
  
 
 

 

 

 

Julia Viding och Kristian Tiger 

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp 

Självständigt arbete i vårdvetenskap, 15 hp, VKGV51, HT 2016 

Kandidatexamen 

Handledare: Susanne Amsberg 

Examinator: Britt-Marie Ternestedt 

 
 
 
 
 
 
Ett gott skratt förlänger livet? 
En litteraturöversikt om hur humor används och upplevs i vården, ur ett 
patient- och sjuksköterskeperspektiv 

 

A good laugh is the best medicine? 
A literature review on the use and experience of humour in health care, 
from a patient- and nurse perspective  
 

 



  
 
 

 

Sammanfattning 

 

Bakgrund: Humor som inslag i mänsklig kultur går att identifiera så långt tillbaka 

som det finns skriftliga källor. Humor påverkar social interaktion, används 

för att känna social samhörighet, skapa band människor emellan och 

stärka relationer. Traditionellt har sjuksköterskans roll haft begränsat 

medicinskt fokus. Rollen har breddats och innebär nu personligt 

relationsskapande präglat av engagemang och att se hela människan – en 

personcentrerad vård.   

Syfte: Att beskriva hur humor används i vården och hur detta upplevs ur ett 

patient- och sjuksköterskeperspektiv. 

Metod: En litteraturöversikt med datainsamling från databaserna CINAHL 

Complete, PubMed och Ageline.  

Resultat: Sjuksköterskeperspektivet beskriver hur sjuksköterskor använder humor i 

vården för att främja en terapeutisk relation till patienten, bevara 

patientens identitet samt skapa trygghet och tillit och även som strategi för 

att klara av sjuksköterskearbetet och för att stärka teamarbetet. 

Patientperspektivet beskriver hur patienter avsiktligt använder humor för 

att få bättre vård och underlätta för sjuksköterskan. I vården är humorn 

oftast patientinitierad och används av patienten som skydd och för att lätta 

upp i svåra situationer. Både patienter och sjuksköterskor ansåg att det 

finns situationer då humor är opassande. 

Diskussion: Resultatet diskuteras utifrån Katie Erikssons omvårdnadsteori och 

relateras till konsensusbegreppet hälsa. Humor spelar en central roll i 

vårdandet och tycks ha effekter på psykiskt välmående. Humorn är dock 

oftast patientinitierad och för att ge personcentrerad vård borde 

sjuksköterskor i högre grad använda humor som ett verktyg i den dagliga 

professionen.  

Nyckelord: Humor, terapeutisk relation, omvårdnad, kommunikation, 

personcentererad vård, sjuksköterska- patient-relation 



  
 
 

 

Abstract 
 

Background: As far back as there are written sources there is possible to identify 

humour elements in human culture. Humour affects social interactions, is 

used to show appreciation, create feelings of social connectedness, form 

bonds between people and maintain and strengthen relationships. 

Traditionally the nurse’s role has been relatively limited and the focus has 

been strictly medical. The nurse’s role has expanded and involves 

personal relationship building characterized by commitment and to see the 

whole person – a person-centered care.  

Aim: To describe how humour is used in health care and how it is perceived, 

from a patient and nurse perspective.  

Method: A literature review of data collection from databases CINAHL Complete, 

PubMed and Ageline.  

Results: The Nurse Perspective describes how nurses use humour in healthcare to 

promote a therapeutic relationship with the patient and preserve the 

patients' identity and create a sense of security and trust. Further, humour 

was used as a strategy to cope with the heavy work the nurse carries out 

and to improve teamwork. The Patient Perspective describes how patients 

deliberately use humour to receive better care and to aid the nurse. 

Mostly, humour in health care was patient initiated and is also used by 

patients as protection and to lighten up difficult situations. Both patients 

and nurses believed that humour is inappropriate in some situations. 

Discussion: The results are discussed on the basis of Katie Eriksson nursing theory 

and was related to the consensus concept health. Humour plays a central 

role in nursing and to deepen the nurse-patient relationship. It seems to 

have effects on psychological well-being. Despite this, humour is usually 

patient initiated and in order to provide person-centered care nurses 

should make greater use of humour as a tool used in their profession. 

Keywords: Humour, therapeutic relation, nursing, communication, person-centered 

care, nurse-patient-relation 
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1. Inledning 

Under verksamhetsförlagd utbildning var vi verksamma inom palliativ vård. Vårt intresse 

fångades av kommunikationen mellan sjuksköterska och patient, hur den skiljer sig från fall 

till fall och hur den formas av individerna i relationen. I många fall skämtades det friskt i 

dessa interaktioner och ofta skedde det på patientens initiativ. Humor och glädje där sjukdom 

och död är närvarande kanske kan te sig underligt eller rent av opassande, men det var inte vår 

upplevelse. Kontrastverkan mellan glädje och skratt å ena sidan och död och sjukdom å den 

andra, är intressant och spännande. Detta gäller för övrigt inte bara inom palliativ vård. Trots 

att en skämtsam jargong kan te sig ytlig vid första anblick så anade vi något annat – att 

relationen genom humor tvärtom fick ett djup. Humor som en viktig beståndsdel i 

omvårdnaden och en del av den personcentrerade vården har väckt vårt intresse. I denna 

litteraturöversikt vill vi ta humorn på allvar, titta närmare på dess plats inom vården, hur den 

används och vad dess förekomst kan innebära för patienter och sjuksköterskor. Det sägs att ett 

gott skratt förlänger livet och vi undrar om det är mer än en klyscha. 

 

2. Bakgrund 

2.1 Historiskt perspektiv 

Den humorteoretiska utvecklingen genom historien är indelad i tre faser varav den första 

kallas den pre-teoretiska, den andra psykoanalytiska fasen och den tredje den kognitiva 

(Olsson, Backe & Sörensen, 2003). Historiskt fanns humor som inslag redan hos Homeros 

(ungefär 700 f.Kr.) I den antika komedin fanns mycket av den humor som vi ser idag, som 

exempelvis situationskomik, ordvitsar, smädelser och grova skämt av sexuell natur. 

Hippokrates (ungefär 460-370 f.Kr.) utvecklade humorpatologin som byggde på idén att 

människans biologiska funktioner berodde på de fyra kardinalvätskornas förhållande till 

varandra. Blodet ansågs komma från hjärtat, slemmet från hjärnan, den gula gallan från levern 

och den svarta från mjälten. Att någon blev sjuk berodde på en obalans mellan de olika 

vätskorna. En sjukdom kunde botas genom att balansen återställdes genom behandlingar som 

till exempel laxeringsmedel eller åderlåtning. Hade en person överskott av en vätska och det 

således rådde obalans kallades vederbörande humorist och denne skrattade man åt. Med tiden 

kom humorist att användas för att beskriva en person som hade förmågan att underhålla andra 

(ibid.). 

Både Platon (427-347 f.Kr.) och Aristoteles (384-322 f.Kr.) gjorde försök att definiera 

humor, men läran om skratt, gelotologin, stod inte högt i kurs vid den tiden och skratt 
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kopplades till skadeglädje och ansågs stötande (Olsson et al., 2003). Att ha en kroppslig 

defekt ansågs fånigt även långt senare. Under medeltiden hade narrar vid hov ofta lyten av 

olika slag. 

Under historiens gång har dock humor även ansetts kunna vara läkande (Olsson et al., 

2003). Henri de Mondeville – en fransk kirurg under 1200-talet – menade att glädje, skratt 

och komiska historier kunde bidra till att en person skulle tillfriskna och förordade att 

patienter besöktes av sina vänner som kunde berätta roliga historier. Brittiska läkare 

anammade denna form av terapi på 1500-talet. En Richard Mulcuster ordinerade till exempel 

inslag av humor för att bota förkylning och nedstämdhet.  

Den andra fasen kallas för den psykoanalytiska och inleddes av Sigmund Freud som 

menade att humorn kunde härledas från människans omedvetna och var ett sätt att försöka nå 

ett euforiskt tillstånd (Olsson et al., 2003). Han menade också att smärta kan omvandlas till 

nöje eller välbehag med hjälp av humor. 

Humorteorins tredje utvecklingsfas är den kognitiva (Olsson et al., 2003). Här låg fokus på 

skälet till att människor skrattar och humorns effekt på förändringar av attityder och 

beteenden. Under 1960-talet lanserade den amerikanske psykologen Daniel Berlyne en teori 

som bland annat innehöll tanken att det centrala nervsystemet kunde retas av humor. För att 

humorn skulle vara effektiv var enligt Berlyne ett lekfullt sinne en förutsättning. På 1970-talet 

beskrev en amerikansk professor i sociologi, Arthur Berger, att humor ger människan 

möjlighet till verklighetsflykt. Den amerikanske filosofiprofessorn John Morreal var också 

betydelsefull för förståelsen för den kognitiva fasen. Han har med humorn som verktyg 

försökt minska stress och konflikter inom arbetslivet och lyfte den motsättning som finns 

mellan humorns lättsamhet och arbetets seriositet. Den israeliska psykologen Avner Ziv 

menade att humor har en förmåga att skapa en stämning som är tillåtande för att människor 

ska kunna komma med annorlunda och oväntade lösningar. Robert Provine är en amerikansk 

skrattforskare, verksam under slutet av 1900-talet och 2000-talet, som menade att skratt 

handlar om relationer, inte om humor. Enligt hans forskning är skratt tillsammans med andra 

30 gånger vanligare än skratt i ensamhet (ibid.). 

 

2.2 Definition av humor 

Det är svårt att ge en vetenskaplig definition till begreppet humor (Olsson et al., 2003). Ingen 

definition omfattar de vitt skilda egenskaper och funktioner begreppet kan ha och de 

definitioner som finns tjänar möjligen bäst om de får komplettera varandra. Olsson et al., 
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(2003) lyfter en psykologisk definition av humor som lyder “allt som är aktuellt och 

potentiellt roligt samt den process genom vilken detta sker” (s. 33). Det är denna definition 

författarna använder sig av i detta arbete.  

Några specifika typer av humor som förekommer i översikten är svart humor, galghumor 

och rå humor. Svart humor baseras på allvarliga teman som exempelvis krig och död. 

Provokation är en central del av svart humor. Galghumor går ut på att skämta trots att man 

inte mår bra eller att göra sig lustig över sin egen svåra belägenhet. Rå humor kan betraktas 

som provocerande och oborstad och har ofta sexuella inslag.  

