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Sammanfattning 

Bakgrund: Forskningen har visat att humor är ett socialt fenomen som kan ses som ett 

universellt språk. Den har visat sig påverka en rad faktorer positivt, däribland vårdmiljön, 

relationen mellan sjuksköterska och patient samt patientens hälsa. Humor är inte enbart 

positivt i en vårdkontext, däremot finns det tillfällen då den bör undvikas. 

 

Syfte: Syftet är att belysa användandet av humor i mötet mellan sjuksköterska och patient. 

 

Metod: Examensarbetet är en litteraturöversikt där tio vetenskapliga artiklar valts ut, 

skillnader och likheter har identifierats och slutligen sammanställts. 

 

Resultat: Resultatet består av tre huvudteman: Humorns inverkan på avdelningens 

vårdatmosfär, interaktion mellan sjuksköterska och patient samt humorns effekter. Under 

huvudtemat interaktion mellan sjuksköterska och patient hittades två underkategorier: 

kommunikation mellan sjuksköterska och patient samt förlorade tillfällen till humor. I 

huvudtemat humorns effekter hittades underkategorierna: humor som strategi samt humor 

som lindring. 

 

Diskussion: I resultatdiskussionen följer en diskussion där resultatet implementeras i 

Travelbees omvårdnadsteori, Human-to-Human Relationship Theory, men också hur ny 

forskning förhåller sig till resultatet. Travelbees omvårdnadsteori med dess faser kan 

användas genomgående i resultatet, vilket också ny forskning till stor del visar. Sammantaget 

bör sjuksköterskan använda sig av humor i en större utsträckning än vad som är fallet idag. 

 

Nyckelord: humor, sjuksköterske- och patientrelationen, interaktion, skratt 

 



 
 

 
 

 

Abstract 
 
Background: Research has revealed that humor is a social phenomenon that can be seen as a 

universal language. It has been shown to affect a number of factors in a positive way 

including the care environment, the relationship between nurse and patient as well as the 

patient's health. Humor is not only positive in a nursing context, hence there are times when it 

should be avoided. 

 

Objective: The purpose is to illustrate the use of humor in the meeting between nurse and 

patient. 

 

Method: This bachelor thesis is a literature review where ten scientific articles have been 

selected, similarities and differences are identified and finally compiled. 

 

Results: The result consists of three main themes: The impact of humor on the department's 

care atmosphere, the interaction between nurse and patient and the effects of humor. Under 

the main theme of interaction between nurse and patient, two sub-categories were identified: 

communication between nurse and patient as well as lost opportunities for humor. The main 

theme of humor effects were identified under the categories: humor as strategy and humor as 

relief. 

 

Discussion: In the resultdicussion a debate will follow in which the results are implemented 

in Travelbees nursing theory, Human- to- Human Relationship Theory, but also how new 

research relates to the result. Travelbees nursing theory with its phases can be used 

consistently in the result, which new research also largely shows. Overall, the nurse should 

use humor, to a greater extent than is the case today. 
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1 Inledning 

I våra yrkesutövningar som ambulanssjukvårdare med nästan 20 års erfarenhet och som 

servitör i många år, så har vi många gånger konstaterat att humor fungerar mycket bra som 

teknik i en mängd olika situationer om den används på rätt sätt. Det kan vara allt från att få 

aggressiva patienter eller gäster på bättre humör till att skapa en bra stämning i största 

allmänhet. Användningsområdet är stort och av skiftande karaktär. Vår erfarenhet är att en 

god användning av humor kan föra med sig lika många fördelar som en bristfällig användning 

kan föra med sig nackdelar i vårdrelationen. För att humor ska få så god effekt som möjligt 

krävs att den som använder den har känsla för när det passar. Eftersom vi tycker att humor är 

en viktig beståndsdel i sjuksköterskans arbete har vi intresserat oss för hur forskningen 

beskriver den för att få en större och mer samlad kunskap.  

 

2 Bakgrund  

Humor kan i grunden ses som ett socialt fenomen, om detta vittnar inte minst det faktum att vi 

skämtar och skrattar mer när vi är tillsammans med andra än då vi är ensamma (Old, 2012). 

