

God kvalitet 

Åstedt Kurki,P., 
& Isola, A. 
Finland 

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

Journal of 
Advanced 
Nursing, (2001). 

Syftet med studien var 
att undersöka 
förekomsten av humor i 
omvårdnaden både 
mellan sjuksköterskor 
och patienter och bland 
personalen. 

Kvalitativ ansats. 
Innehållsanalys av 
dagböcker skrivna 
av sjuksköterskor. 
n=16 
(♀=16, ♂= 0) 

Humor i 
omvårdnaden 
gjorde det möjligt 
för både patienter 
och sjuksköters-kan 
att hantera 
obekväma vård-
situationer. Humor 
ledde till förbättrat 
arbetsklimat och 
skapade en bättre 
atmosfär. 

God kvalitet 
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