 

2.3 Humorns betydelse 

Utmaningar vi möter i livet får oss ibland att tappa fattningen och vi vet inte om vi ska skratta 

eller gråta (Old, 2012). Vissa stunder är att skratta det sista vi kan tänka oss att göra och ändå, 

bara minuter därefter, har något fått oss att brista ut i skratt. 

Humor och skratt är viktiga komponenter i en människas liv (Treger, Sprecher & Erber, 

2013). Humor påverkar oundvikligen sociala interaktioner och formandet av interpersonella 

band människor emellan. Det finns många teorier om varför människor vill att personer de har 

en relation till har humor. Teorierna innefattar att humor och skratt är ett sätt att visa 

uppskattning, känna social samhörighet och skapa sexuell attraktion (ibid.). Olsson et al. 

(2003) presenterade en lista på 24 punkter över vilka funktioner som humor kan ha. Några 

funktioner var att se till att andras sympati ökar, minska långtråkighet, reducera ängslan, leka 

med andra, ge andra hjälp att känna välbefinnande och slappna av och att verka underlättande 

i relationer. 

 

2.4 Sjuksköterskans roll  

Sjuksköterskans mål är patientens välmående vilket realiseras genom relationen dem emellan 

(Tejero, 2011). Detta helt oavsett vårdmiljö eller kulturell kontext. Interaktionen är viktig och 

med ett meningsfullt utbyte skapas ett relationsmässigt band mellan patient och sjuksköterska 

som bildar en enhet, en dyad. Interaktionens syfte är terapeutiskt, i dess stödjande och läkande 

betydelse, och ska gynna patienten. I denna relation måste sjuksköterskan visa såväl 

kompetens som tillgänglighet och kunna kommunicera både verbalt och icke-verbalt.  

Traditionellt sett har sjuksköterskan lärt patienter hur och när mediciner ska tas och hur de 

ska hantera sjukdom (Old, 2012). På senare tid har dock hälso- och sjukvården delvis skiftat 

fokus och sjuksköterskans roll innefattar också att få människor att leva på ett sätt som främjar 



  4 (36) 
 

välbefinnande såväl fysiskt som psykiskt. Idag är personcentrerad vård ett begrepp som ligger 

i tiden och en av kärnkompetenserna inom hälso- och sjukvården (Forsberg, 2016). Att som 

sjuksköterska arbeta utifrån personcentrerad vård innebär att skapa kontakt och relationer på 

ett personligt plan. Stort intresse och engagemang krävs för patienten så att dennes berättelse 

får en given plats vid såväl behandlingar som prioriteringar. Berättelsen ligger till grund för en 

persons identitet och även för den terapeustiska relationen och gör därför patientens berättelse 

till en del av vårdandet (ibid.). 

När en person får en sjukdomsdiagnos är det inte ovanligt att hen drabbas av depression, 

särskilt vid allvarliga och svårbehandlade sjukdomar (Jiwani, 2016). Vid inläggning på 

sjukhus så kan patienten känna sig osäker och hjälplös, vilket leder till att självkänslan och 

identiteten hotas. Viktigt är att sjuksköterskan fokuserar på patientrelationen så att patienten 

får utrymme att uttrycka känslor och känna tillit. God holistisk vård kräver att sjuksköterskan 

ser till och respekterar samtliga omständigheter kring patienten och dennes tillstånd. Med rätt 

hjälp från sjuksköterskan kan patienten vända negativa, nedbrytande känslor till känslor som 

kan användas för att nå bättre hälsa (ibid.). 

I en studie belyser artikelförfattarna vikten av att sjuksköterskan i sin terapeutiska relation 

med patienten har dennes livskvalitet i fokus (Burzotta & Noble, 2010). Oro vid allvarlig 

sjukdomsdiagnos är en normal reaktion, men blir den långvarig och utvecklas till klinisk oro 

påverkas hela patientens liv, såväl psykiskt som fysiskt. Stödjande samtal kan ha stor 

inverkan på patientens psykiska välmående.  

Att vårda en patient skapar intimitet och sjuksköterskan kan ha stor inverkan på patientens 

erfarenhet av vården (Old, 2012). Patienten minns småsaker som händer under vårdtiden, om 

det så är att sjuksköterskan glömt något eller när hen har muntrat upp patienten och gjort tiden 

på sjukhus lättare och ljusare. Det finns situationer då sjuksköterskan skojar för att lätta upp 

stämningen för att inte patienten hela tiden ska tyngas av sjukdomens allvar utan samtidigt 

kunna sträva efter att må bra, även i svåra situationer (ibid.).  

 

3. Problemformulering 

I mellanmänskliga relationer är kommunikation grundläggande. Förutom att kunna utbyta 

information fyller kommunikation en funktion för att kunna stärka banden människor 

emellan. Humor är en viktig del av mänsklig kommunikation. Den utgör ett socialt 

smörjmedel och kan få oss att känna glädje och slappna av. Skratt, glädje och humor används 

redan i vårdmiljön och det sker i vissa fall på ett sanktionerat sätt. Det förefaller finnas 
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hälsomässiga vinster att göra genom att använda humor i vården. Vi vill belysa humor som 

fenomen i vården och dess eventuella förtjänster eller nackdelar. 

 

4. Syfte 

Syftet var att beskriva hur humor används i vården och hur detta upplevs, ur ett patient- och 

sjuksköterskeperspektiv. 

 

5. Teoretisk utgångspunkt 

Enligt Eriksson (2015b) består vårdande av olika typer av ansande, lekande och lärande som 

utmynnar i ett läge som präglas av välbefinnande – både fysiskt och andligt –tillfredsställelse 

och tillit som upplevs främja hälsoprocesser. Just leken, som är kopplad till glädje och humor, 

är en av tio punkter i Erikssons omvårdnadsteori genom vilka vårdandet beskrivs. Ofta 

förknippas lek med barn, men enligt Eriksson är leken också en viktig del i vården och ett sätt 

att främja hälsa. Leken kan användas på olika sätt: lustfyllt, ge uttryck för önskningar, 

skapande, assimilation och övning. Det är patienten som ska ha kontroll över leken och det 

måste den vårdande parten inse och ha respekt för. Lekens framskjutna plats i Erikssons 

omvårdnadsteori gjorde att vi trodde att teorin skulle lämpa sig väl för att använda som 

utgångspunkt för vår resultatdiskussion. 

Författarna valde att koppla ämnet till konsensusbegreppet hälsa. Hos människan är hälsa 

ett helt naturligt och grundläggande inslag (Eriksson, 2000). Då människan stöter på problem 

i form av lidande och sorg kan ohälsa dyka upp som ett resultat av detta. De negativa inslagen 

är inte onaturliga utan en del av livet och den naturliga hälsan utgörs av en medelväg där sorg 

och lidande såväl som glädje och lycka finns som inslag (ibid.). Hälsa innebär ett tillstånd där 

friskhet, välbefinnande och sundhet är integrerade, men där inte nödvändigtvis frånvaro av 

sjukdom råder (Eriksson, 1986).  

 

6. Metod 
En litteraturöversikt genomfördes för att kartlägga vilken kunskap som finns inom det valda 

ämnesområdet (Segesten, 2012). Metoden ger möjlighet att söka brett bland redan befintlig 

forskning. Detta möjliggör en noggrann analys, som granskas kritiskt och sammanställs. 
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6.1 Datainsamling 

Datainsamling har skett genom sökningar efter vetenskapliga artiklar som ligger i linje med 

vårt syfte. För att få en översikt över den forskning som bedrivits i ämnet gjordes sökningar i 

databaserna CINAHL Complete, PubMed, Nursing & Allied Health Database och Ageline. 

Dessa databaser användes eftersom de innehåller många vårdvetenskapliga studier som 

bedömdes kunna vara av relevans för arbetet.  Sökorden var humor, humour, nursing, 

communication, health care, care, relations, nurse and patient relationship, health och 

laughter, relation, patient-initiated humor, interactions och wit and humor. Sökorden 

kombinerades på olika sätt för att täcka in ett så stort område som möjligt och få en bredd i 

artiklarna. Sökningen i Nursing & Allied Health Database gav inga träffar som svarade mot 

syftet. En manuell sökning gjordes på McCreaddie & Wiggins, 2009 efter att vi läst att detta 

var den huvudstudie som två andra studier i resultatet härstammade ifrån. 

 

6.2 Urval 

Sökorden kombinerades på olika sätt och sökningarna begränsades genom att endast peer 

reviewed-artiklar som fanns i fulltext söktes. Tidsintervallet begränsades till åren 2000-2016 

för att få överblick över aktuell forskning. Först lästes artiklarnas titlar. Ansågs dessa svara 

mot och ha relevans för syftet valdes de ut. Vidare lästes sammanfattningar och bedömdes på 

samma vis. Under sökningen efter artiklar som svarade mot litteraturöversiktens syfte lästes 

75 sammanfattningar och 21 artiklar lästes i sin helhet och granskades kritiskt. I ett första steg 

valdes 17 artiklar ut, men vid en ytterligare genomläsning fann författarna svagheter i 

studiernas resultat med avseende på kontext och innehåll varför det slutliga antalet artiklar 

som återfinns i resultatet av denna litteraturöversikt är 14 stycken.  

För att få en vidare uppfattning om fenomenet har inga begränsningar gjorts med avseende 

på land, kön eller vårdkontext. Författarna har valt att söka såväl kvantitativa som kvalitativa 

studier som svarar mot syftet. Studierna behandlade vård av olika typ – cancer-, diabetes-, 

stroke-, äldre-, öppen-, kvinnosjukvård och palliativ vård. De artiklar som handlar om så 

kallad spontan humor är i de flesta fall kvalitativa studier, medan flertalet av 

interventionsstudierna är kvantitativa.  

De artiklar som författarna valt ut har svarat väl mot litteraturöversiktens syfte och 

samtliga är vetenskapligt granskade. Granskning av de valda studiernas kvalitet har utförts 

genom att utgå från frågor som rör studiernas trovärdighet vad gäller problemformulering, 

syfte, teoretiska utgångspunkter, etiska överväganden, metod och analys (Friberg, 2012).  
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6.3 Analys 

Artiklarna har analyserats med Fribergs metod och detta har skett genom läsning av studierna 

flertalet gånger för att få en bild av helheten (Friberg, 2012). Författarna läste först artiklarna 

var för sig för att få en initial, personlig uppfattning. Artiklarna lästes först översiktligt 

och sedan på djupet. Vid djupläsningen eftersöktes likheter och skillnader mellan studierna, 

vilka var av skiftande längd och typ. Sedan fördes en gemensam diskussion där innehållet i 

artiklarna avhandlades och olika mönster identifierades. Författarna fann 24 olika 

återkommande nyckelord och begrepp under denna gemensamma genomgång av artiklarna. 

Dessa ord och begrepp grupperades av författarna tillsammans och utifrån grupperingen var 

det möjligt att identifiera olika teman. Två huvudteman särskildes, vilka sedan utgjorde basen 

för resultatet. Under dessa två huvudteman identifierades några underteman. Vid 

djupläsningen av artiklarna har författarna haft ett öppet sinne och aktivt arbetat mot eventuell 

förförståelse för att på ett objektivt sätt presentera såväl positiva som negativa aspekter på 

användandet av humor i vården i resultatet. Slutligen sammanställdes en översikt och 

resultatet presenterades.  

 

7. Forskningsetiska överväganden 

Då en stor del av materialet som använts är på engelska har det varit viktigt att vara noga med 

terminologin (Kjellström, 2012). Det är lätt hänt att ord och begrepp vid översättning får 

annan laddning, tolkas fel och nyanser ändras. Detta kan leda till missförstånd och i värsta fall 

att grupper eller individer framställs i negativ dager. 

I utformningen av en etisk studie bör tre aspekter beaktas: 1) studien ska bygga på 

väsentliga frågor 2) dess vetenskapliga kvalitet ska vara god 3) genomförandet av studien ska 

vara etiskt (Kjellström, 2012). Alla dessa tre aspekter har tagits i beaktande under arbetet. När 

det gäller första aspekten ansågs ämnet ha relevans för både patienter och sjuksköterskor, som 

båda ur sina respektive perspektiv, skulle kunna dra nytta av studiens resultat. Detta ligger i 

linje med Kjellströms (2012) idé om att en studie ska kunna innebära nytta för individ, 

samhälle och profession. Gällande aspekt nummer två så innebar arbetet med en 

litteraturöversikt att de studier som skulle ingå fick granskas kritiskt utifrån både ett 

vetenskapligt perspektiv generellt, men också att noga beakta de etiska aspekterna. 

Beträffande tredje aspekten, som avsåg genomförandet av litteraturstudien, fanns inte samma 

risker för etiska problem som det hade gjort om det exempelvis genomförts en fältstudie med 
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deltagare. De valda artiklarna har antingen godkänts av en etisk kommitté alternativt så har de 

etiska aspekterna tagits under övervägande.  

 

8. Resultat 

Resultaten av litteraturöversikten visade att fördelarna med att använda humor i vården är 

många (Tanay, Wiseman, Roberts & Ream, 2014; Stevens, 2011; Dekeyser & Jacobs, 2014; 

Konradt, Hirsch, Jonitz & Junglas, 2013). Både patienter och sjuksköterskor såg humor som 

tecken på att goda relationer är på väg att bildas och utvecklas (Tanay et al., 2014; Kinsman 

& Gregory, 2004; McCreaddie, 2010) och har sett betydelsen av, och fördelarna med, humor i 

relationen till varandra (Tanay et al., 2014). Humor ansågs användbar i kommunikation och 

att vara ett viktigt verktyg för relationsskapande, men potentiella hinder för användandet av 

humor finns (Tanay, Wiseman, Roberts & Ream, 2014; McCreaddie och Payne, 2011; 

Branney, Witty, Braybrook, Bullen, White & Eardley, 2014). 

Efter analys av artiklarna framträdde två huvudteman: Sjuksköterskeperspektivet och 

Patientperspektivet och det är utifrån detta som resultatet presenteras. Varje huvudtema är 

indelat i flera subteman. För Sjuksköterskeperspektivet var dessa: Skapa och utveckla en 

terapeutisk relation, Skapa trygghet och tillit, Värna patientens värdighet, Coping och När 

sjuksköterskor tycker att humor är lämpligt. För Patientperspektivet var dessa: Den goda 

patienten, Strategier, Psykisk och fysisk hälsa och När patienter tycker att humor är lämpligt. 

 

8.1 Sjuksköterskeperspektivet 

8.1.1 Skapa och utveckla en terapeutisk relation 

Sjuksköterskor initierade ibland humor för att den skulle fungera som en katalysator för 

patienter och anhöriga att själva våga använda humor (Kinsman Dean & Gregory, 2005). Att 

småskoja och retas lite gav upphov till positiv respons och snabbt etablerades och utvecklades 

en varm och tillitsfull terapeutisk relation (ibid.). I en studie av McCreaddie (2010) beskrevs 

hur, i det fallet rå humor initierad av sjuksköterskan, kunde användas för att terapeutiskt 

förbättra interaktionen mellan sjuksköterska och patient. Studien belyste interaktionen och 

diskussionen mellan sjuksköterskor och kvinnliga droganvändare om de senares hälsobehov 

avseende sexualitet och reproduktion. Ett potentiellt problemområde, som droganvändning är, 

kunde här istället bli föremål för humor och användas för att förbättra interaktionen mellan 

parterna.   
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I en studie av Kinsman Dean och Gregory (2004) uttryckte sjuksköterskorna att humor 

användes för att “bryta isen” i starten av en ny relation. Humor ansågs vara av signifikant 

betydelse för att etablera och bibehålla en stödjande vårdrelation. I den palliativa kontext som 

Kinsman Deans och Gregorys (2004) studie genomförs beskriver sjuksköterskor att patienten 

ofta är under stor press och även är rädd. När väl den första kontakten var etablerad, med 

hjälp av humor, och patienten kunnat slappna av fanns en bra grund att bygga relationen på. 

Humorn hade en terapeutisk funktion som möjliggjorde en utveckling av kommunikationen 

där man gick från att skämta till att utgöra ett stöd i den kris som uppkom vid död och döende 

(Kinsman & Gregory, 2005). Den terapeutiska relationen baserades på kommunikation som 

förmedlade aktning för individen. Humorns roll som denna förmedlare gjorde att den hade en 

central roll i den holistiska vården (Kinsman & Gregory, 2004). 

 

8.1.2 Skapa trygghet och tillit 

Sjuksköterskor på en avdelning med patienter med peniscancer i olika stadier menade att 

humor skapar tillit och att patienten slappnar av då det skojas och skämtas (Tanay, Wiseman, 

Roberts & Ream, 2014). Detta ledde i sin tur till att patienten hade lättare att anförtro sig när 

det kom till mer allvarliga spörsmål. Ett liknande resultat kom Branney et al. (2014) fram till. 

De beskrev att sjukvårdspersonal medvetet använde humor för att lugna patienter under 

medicinska ingrepp. En patient fick förband och stygn borttagna från sin penis och beskrev att 

skämtandet från sjuksköterskans sida var ett sätt att motverka tankar om lidande (ibid.). Det 

var dock av stor vikt att reflektera och löpande utvärdera användandet av humor samt att alltid 

använda humor med eftertanke och hänsyn till patientens tillstånd (Tanay et al., 2014). 

 

8.1.3 Värna patientens värdighet 

För en del av personalen var användandet av humor ett sätt att visa sin aktning för patienter i 

situationer där värdigheten annars kunde få sig en törn (Kinsman & Gregory, 2005). Med 

mjuk och varm humor kunde stigmatisering kring inkontinens och att vara beroende av andra 

människor för sin personliga hygien undvikas. På så sätt kunde värdigheten bevaras i vad som 

annars skulle kunna upplevas som förnedrande situationer. Även användandet av humor som 

en avledande manöver vid exempelvis såromläggning eller när sjuksköterskan hjälpte en 

patient med toalettbestyr gjordes med bevarandet av patientens värdighet i åtanke (ibid.). 
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Sjuksköterskor använde även humor för att visa att de tycker om vad de gör och att de 

uppskattar sitt arbete och att de, trots tidspress, gärna tar sig tid med patienterna (Tanay et al., 

2014). 

 

8.1.4 Coping 

Att skratta tillsammans i vårdteamet skapade sammanhållning och gjorde teamet bättre rustat 

att verka under svåra förhållanden (Kinsman Dean & Gregory, 2004). Humor fungerade även 

som en paus från krävande situationer och stress och kunde lätta på den börda som är kopplad 

till sjuksköterskans arbete. Skratt kunde ibland vara ett alternativ till att gråta och vissa 

sjuksköterskor menade att det ibland var bättre att skratta åt saker än att gråta mot någons axel 

(ibid.). 

Sjuksköterskor på en palliativ enhet beskrev att användandet av humor var direkt kopplat 

till hur mycket stress de utsattes för (Kinsman & Gregory, 2005). Ju högre stressnivå, desto 

mer humor krävdes för att hantera situationen. Under en period då många patienter hade 

avlidit beskrev en sjuksköterska att hon kände ett stort behov av att använda svart humor och 

att hon kände sig tvungen att lägga band på sig.  

 

8.1.5 När sjuksköterskor upplever att humor är lämpligt 

Många sjuksköterskor verkade tycka att humor har sin plats inom vården. I en studie av 

Olsson, Koch, Backe och Sörensen (2000) utförd på flera somatiska avdelningar på ett 

medelstort sjukhus i Sverige, samt även inom öppenvården, framkom att 100 procent av 

manlig sjukvårdspersonal och 98 procent av kvinnlig dito ansåg att humor kunde användas 

inom sjukvården. Även om detta är en tydlig majoritet verkade det emellertid som om många 

sjuksköterskor tvekade inför att använda humor. En del sjuksköterskor oroade sig för att 

humor skulle äventyra professionalismen och påverka kollegors syn på dem (Tanay et al., 

2014).  Det sistnämnda verkade särskilt gälla juniora sjuksköterskor. Studien visade att humor 

användes mer då juniora sjuksköterskor var ensamma med patienter än när en senior 

sjuksköterska var närvarande. 

Sjuksköterskor använde mycket humor i samband med vardagssysslor (Tanay et al., 2014). 

De menade att skämt om småsaker och i situationer där ingen riskerade att förolämpas var 

acceptabla, men i situationer rörande allvarliga sjukdomar eller död ansågs det olämpligt. 

Sjuksköterskorna anpassade humorn efter situationens allvarsgrad. Att skoja då ett blodtryck 

togs ansågs acceptabelt, men väldigt lite humor förekom vid situationer som ansågs 
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allvarligare, som blodprovstagning, iordningställande av mediciner och utskrivningssamtal 

(ibid.). 

Sjuksköterskor på en palliativ enhet vittnade dock om att de sett humor figurera i 

situationer ända fram till döden men hävdade att den sortens humor är förbehållen 

familjemedlemmar enbart (Kinsman & Gregory, 2005). Den humor som bevittnades vid 

dödsbädden var varmhjärtad och mycket kärleksfull.  

Innan sjuksköterskor använde humor ville de gärna invänta tecken från patienten på att det 

var lämpligt, för att minska risken att skada relationen (Tanay et al., 2014). Svart humor inom 

personalen var mer vanlig än mellan personal och patienter och bör så förbli enligt deltagarna 

i studien (Kinsman Dean & Gregory, 2005). Den typen av humor borde hållas bakom stängda 

dörrar såvida inte sjuksköterskan kände patienten mycket väl eller om det var en jargong som 

pågått under en lång tid. Annars var det en form av humor som skulle initieras av patienten 

och det var inte ens då alltid lämpligt att besvara den sortens humor utan låta den vara 

förbehållen patienten.  

 

8.2 Patientperspektivet 

8.2.1 Den goda patienten 

I studier utförda inom diabetes-, stroke- och cancervård där det undersöktes hur humor 

användes i interaktioner mellan patienter och sjuksköterskor framkom som ett av flera teman 

att patienten använde sig av humor avsiktligt (Tanay, Wiseman, Roberts & Ream, 2014; 

McCreddie & Wiggins, 2009; McCreaddie & Payne, 2011). Humor användes bland annat för 

att bli omtyckt av sjuksköterskor och patienterna menade att det är troligare att den som ber 

snällt får vad den önskar än den som ställer krav (Tanay et al., 2014). Observationer i studien 

visade att patienter som skojade och skämtade när de bad om något fick det de önskar av en 

sjuksköterska som var på glatt humör, oavsett hur stressad hon var. Stressen på avdelningen 

var något som patienterna kände av och i studien berättade de om hur de medvetet skojat med 

sjuksköterskor för att bidra med positiv energi i en krävande miljö. Det finns även exempel på 

hur patienten försökte stärka en sjuksköterskas självförtroende genom att dämpa allvaret med 

hjälp av humor när sjuksköterskan haft svårigheter med en arbetsuppgift (ibid.). 

Humor användes av patienter som en del i att vara en god patient, tillsammans med 

följsamhet, positiv coping och tacksamhet (McCreaddie & Wiggins, 2009; McCreaddie & 

Payne, 2011). Olika typer av humor användes vid olika tillfällen för att uppnå olika saker. Ett 

exempel var då patienter skojade om sina åkommor och sitt lidande för att belysa att detta 
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existerar samtidigt som de inte riskerade att vara en besvärlig patient. Att patienten använde 

sig av en självförminskande humor var vanligt i dessa fall (ibid.). Patienten iklädde sig rollen 

som Den goda patienten för att få en meningsfull och terapeutisk relation med sjuksköterskan 

(McCreaddie & Wiggins, 2009; McCreaddie & Wiggins, 2011). 

Genom att uttrycka sina känslor och svårigheter med hjälp av en lättsam humor stärktes 

relationen till sjuksköterskan. Patienter kände sig bekvämare i relationen till sjuksköterskan 

när humor förekom i kommunikationen (Tanay et al., 2014). 

 

8.2.2 Strategier 

Humor förekom och ansågs vara viktig för att lätta upp stämningen i den ofta mycket svåra 

och stundom mörka kontext som palliativ vård innebär (Kinsman Dean & Gregory, 2005; 

Ridley, Dance & Pare, 2014). I en studie med syfte att observera sociala interaktioner mellan 

patienter, närstående och sjuksköterskorna på hospice upptäcktes att humor var ett gemensamt 

tema i samtliga interaktioner (Adamle & Ludwick, 2005). I studien observerades besök av 

sjuksköterskor hos patienter och det framkom att vid de 132 besök som observerats förekom 

humor i alla utom tolv fall. I majoriteten av de fall där humor förekom var den initierad av 

patienten. En bidragande orsak till den uteblivna humorn i de tolv fallen var att patienterna 

var så sjuka att de inte kunde prata, låg i koma eller avled under besöket. Bara i sex fall där 

inte humor förekom var patienterna alerta och orienterade, men i ett av dessa fall utsattes en 

patient för våld, en var psykiskt och fysiskt mycket vårdkrävande och fyra led av kraftig 

smärta (ibid.). I två studier framkom att det i runt 70 procent av fallen var patienten som 

initierade humorn (Adamle & Ludwick, 2005; McCreddie & Wiggins, 2009).  

För patienter kunde humor vara ett sätt att hantera en svår situation och i en studie av 

Branney et al., (2014) beskrevs hur patienter med peniscancer skojade både med personalen 

och andra patienter om de svårigheter i vardagslivet som sjukdomen orsakat och även för att 

nå samförstånd med vårdpersonalen. I relationen till vårdpersonalen beskrev en patient att 

användandet av humor hade en känslomässig effekt och gav möjlighet att se livet från den 

ljusa sidan.  

Svart humor och galghumor visade sig fungera för att lätta upp i allvarliga situationer och 

initierades av patienten (Kinsman Dean & Gregory, 2005; McCreddie & Wiggins, 2009). 

Andra gånger använde patienten svart humor för att förmedla att denne helt förstod sin 

situation – en medvetenhet om att denne befann sig i livets slutskede (Kinsman Dean & 

Gregory, 2005; Kinsman Dean & Gregory, 2004). Svart humor eller galghumor kunde även 

fungera skyddande för patienten och dölja sårbarheten som obönhörligen kommer vid ständigt 
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lidande, vid livets slutskede och förluster (Kinsman Dean & Gregory, 2005; McCreddie & 

Wiggins, 2009).  

Kinsman Dean och Gregory (2004) beskrev fenomenet det gömda budskapet där djupare 

tankar och känslor uttrycks genom varm humor. Exempel på när det användes var när 

patienten gjorde upp med det förflutna eller uttryckte vetskap om sin situation. För patienter 

erbjöd humor en stunds paus och lättade bördan kommen av sjukdomen, lidande och sorg.  

Självförminskande humor användes inte som en positiv copingstrategi utan snarare som ett 

sätt för patienten att få uppmärksamhet för nya eller förvärrade symtom och det krävdes att 

sjuksköterskan tolkade detta på ett korrekt sätt för att patienten skulle få rätt hjälp 

(McCreaddie & Wiggins, 2009). Svart humor användes ofta som en form av skydd (Kinsman 

Dean & Gregory, 2005). Att en patient använde sig av sarkasm kunde tyda på att det låg ilska 

och frustration bakom, vilket sjuksköterskan måste ha förmåga att uppfatta.  

Patienter använde humor i vårdsammanhang för att tydliggöra sin identitet som en individ 

och även som en del i gruppen men även som avgörande för att klara av sin vardag 

(McCreaddie & Payne, 2011; Kinsman Dean & Gregory, 2005). Genom att visa och styrka 

sin identitet och personlighet hoppades patienten få en individuellt anpassad vård som ansågs 

vara säkrare och mer framgångsrik (McCreaddie & Payne, 2011). Att etablera sin identitet i 

vårdrelationer är lika viktigt för individerna som i vilken relation som helst och humor spelar 

en viktig roll i den processen. Patienter menade att genom att använda humor när de 

presenterade vem de är ökade chanserna för att bli ihågkomna och inkluderade av 

sjuksköterskorna (ibid.). 

 

8.2.3 Psykisk och fysisk hälsa 

Att patienter uppskattade att sjukhuspersonal inte bara använder humor utan också initierar 

den stöds även av en studie av McCreaddie och Payne (2011). Patienterna kopplade detta till 

positiva egenskaper hos sjuksköterskan, som optimism och avslappnad personlighet (Tanay et 

al., 2014). En studie som behandlade ämnet humor i vården visar att 78 procent av de manliga 

patienterna och 91 procent av de kvinnliga patienterna ansåg att humor har en plats och kan 

användas i vården (Olsson et al., 2000). Dock ansåg bara fyra respektive 15 procent av de 

tillfrågade i studien att humor faktiskt användes där.  

Petzäll och Olsson (2007) genomförde en studie där man undersökte hur kommunikation 

som involverar humor påverkar äldre personers välmående. Deltagarna fick under tio veckor 

delta i en intervention som bestod av återkommande möten med humor som inslag. Två 



  14 (36) 
 

grupper deltog – en grupp boende på äldreboenden (grupp 1) och en grupp som bodde hemma 

(grupp 2). 

Efter interventionen så angav grupp 1 högre grad av välmående, vilket emellertid inte hade 

någon bäring på den generella fysiska hälsan som var på samma nivå som före interventionen 

(Petzäll & Olsson, 2007). Nedstämdheten minskade emellertid. I grupp 2 skedde inga 

förändringar efter interventionen när det gäller några av de variabler som mättes. Det ska dock 

tilläggas att den gruppen angav högre grad av välmående både före och efter interventionen 

(ibid.). 

I en annan interventionsstudie fick äldre patienter med diagnostiserad depression genomgå 

ett program som innehöll en behandlingsplan där bland annat fysioterapi, medicinering och 

mobilisering ingick (Konradt et al., 2013). Deltagarna delades upp i två grupper varav den 

ena, utöver behandlingsplanen, fick delta i humorterapi på regelbunden basis. Primärt fokus 

låg på att undersöka hur variablerna depression, fysisk hälsa och självmordstendenser 

förändrades efter humorterapin. Båda grupperna uppvisade vissa förbättringar gällande 

depression, självmordstendenser. När det gäller fysisk hälsa, med avseende på bland annat 

vitalitet, smärta, fysisk funktion och generella hälsoaspekter så uppvisade gruppen som deltog 

i humorterapin en förbättring (ibid.). Humors eventuella påverkan på fysiskt mående visade 

sig dock inte i den svenska studien av Petzäll och Olsson (2007). Där var den fysiska hälsan 

helt oförändrad efter interventionen. I ytterligare en studie med en grupp som genomgick 

humorterapi och en kontrollgrupp mättes deltagarnas fysiska och psykiska hälsa. I slutet av 

studien visade gruppen som fått delta i humorterapin signifikant mycket lägre nivåer av oro 

och depression och gruppens generella välmående hade ökat (DeKeyser & Jacobs, 2014). 

Gällande fysisk hälsa var resultatet inte tydligt och författarna menade att det fanns skäl att 

forska vidare om humorterapins eventuella effekter på det området (ibid.). 

I en australiensisk interventionsstudie fick några personer med demenssjukdom 

återkommande prova stand up-comedy och improvisationsteater (Stevens, 2011). Trots att 

deltagarna inte mindes sin medverkan efteråt kunde anhöriga, vilka intervjuades, rapportera 

att deltagarna uppvisat entusiasm och glädje både före och efter de tillfällen de skulle delta i 

aktiviteterna. De föreföll också minnas repliker och annat mellan tillfällena. Vissa deltagare 

hade inte talat tidigare, men gjorde detta under övningarna de deltog i. Detta ska sättas i 

relation till att de tidigare deltagit i andra aktiviteter som till exempel bingo och målning och 

då inte uppvisat samma beteendeförändring (ibid.).  
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8.2.4 När patienter upplever att humor är lämpligt 

En del patienter på en palliativ enhet vittnade om att de, trots att de tidigare både ansett sig 

roliga och verkligen uppskattade humor, inte längre kände för att skratta (Kinsman & 

Gregory, 2005). Bördan av sorg, sjukdom och osäkerhet hade trängt undan den plats humorn 

tidigare haft i livet. Patienter vittnade också om att det under vissa omständigheter inte 

passade med humoristiska inslag. Exempel på detta var då patienterna hade toppar av oro och 

ångest eller när deras tillstånd hastigt och kraftigt försämrats (ibid.). När det gällde just 

palliativ vård visade dock en studie (Ridley et al., 2014) att många patienter tyckte att humor 

var lämplig i den miljön. Av deltagarna i studien ansåg alla kvinnor att det passade sig att 

skratta tillsammans med sjuksköterskorna där, medan 19 procent av männen ansåg att detta 

var opassande eller förhöll sig neutrala till detta. Det var dock tydligt att en klar majoritet 

ansåg att humor hade sin plats inom denna typ av vård (ibid.). I en annan studie (Branney et 

al., 2014) framkom att patienter med peniscancer i olika stadier visserligen var positiva till att 

humor användes för att lindra i svåra situationer, men var samtidigt kritiska till att humor 

användes i relation till deras tillstånd, i synnerhet till deras diagnos och under tiden före 

operation. En av patienterna menade att humorn endast passade sig efter att behandlingen var 

avklarad och då med andra patienter med liknande erfarenheter. I studien gjordes antagandet 

att patienten möjligen kände att humor inte var välkommen från personer som inte kunde sätta 

sig in i hans situation (ibid.). I intervjuerna i studien av Kinsman och Gregory (2005) visade 

det sig att sjuksköterskor som använt humor som inte uppskattats hade känt att de stått där 

”med foten i munnen”. Huruvida relationen till patienten kunde återhämta sig efter en sådan 

händelse berodde helt på den ursprungliga relationen. En patient menade att en sjuksköterska 

som var omtänksam, genuin och vänlig inte skulle klandras om ett skämt inte föll väl ut 

(ibid.).  

I en studie av McCreaddie (2010) behandlas ämnet rå humor. Denna humor visade sig ha 

en plats i interaktionen mellan sjuksköterska och patient, men den måste ses i sin kontext för 

att inte bli vulgär och opassande.  

 

9. Diskussion 

I diskussionens metoddel diskuteras metoden svagheter och styrkor och i resultatdiskussionen 

vad som är viktigast i det framkomna resultatet (Friberg, 2012). Författarna har valt att 

diskutera resultatet utifrån Katie Erikssons omvårdnadsteori om att leka, lära och ansa. Där är 

det leken, som är relaterad till skrattet, som fokus främst ligger på. Resultatet kopplas även till 
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konsensusbegreppet hälsa. Delar av resultatet diskuteras även vidare med stöd av två artiklar 

(Horowitz, 2009; Patz, 2012), då författarna vill föra diskussionen vidare till humorns effekter 

på fysisk hälsa och humor som en del av den personcentrerade vården.  

 

9.1 Metoddiskussion 

I litteraturöversikten användes både kvalitativa och kvantitativa studier eftersom de båda 

metoderna har förtjänster och begränsningar och därför kompletterar varandra på ett bra sätt. 

De kvalitativa artiklarna beskriver subjektiva upplevelser och har fördelen att de kan belysa 

fenomen på djupet medan de kvantitativa på ett bättre sätt kan avspegla representativa och 

generella fynd. Samarbetet mellan författarna har präglats av en ständig dialog och 

jämförande av uppfattningar, nyckelord, begrepp, använda metoder och resultat i valda 

studier. På detta sätt har författarna nått enighet om det slutgiltiga innehållet i arbetet. Texten 

har bearbetats gemensamt och arbetet är i sin helhet framställt av författarna tillsammans för 

att åstadkomma en kongruent text. 

I ett fall har författarna valt att använda tre artiklar med samma författare, McCreaddie. Det 

rör sig om en stor kvalitativ huvudstudie som innehåller en omfattande mängd material i form 

av intervjuer och fältstudier som sedan använts i två ytterligare delstudier där en fördjupning 

har skett gällande ytterligare fenomen. Samtliga delar av studien var relevanta för 

litteraturöversiktens resultat och svarade väl mot syftet. 

Två artiklar som ingick i arbetet, Kinsman Dean och Gregory (2004) och Kinsman Dean 

och Gregory (2005), byggde på samma studie och innehöll följaktligen mycket överlappande 

information. De båda artiklarna hade fokus på olika aspekter av den genomförda studien. Att 

inte en av studierna valdes bort berodde på att båda innehöll stoff som bedömdes vara 

relevant för arbetet.  

De valda studierna är utförda i olika länder där kulturen på olika sätt kan tänkas ha 

inverkan på resultatet. Vad som ses som ett hinder för användandet av humor eller vad som 

anses vara opassande i ett land ses möjligen inte på samma sätt i ett annat. Eftersom studierna 

både är från olika geografiska områden och från olika vårdformer kan olikheterna i studiernas 

resultat delvis härröra från detta. 

Då de inkluderade artiklarna granskades närmare uppdagades en del brister av 

metodologisk art gällande upplägg och tillvägagångssätt. En svaghet i studien av Stevens 

(2011) är att författaren intervjuade deltagarna en vecka efter sin medverkan – då de alla 

glömt bort vad de varit med om – istället för direkt på plats under aktiviteten. Den 
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information som framkom under intervjuerna med de anhöriga var emellertid belysande och 

alltför relevant för att studien skulle lämnas därhän.  

Denna litteraturstudies värde bör bedömas med utgångspunkt i de studier som ingår. Hade 

urvalet varit än mer genomtänkt hade kvaliteten hos studierna kunnat granskas enligt den 

systematik som beskrivs i litteraturen (Forsberg & Wengström, 2016). 

 

9.2 Resultatdiskussion 

Att leka är naturligt för människor och är både ett sätt att uttrycka hälsa och ett medel för att 

uppnå den (Eriksson, 2015b). På grund av lekens betydande roll i vården är det viktigt att 

sjuksköterskor förstår fenomenet lekande. Leken är interaktiv och kräver utrymme. Prövning, 

önskan, övning, lust och skapande är begrepp av central betydelse relaterat till lekandet 

(ibid.). Att använda humor är ett sätt att leka och kopplingen mellan leken, skratt och humor 

och dess roll i vården framträder tydligt i denna litteraturöversikts resultat.  

Det visar sig i resultatet av denna översikt att sjuksköterskor är av uppfattningen att humor 

skapar tillit och gör patienten mer avslappnad. Detta kan relateras till det som Eriksson 

(2015b) benämner som den lustbetonade leken och även leken som assimilation, vilket är två 

av de fem grundformer av lekandet som Eriksson beskriver. De tre ytterligare grundformerna 

är Den skapande leken, Leken som uttryck för önskningar samt Leken som prövning. Den 

lustbetonade leken är ett uttryck för glädje och livslust och har funktionen att ge patienten 

möjlighet till vila. Leken som assimilation gör att patienten kan anpassa ny information till 

egna krav och den innebär trygghet för patienten. Författarna till denna översikt anser att 

Erikssons syn på leken som assimilation liknar det som psykologen Ziv i översiktens 

bakgrund menar med att humor kan skapa en tillåtande stämning som ger utrymme för 

människor att upptäcka oväntade och annorlunda lösningar.  

I översiktens resultat beskrivs att patienter inom palliativ vård genom humorn fick en 

stunds paus från smärta, sorg och lidande och även möjlighet att uttrycka sina känslor. Det 

menar Eriksson (2015b) är Leken som uttryck för önskningar som ger patienten en stunds ro 

och möjlighet till återhämtning. Att genom leken uttrycka önskningar är också ett sätt öppna 

för nya vägar och möjligheter (ibid.). 

I situationer där patienter skulle genomgå medicinska behandlingar visar resultatet i 

översikten att sjuksköterskor medvetet använde humor i syfte att lugna patienten och jaga 

dennes lidande på flykten. Detta är således en strategi för att delvis ta sig an det som Eriksson 

(2015a) beskriver som den största utmaningen för vårdvetenskapen och vårdforskningen – att 
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hitta sätt att om inte eliminera så i alla fall väsentligt minska lidandet i vården. I bakgrunden 

av denna översikt nämns att även Freud menade att smärta och lidande kan omvandlas till 

välbehag med humorns hjälp. Författarna till denna översikt undrar om ambitionen med 

användandet av leken, åtminstone till del, innebär mål av så storslagna mått, bör då inte 

humorn användas i högre grad, mer strategiskt och tas på större allvar?  

Eriksson (2015a) menar att patienter kan känna ett lidande som är outhärdligt om de inte 

blir tagna på allvar och om de känner att de inte räknas med. Känslan av att de inte finns till 

för den andre kan uppstå och kontaktförsök upplevs som meningslösa och den egna 

identiteten kan inte bekräftas. Som värn mot detta lidande kan patienten ikläda sig gycklarens 

dräkt och på så vis ge uttryck för lidandet. Att vara en clown är åtminstone bättre än att inte 

vara någon alls (ibid). I resultatet visar det sig att patienter kan använda olika sorts humor i 

olika situationer för skiftande syften. Självförminskande humor är vanligt när patienter skojar 

om sitt lidande för att understryka att det finns – de vill ha bekräftelse i sitt lidande.  

I översiktens resultat framkommer att humor främjar bevarande av såväl identitet som 

värdighet hos patienten. Identiteten kan även framträda genom humor och i den 

personcentrerade vård som Svensk Sjuksköterskeförening (2016) har som riktmärke för alla 

sjuksköterskor i Sverige spelar patienten/personens identitet en stor roll. Grunden till det 

personcentrerade synsättet ligger i att vem som helst kan drabbas av sjukdom, men att man 

inte förvandlas till sina symtom utan fortsätter att vara just en person. 

I litteraturöversiktens resultatet visar det sig att humor används för att uppmärksamma 

sjuksköterskan på förvärrade symtom eller svårigheter, utan att riskera att framstå som en 

besvärlig patient. I resultatet beskrivs också hur patienter medvetet använder humor för att bli 

omtyckta av sjuksköterskor i enlighet med logiken att en sjuksköterska då blev mer positiv till 

att tillmötesgå deras önskemål än om de ställde krav. Detta visade sig stämma. Patienter 

använde också humor för att bidra med positiv energi och hjälpa sjuksköterskor att slappna av 

då de tampades med krävande uppgifter. 

Författarna av denna översikt kommer fram till att humor i vården ofta ses som ett positivt 

inslag men det finns i resultatet även exempel på situationer och lägen där humor inte 

förekommer eller anses vara opassande. Vissa patienter som tidigare sett sig själva som 

humoristiska och som uppskattade humor, men låg inför döden, ville inte längre skratta. Deras 

sjukdom och det lidande den medförde hade berövat dem den lusten. Enligt Eriksson (2015a) 

är lidandet ett döende och när en människa lider tas något ifrån denne, antingen rent konkret 

eller symboliskt. Människan genomgår en förvandling, upplöses eller danas (ibid.). I denna 
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översikts resultat framkommer dock att en del patienter i terminala tillstånd var positivt 

inställda till att humor användes för att lindra lidande.  

Enligt resultatet i denna översikt kan relationen mellan sjuksköterskan och patienten 

återhämta sig även om en sjuksköterska använt humor som inte mottagits väl av patienten. 

Det förutsatte att sjuksköterskan uppvisat ett omtänksamt och vänligt beteende innan och att 

de sedan tidigare haft en god relation. Eriksson (2014) hävdar att intensiteten och djupet i 

vårdrelationer, det vill säga relationen mellan vårdare och patient, varierar. En vårdrelation 

som fungerar är en förutsättning för att även vårdprocessen som helhet ska fungera. Grundas 

inte vårdprocessen på en relation blir den reducerad till att ett knippe uppgifter utförs. 

I resultatet visar det sig att även rå humor kan ha en plats då patient och sjuksköterska 

interagerar. För att denna humor inte ska uppfattas som opassande och vulgär krävs att den 

ses i sitt sammanhang. Ses inte helheten så blir det problem. Detsamma gäller människan. 

Eriksson (2014) menar att människan ska ses som en helhet bestående av kropp, själ och 

ande. I det holistiska vårdandet – vilket den personcentrerade vården bygger på – involveras 

hela patienten (Patz, 2104; Ternestedt, Österlind, Henoch & Andershed, 2012). Den 

sjuksköterska som utövar personcentrerad vård ställer sig frågan vad patienten behöver 

fysiskt, psykiskt såväl som andligt, och använder patientens livsberättelse som källa till svar 

på frågan (Patz, 2012). Den personcentrerade vården är beroende av att sjuksköterskan 

medvetet och med respekt för patienten går in i en relation där målet är att göra saker i 

samförstånd med patienten till skillnad från att enbart göra saker för patienten (ibid.). 

Författarna till denna översikt tolkar det som att det holistiska vårdandet och Erikssons syn på 

människan som en helhet är kopplat till begreppet hälsa. Hälsa är relaterad till hela människan 

och utgår från personens livssituation, dennes upplevelser och välbefinnande (Willman, 

2014). Att vara vid god hälsa betyder att vara i balans, såväl en inre som en yttre, i relation till 

andra och livet (Dahlberg & Segesten, 2012). Balans i de biologiska systemen är viktigt för en 

god hälsa och vårdvetenskapen strävar efter att tillsammans med medicinen nå denna balans. 

Redan Hippokrates, som författarna av denna översikt tidigare nämnt i bakgrunden, ansåg i 

sin humorpatologi att sjukdom/ohälsa kom sig av en obalans i människans biologiska 

funktion.  

I interventionsstudierna i resultatet – där humor används medvetet inom vården – ser 

författarna till denna översikt att en ökning av patienters psykiska välmående/hälsa kan 

påvisas. När det däremot gäller humorns påverkan på den fysiska hälsan finner författarna inte 

resultatet lika tydligt och i en av studierna föreslås fortsatt forskning inom området (DeKeyser 

& Jacobs, 2014). Det finns dock vissa vetenskapliga belägg för att även den fysiska hälsan 
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påverkas av humor (Horowitz, 2009). Studier har visat att humor, som del i omvårdnaden av 

patienter med hjärtsjukdom, har bidragit till minskad utsöndring av stresshormon vilket lett 

till färre arytmier och minskad risk för ytterligare hjärtinfarkter. Humor visade sig även ha 

positiv effekt på blodtryck och patienter som hade humor som stående inslag i sin omvårdnad 

behövde lägre doser nitroglycerin mot sin kärlkramp. En ytterligare fördel, avseende fysisk 

hälsa, är att positiva känslor och skratt stärker immunförsvaret (ibid.). 

Inom vårdvetenskapen är det dock inte enbart biologisk hälsa som utgör fokus (Dahlberg & 

Segesten, 2012). Kärnan i vårdande uttrycks av Eriksson (2015b) som tro, hopp och kärlek 

och är de delarna som är förutsättningar för helhet och hälsa. Det innefattar tillit, välbehag och 

att vara i rörelse och utvecklas. När en person är i hälsa är hon i ett sammanhang med 

närstående där ansande, lekande och lärande blir ett slags naturlig vård. I den professionella 

vården krävs stark ömsesidighet mellan sjuksköterska och patient för att få med alla element 

(ibid.). I resultatet framkommer att sjuksköterskan använder humor för att såväl skapa tillit 

och trygghet som för att nå ömsesidighet, några av de element Eriksson (2015b) menar är 

viktiga för hälsan. Hälsan är relativ i fråga om tid och rum, individ, sin innebörd, samhälle 

och kultur, kontext och vetenskapligt perspektiv och sättet den används på (Eriksson, 1986). 

Ytterligare en premiss är att hälsa är friskhet, välbefinnande och sundhet, men frånvaro av 

sjukdom är inte ett krav. 

Resultatet i denna översikt visar tendenser på att det inom palliativ vård förekommer mer 

humor än i övriga vårdkontexter. Här finns inte heller samma rädsla att använda humor även i 

mörka stunder och i livets slutskede, utan humorn fyller snarare en funktion att underlätta 

såväl kommunikation om svåra saker som för att skapa stunder av ljus i mörkret. Detta 

stämmer överens med vad filosofiprofessor Berger framförde under humorteorins tredje 

utvecklingsfas, som nämns i översiktens bakgrund, att humor används som verklighetsflykt. 

Den personcentrerade vården har även den en mer framträdande roll i den palliativa vården än 

i övriga vårdformer (Ternestedt et al., 2012). Finns möjligen en koppling mellan användandet 

av humor och personcentrerad vård?  

För sjuksköterskan innebär ett personcentrerat förhållningssätt framförallt fokus på 

omvårdnad av personen, inte sjukdomen (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Öppenhet och 

intresse från sjuksköterskan för personens livsberättelse är en förutsättning för att kunna ge 

personcentrerad vård. Värdegrunden i palliativ vård består av fyra ledord: helhet, närhet, 

empati och kunskap (Nationellt vårdprogram för palliativ vård, 2012) vilket författarna till 

denna översikt tolkar som att vårdformen är personcentrerad. Vi tror därför att detta arbetssätt 

främjar en nära relation till patienten och då finns det utrymme för att använda humor.  
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Resultatet i översikten visar att humor kan fungera som en katalysator vid en nyetablerad 

relation och bidra till att relationen får både djup och värme. Eftersom en personcentrerad 

vård kräver god kännedom om hela individen krävs god kommunikation och en djup relation 

mellan sjuksköterskan och personen/patienten (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 

Författarna till denna översikt anser att en relation som denna borde eliminera många hinder 

från att använda humor. 

Enligt studien av Olsson et al. (2000) i översiktens resultat, ansåg 100 procent av tillfrågad 

manlig sjukvårdspersonal att humor kunde användas inom vården och 98 procent av den 

kvinnliga sjukvårdspersonalen samma sak. Det är information av den typen som gör att det 

möjligen är lätt att, vid läsning av resultatet, få intryck av att en stor skrattfest pågår inom 

vården. Kanske är de flesta patienter av en annan uppfattning då det i en studie framkom att 

endast fyra procent av de tillfrågade manliga patienterna och 15 procent av de kvinnliga ansåg 

att humor överhuvudtaget förekom (Olsson, Koch, Backe & Sörensen, 2000). Den klyfta, 

mellan vad patienter får i form av humor från vården och vad de säger att de vill ha, är 

emellertid stor. Därför finns det enligt författarna till denna översikt fog att misstänka att det 

faktiskt föreligger ett problem här. Patienter inte bara säger att de vill ha mer humor utan 

initierar dessutom humor betydligt oftare än vad sjuksköterskor gör. Osäkerheten 

sjuksköterskor känner inför att använda humor i vården beror enligt resultatet i denna översikt 

ibland på en rädsla att sätta sin professionella roll på spel. Liknande orsaker förefaller, utifrån 

resultatet, vara att sjuksköterskor är rädda att deras anseende ska skadas eller att relationen till 

patienterna ska försämras om humor används vid ett opassande tillfälle. Men är detta till del 

också ett utslag av det Eriksson (2015b) beskriver som vuxnas låga benägenhet för lekfullhet, 

trots att leken är ett beteende som är helt naturligt hos människan och utgör en viktig del av 

professionell och naturlig vård (ibid.). Är vidare denna rädsla överdriven? 

Det finns flera studier i översiktens resultat där det framkommer när patienter anser det är 

opassande med humor inom vården. Översiktens författare menar att om sjuksköterskor skulle 

tillgodogöra sig denna information så vore det kanske lättare för dem att kryssa mellan dessa 

grund och skär. Inte minst för att många patienter faktiskt efterlyser mer humor från 

sjuksköterskors håll så bör den anses vara en viktig del av vården. Med vetskap om att 

patienterna önskar att sjuksköterskorna ofta initierade humor, skulle kanske rädslan minska. 

Hur kan hinder mot användandet av humor i vården röjas ur vägen? Forskare som undersökt 

hur detta kan bli ett värdefullt verktyg i vården har föreslagit, för att minimera risken för 

opassande humor, att humorjournal ska föras (Horowitz, 2009).  
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9.3 Kliniska implikationer 

Resultatet ger vid handen att det finns många vinster med att använda humor inom vården. 

Informationen finns, men likväl verkar inte humor användas i den utsträckning som vore 

möjlig. De kunskapsmässiga landvinningar som vårdvetenskapen har gjort bör föras ut och 

implementeras i den praktiska vårdens vardag istället för att bli hyllvärmare på högskolorna. 

Först och främst handlar det om att medvetandegöra vårdpersonalen om att humorn kan ha 

välgörande verkan på patienter hälsa. Det är möjligen svårt att tvinga fram användning av 

humor, men kunskapen bör göras tillgänglig och kan kanske vara ögonöppnande och i 

förlängningen leda till attitydförändringar. Ett sätt att få in användandet av humor i vården är 

att börja redan på sjuksköterskeutbildningen. Genom att undervisa och få ut kunskapen till 

studenter genom exempelvis föreläsningar och seminarier kan en god grund läggas för att 

sjuksköterskan ska kunna känna sig trygg med att använda humor inom sin profession.  

Att patienter vill ha mer humor än vad de får bör uppmärksammas och det kan ske redan 

under sjuksköterskeutbildningen, men kan även implementeras kliniskt. I en av artiklarna i 

översikten finns förslag om införandet av en humorjournal. Genom att lägga till humor som 

sökord i journalen skulle man på ett strukturerat sätt få upp användandet av humor på agendan 

och uppmuntra detta. Att genomföra mer strategiska och riktade insatser i form av 

humorterapi är även det något som borde övervägas inom olika delar av vården. De resultat 

dessa insatser har gett i olika studier tyder på att detta är ett relativt enkelt och sannolikt också 

förhållandevis billigt. Till skillnad från traditionell behandling med mediciner förefaller det 

också vara tämligen biverkningsfritt.  

De studier som författarna tagit del av är utförda inom flera olika vårdformer, varför 

resultatet borde vara tillämpbart inom vården i stort. Då humor har visat sig kunna bidra till 

trygghet, gynna kommunikation och vårdrelationer och även vara ett verktyg för att bevara 

patientens värdighet så torde ett mer utbrett användande av humor i vården vara till gagn för 

såväl patienter som sjuksköterskor. Med denna litteraturöversikt vill författarna medverka till 

att få ut information om hur humor kan bli en del av såväl sjuksköterskeutbildningen som i 

det kliniska arbetet.  

 

9.4 Förslag till fortsatt forskning 

Denna litteraturöversikt kan utgöra en bra grund för fortsatt forskning. Resultatet har givit 

många svar, men även väckt många frågor. Vilken typ av insatser fungerar bäst? Fungerar 
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humorterapi bättre än en humorjournal? Detta är frågor som skulle kunna utgöra utgångspunkt 

för vidare forskning inom området.  

Det finns olika studier i resultatet som belyser utfallet efter så kallade interventioner. Vad 

som skulle vara önskvärt är att göra studier där olika interventioner jämförs. Vilka resultat får 

olika typer av interventioner och vilka får mest gynnsamt utfall? Det finns många studier där 

interventioner genomförs, men några jämförelser mellan olika typer av humorterapi saknas. 

Användandet av humor tycks ge positiva effekter, men när det gäller vilka typer av humor och 

interventioner som kan ge effekt och hur de förhåller sig till varandra så saknas kunskap. Här 

finns ett behov av ytterligare forskning, med väldesignade studier och relevant metodologi.  

Ett ytterligare ämne som skulle vara intressant att studera är införande av humorjournal eller 

humor som sökord i journaler. Genom att införa detta kliniskt på olika typer av avdelningar, 

såväl inom akutvården som på äldreboenden och inom palliativ vård och studera det över en 

längre tid med en kvalitativ studiedesign kan ett gott underlag för funktionaliteten erhållas. 

Genom att använda sig av observationer och intervjuer med både sjuksköterskor och patienter 

kan man bilda sig en uppfattning över hur humor som ett verktyg i vården faktiskt fungerar 

och upplevs.  

 

10. Slutsats 

Denna litteraturöversikt beskriver hur humor används i vården och hur sjuksköterskor och 

patienter upplever detta. Resultatet visar att patienter använder humor för att på olika sätt få 

bättre vård och som strategi för att nå ökat välmående. Sjuksköterskor använder humor för att 

främja relationsskapandet med patienter samt för att erbjuda trygghet och ljusare stunder i 

annars många gånger ansträngande situationer. Vad som verkligen anses vara opassande 

humor varierar, men det framkommer att ju närmare sjuksköterskan och patienten står 

varandra, ju djupare relation de har, desto större utrymme finns för att använda humor.  

Litteraturen visar, precis som vår egen erfarenhet, att det i relationen patient och 

sjuksköterska oftast är patienten som initierar humor. Behöver det vara så, eller är det dags för 

sjuksköterskan att aktivt arbeta med humor som ett verktyg i den personcentrerade vården? Vi 

tror att det finns en överdriven rädsla från sjuksköterskors håll när det gäller att använda 

humor. Sjuksköterskor är i många fall rädda för att framstå som mindre professionella om de 

använder humor. Samtidigt visar det sig att patienter uppskattar humor och efterfrågar det i 

högre grad från vårdpersonalen.  
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7 2 Tanay, A., Wiseman, T., 
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Kinsman Dean, R.A. & Gregory, 
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CINAHL 
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Humor AND nursing 
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35 Full text, peer reviewed, 
engelska, 2000-2016 

15 3 Petzäll, K. & Olsson, H. (2007) 
 
Olsson, H., Koch, M., Backe, H. 
& Sörensen, S. (2000) 

Pubmed Humor AND laughter 
AND relationships 

20 Full text, peer reviewed, 
engelska, 2000-2016 

5 1 Kinsman Dean, R.A. & Gregory, 
D.M. (2004). 

Ageline Humor OR humour 91 Full text, peer reviewed, 
engelska, 2000-2016, older 
adults 

30 10 DeKeyser Ganz, F. & Jacobs, 
.M. (2014) 
 
Konradt, B., Hirsch, R.D., 
Jonitz, M.F. & Junglas, K. 
(2013) 
 
Stevens, J. (2011) 
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engelska, 2000-2016 

10 2 Ridley, J., Dance, D. & Pare, D. 
(2014) 
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engelska, 2000-2016 

5 1 Branney, P., Witty, K., 
Braybrook, D., Bullen, K., 
White, A. & Eardley, I. (2014). 
 
McCreaddie, M. (2010). 
 
McCreaddie, M. & Payne, S. 
(2011). 
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AND Communication 
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engelska, 2000-2016 

2 1 Adamle, K.N. & Ludwick, R. 
(2005) 
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Författare Titel År, land, 
tidskrift 

Syfte Metod 
(Urval och 
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Resultat 

Adamle, 
K.N. & 
Ludwick, R. 

Humor in 
hospice care: 
Who, where, 
and how 
much? 

2005, USA, 
American 
Journal of 
Hospice & 
Palliative 
Medicine 

Undersöka de sociala 
interaktionerna med 
humor som inslag i 
hospice-miljö. 

Design: Kvantitativ och 
kvalitativ 
Metod: Mixed Method 
Urval: Sjutton 
sjuksköterskor och 89 
patienter och deras 
familjer. 54 anhöriga var 
med. Totalt var 
deltagarna 160. 

Humor förekom i 85 procent av 
132 observerade 
sjuksköterskebaserade 
hospicebesök. Av dessa 
initierade patienterna humorn i 
70 procent av fallen. Detta 
oavsett hospicemiljö. Humor 
förekom som spontant inslag 
och var vanligt och tillfällen då 
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Datainsamling: 
Fältstudier.  
Analys: Interaktionerna 
analyserades både 
kvalitativt och 
kvantitativt. 

humoristiska interaktioner 
förekom var tillhörde vardagen. 

Branney, P., 
Witty, K., 
Braybrook, 
D., Bullen, 
K., White, A. 
& Eardley, I. 

Masculinities, 
humour and 
care for penile 
cancer: a 
qualitative 
study 

2014, 
Storbritannien, 
Journal of 
Advanced 
Nursing 

Att undersöka hur män 
med peniscancer använder 
sig av humor i relation till 
sin diagnos och 
behandling. 

Design: Kvalitativ 
Metod:Intervjuer. 
Urval: Maximal variation 
avseende diagnosens 
svårighetsgrad, 
behandling och ålder. Tio 
män. 
Datainsamling: 
Fokusgrupper och 
patientstyrda intervjuer 
användes under en dags 
”pilot-workshop”. 
Analys: Tematisk analys 

Humor hjälpte deltagarna att ta 
lättare på sin diagnos och kunde 
skratta åt 
behandlingskonsekvenserna. 
Humorn gjorde också att de 
fick bättre kontakt med 
sjukvårdspersonal. 
Användandet av humor var 
dock mindre viktigt än 
cancerbehandlingen och det 
fanns rädsla för att folk skulle 
göra sig lustiga över deras 
sjukdom. 

DeKeyser 
Ganz, F. & 
Jacobs, J.M. 

The effect of 
humor on elder 
mental and 
physical health 

2014, Israel, 
Geriatric 
Nursing 

Att undersöka effekten av 
workshops med 
humorterapi på olika 
aspekter av äldre 
personers fysiska och 
psykiska hälsa. 

Design: Kvantitativ 
Metod: 
Kvasiexperimentell 
studie. 
Urval: 92 deltagande 
äldre från fyra 
äldreboenden. 42 i 
kontrollgruppen och 50 i 
workshoppen. 
Datainsamling: Fyra 
olika frågeformulär. 

Humorterapin föreföll ha god 
effekt på vissa delar av den 
mentala hälsan hos de äldre. 
Någon skillnad när det gällde 
den fysiska hälsan upptäcktes 
inte. I studien fastslås att fler 
studier behöver bedrivas på 
området. 
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Analys: Statistisk analys 
av frågeformulären. 
Skillnaden mellan 
grupperna bestämdes 
genom Analysis of 
Covariance (ANCOVA). 

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

Humor and 
laughter in 
palliative care: 
An 
ethnographic 
investigation 

2004, Kanada, 
Palliative and 
Supportive 
Care 

Undersöka humor och 
skratt som fenomen i 
palliativ kontext.  

Design: Kvalitativ 
Metod: Klinisk etnografi. 
Urval: Sex 
sjuksköterskor följdes på 
en palliativ 30-
bäddarsenhet. 
Datainsamling: 
Fältstudier intervjuer med 
patienter och familjer och 
semistrukturerade 
intervjuer med 
personalen. 
Analys: Tematisk analys 

Vikten av humor och skratt som 
en humaniserande dimension 
inom palliativ vården fastslogs. 
Humor och skratt var vanligt 
förekommande och viktigt. En 
övergripande attityd om dess 
vikt rådde. Humorn fyller en 
mängd olika syften som 
exempelvis att bygga relationer 
och att klara av olika 
omständigheter. Humor mellan 
patienter, familjer och personal 
tjänade ofta till att bygga 
terapeutiska relationer, klara av 
stress och bibehålla en känsla 
av perspektiv. 

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

More than 
Trivial. 
Strategies for 
Using Humor 
in Palliative 
Care 

2005, Kanada, 
Cancer 
Nursing 

Att undersöka humor och 
skratt som fenomen på en 
palliativ vårdavdelning. 
Fokus låg på att beskriva 
tillfällen när humor och 
skratt inträffade. 

Design: Kvalitativ 
Metod: En klinisk 
etnografisk metod som 
undersöker de sociala och 
kulturella 
konstruktionerna av 
vårdgivande. 

Både personal och patienter 
använde humor för att bygga 
relationer, tackla olika 
situationer och uttrycka 
sensibilitet. Humorn 
påverkades av skillnader 
avseende personer, 
förhållanden, etnicitet, kön och 
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Urval: Sex 
sjuksköterskor. 
Datainsamling: 
Fältstudier. 
Analys: Tematisk analys. 

stressnivå. Huruvida deltagarna 
skulle använda humor 
avgjordes av deras intuition och 
en uppsättning andra faktorer. 
Kombinerat med vård och 
känslighet är humor ett kraftigt 
verktyg i hospice/palliativ vård.  

Konradt, B., 
Hirsch, R.D., 
Jonitz, M.F. 
& Junglas, 
K. 

Evaluation of a 
standardized 
humor group 
in a clinical 
setting: a 
feasibility 
study for older 
patients with 
depression 

2013, 
Tyskland, 
International 
Journal of 
Geriatric 
Psychiatry 

Undersökning av 
effektiviteten av 
standardiserad 
humorterapi i en klinisk 
kontext, i synnerhet för 
äldre, deprimerade 
patienter. 

Design: Kvantitativ 
Metod: Semi-
randomiserad kvantitativ 
design. 
Urval: En experimentell 
grupp om 49 patienter 
erhöll behandlingen och 
en kontrollgrupp om 50 
patienter erhöll den inte. 
Datainsamling: Flera 
frågeformulär gavs före 
respektive efter 
behandlingen. 
Analys: Kolmogorov–
Smirnov tests och non-
parametric statistics 
(Mann–Whitney U-tests). 

I båda grupperna uppvisade 
positiva förbättringar avseende 
sådant som depression, 
självmordsbenägenhet, glädje 
och dåligt humör. Bara 
deltagarna i humorgruppen 
visade positiva förändringar när 
det gällde aspekter av humör 
som allvarlighet och nöjdhet 
med livet. Resultatet pekar på 
att det finns ytterligare fördelar 
med den här typen av 
terapeutiska interventioner för 
deprimerade patienter.   

McCreaddie, 
M. 

Harsh humour: 
a therapeutic 
discourse 

2010, 
Storbritannien, 
Health and 
Social Care in 
the 
Community 

Att rapportera om ett 
empiriskt exempel på 
spontan humor i 
interaktioner inom 
sjukvården. 

Design: Kvalitativ 
Metod: Innovativ 
metodologisk. En negativ 
case-analys. 
Urval: Två 
sjuksköterskor. Dessa 

Patienten var benägen att 
initiera humor dubbelt så ofta 
som sjuksköterskan. Ämnen 
som inte ansågs roliga och som 
det skämtades sällan om var 
våldtäkt och övergrepp mot 
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ingick ursprungligen i 
huvudstudien. 
Datainsamling: 
Fälstudier och intervjuer.  
Analys: Ständigt 
jämförande med en 
öppen, axial och selektiv 
kodning. 

barn. Däremot undveks inte 
ämnen som prostitution och 
droganvändning. Studien visar 
hur humor kan användas 
terapeutiskt för att förbättra 
interaktionen med 
marginaliserade personer. 
Humor är inte en ytlig utan en 
väsentlig del av när det gäller 
centrala delar av interaktionen.  

McCreaddie, 
M. & Payne, 
S. 

Humour in 
health-care 
interactions: a 
risk worth 
taking 

2011, 
Storbritannien, 
Health 
Expectations 

Undersöka patienters 
perspektiv på användandet 
av humor inom 
sjukvården. Fokus ligger 
på humorn mellan 
patienter och 
specialistsjuksköterskor. 

Design: Kvalitativ 
Metod: Grounded Theory 
Urval: Fyra fokusgrupper 
bestående av patienter. 
Datainsamling: Tre 
ljudinspelade och en 
observerad interaktioner 
med fokusgrupper. 
Analys: Jämförande 
analys 

Patienter hade en bred 
uppskattning av humor och 
menade att humorn fanns där på 
ett subtilt och nyanserat sätt. 
Patienterna önskade att 
personalen både skulle initiera 
och besvara humor. 

McCreaddie, 
M. & 
Wiggins, S. 
(2009) 

Reconciling 
the good 
patient persona 
with 
problematic 
and non-
problematic 
humour: A 
grounded 
theory 

2009, 
Storbritannien, 
International 
Journal of 
Nursing 
Studies  

Studien belyste 
humoranvändande i 
interaktioner mellan 
sjuksköterska och patient.  

Design: Narrative review.  
Metod: En 
konstruktivistisk 
grounded theory. Urval: 
12 
specialistsjuksköterskor. 
Datainsamling: 20 
inspelade 
interaktioner  mellan 

Patienter använder humor i 
olika grad beroende på kontext 
för att förkroppsliga “den goda 
patienten”. Detta för att 
upprätthålla en meningsfull 
terapeutisk relation med 
sjuksköterskan.  
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sjuksköterskor och 
patienter och andra.  
Analys: Tematisk analys. 

Olsson, H., 
Koch, M., 
Backe, H. & 
Sörensen, S. 
(2000) 

Nursing and 
humour- an 
exporatory 
study in 
Sweden 

2000, Sverige, 
Vård i Norden 

Att beskriva erfarenheter 
av humor i hälso- och 
sjukvård samt hitta 
möjliga kopplingar mellan 
humor och 
omvårdnadsvariabler.  

Design: Kvantiativ 
Metod: 
Explorativ med enkät. 
Urval:  
Totalt 802 deltagare, 
varav 220 patienter, 278 
vårdpersonal och 304 
personer utan koppling 
till våren. 
Datainsamling: Enkät 
Analys: 
Deskriptiv  

Majoriteten av patientgruppen 
ansåg att humor hade en plats i 
vården, men få ansåg att det 
användes. Vårdpersonalen 
tyckte att humor passade att 
använda i nästan alla 
situationer.  

Petzäll, K. & 
Olsson, H. 
 
 

Subjective 
well-being in 
old age. A 
Swedish 
interventional 
study 

2007, Sverige, 
Vård i Norden 

Att undersöka hur 
kommunikation, 
innehållande humor, 
influerade välmåendet hos 
pensionärer och hur 
“humorprocessen” bidrar 
till en föreståelse av 
humor. 
 
 

Design: Kvantitativ 
Metod: 
Interventionsstudie. Enkät 
Urval: 19 personer. Två 
grupper. 
Datainsamling: Svara på 
enkät före och efter 
intervention. 
Analys: 
Jämförande analys 

För gruppen som bodde på ett 
boende hade interventionen en 
signifikant positiv påverkan på 
välmåendet. För den grupp som 
bodde hemma så var effekten 
mindre. 

Ridley, J., 
Dance, D. & 
Pare, D. 

The 
Acceptability 
of Humor 
between 

2014, Kanada, 
Journal of 
Palliative 
Medicine 

Att ta reda på hur viktig 
och accepterad humor är 
för patienter i palliativ 
vård, med avseende på 

Design: Kvantitativ 
Metod: Kvantitativ 
enkätstudie. 

Den stora majoriteten av 
deltagarna värderade humor 
högt före (70%) och under 
(76%) sitt insjuknande. Trots 
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Palliative Care 
Patients and 
Health Care 
Providers 

deras relation med 
sjuksköterskor och läkare. 
(före och efter 
insjuknande med mera) 
och acceptans av humor. 

Urval: 100 deltagare på 
en palliativ vårdenhet 
eller ett hospice. 
Datainsamling: Enkät. 
Analys: Enkäten bygger 
på Likert Scale. 

detta höga värde så sjönk 
frekvensen av skratt under en 
dag under sjukdomsförloppet. 
De flesta deltagarna hade 
erfarenheter av att skratta 
tillsammans med 
vårdpersonalen och ansåg att 
humor i vårdrelationen var 
passande. 

Stevens, J. Stand up for 
dementia: 
Performance, 
improvisation 
and stand up 
comedy as 
therapy for 
people with 
dementia; a 
qualitative 
study 

2011, 
Australien, 
Dementia 

Att beskriva och 
undersöka effekterna av 
ett stand up-comedy-
projekt och workshops 
med improvisationsteater 
hade på personer med 
demenssjukdom. 

Design: Kvalitativ 
Metod:  
Urval: 6 deltagare och 6 
av deras vårdare. 
Datainsamling: 
Intervjuer. 
Analys: Konstant 
komparativ analys. 

Projektet visar förbättringar 
avseende minne, lärande, social 
förmåga, kommunikation och 
självkänsla. Studien utvecklar 
också en uppsättning hypoteser 
för ytterligare forskning inom 
området, bland annat att aktivt 
deltagande av personer med 
demenssjukdom är terapeutiskt 
bättre än ett passivt framkallat 
skratt. 

Tanay, A., 
Wiseman, T., 
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Att undersöka 
användandet av humor i 
interaktioner mellan 
sjuksköterskor och 
patienter i cancervård av 
vuxna. 

Design: Kvalitativ 
Metod: En modifierad 
etnografisk metodologi  
Urval:9 st ssk och 12 
patienter på en 
onkologisk avdelning. 
Datainsamling: 
Fältstudier och intervjuer 
Analys: Tematisk analys 

Humor är viktigt inom vården. 
Patienter använder medvetet 
humor i kontakten med 
sjuksköterskor för att försöka 
hjälpa dem att lätta hantera 
stressen i deras arbete. Patienter 
upplevde att humor var en 
positiv egenskap hos en 
sjuksköterska. Sjuksköterskor 
uttryckte oro beträffande 
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huruvida humor skulle kunna 
äventyra deras professionalism 
och de kände behov att få 
vägledning från ledningshåll. 
Kontinuerlig reflektion 
försäkrar att humor används på 
ett korrekt sätt i sjukhusmiljön. 

 
 
 