Old beskriver att humor kan likställas med musik, båda kan ses som ett universellt språk som 

sammanför människor. Det har genom tiderna stått klart att humor har många fördelar och är 

välgörande för vår hälsa och livskvalité (Moore, 2008). Bland dessa nämns inte bara den 

lindrande effekt humor har på stress, oro och smärta, utan också det allmänna välbefinnande 

ett positivt användande av humor för med sig. Historierna är många där sjuksköterskor 

beskriver hur de hjälpt patienter genom stressfyllda och smärtfulla stunder genom att använda 

sig av humor, vilket har resulterat i en högre livskvalité för patienten och gjort det lättare för 

denne att orka med sin livssituation (Moore, 2008). Trots dessa fördelar så pekar forskningen 

på att användandet av humor mellan sjuksköterska och patient många gånger är mycket 

sparsamt och kan därför ses som en outnyttjad resurs i deras relation (Isola & Åstedt-Kurki, 

1997; Tremayne, 2014). Old (2012) beskriver att humor är en av de mest undervärderade 

mediciner som finns tillgängliga för människan att använda. Detta trots att den är kostnadsfri, 

enkel att använda och effektiv. 

 

2.1 Humor ur ett historiskt perspektiv       

Nationalencyklopedin (1992) beskriver att begreppet humor härstammar från latinets hu´mor 

vilket betyder vätska. Enligt Olsson, Backe och Sörensen (2003) sågs inom läkekonsten i 

äldre tider ett starkt samband mellan kroppsvätskorna blod, slem, svart och gul galla. Att 
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dessa vätskor var i balans hos människan borgade för en bibehållen hälsa, både fysiskt och 

psykiskt. Många av de sjukdomarna som var kända på den tiden ansågs därför ha orsakats av 

ett överskott i dessa vätskor. Talesättet ”att vara vid sunda väskor” (Olsson et al., 2003, s. 16) 

kommer från detta sätt att tänka. Med grund i denna tankegång användes därför behandlingar 

som åderlåtning, laxering och kräkmedel för att reducera mängden av dessa vätskor och 

därigenom återställa balansen i kroppen hos patienterna. Sjuka människor som ansågs lida av 

en obalans i någon av dessa vätskor benämndes humorister och skrattades åt. Stein och 

Reeder (2009) beskriver att det fanns en social acceptans i att skratta åt dem som hade ett 

fysiskt eller psykiskt handikapp fram till slutet av 1600- talet. När humanistiska vindar 

började blåsa under 1700-talet sågs det beteendet som alltmer negativt och socialt oaccepterat 

i samhället. Ordet humorist kom enligt Olsson et al. (2003) så småningom att innebära en 

person som kan underhålla och roa sina medmänniskor. Humorn har också sina egna gudinnor 

i form av den grekiska gudinnan Afrodite som inte bara var skönhetens och kärlekens gudinna 

utan också skrattets. Hennes motsvarighet i den romerska mytologin var Felicitas som var 

nöjenas, lyckans och skrattets gudinna och som med hjälp av dessa begrepp enligt sägnen 

ansågs förleda ungdomen in i fördärvet. 

 

2.2 Definition av humor 

Definitionen av humor som vi ser den idag kan beskrivas som något vi finner lustigt och som 

lockar oss att skratta (Eide & Eide, 2009). Olsson et al. (2003) beskriver att då humor ses ur 

en vardaglig synvinkel bereder det inget större problem att förklara vad det är. Det kan vara 

roliga och absurda händelser i vardagen som vi finner komiska. Däremot är definitionen av 

humor rent vetenskapligt betydligt svårare att göra (Olsson et al., 2003). De beskriver att 

humor är ett mycket vitt begrepp som kan uppfattas och definieras olika, bland annat 

beroende på den enskilda individens erfarenheter, men också beroende på den kultur och 

miljö denne lever i. Vidare menar Olsson et al. (2003) att det finns likheter i svårigheten att 

definiera vad humor är med och att fastställa vad begreppet lärande innebär. 

 Nationalencyklopedin (1992) beskriver humor som en kollision mellan flera mänskliga 

regelsystem. Det förklaras som ett möte mellan två eller flera personer som har samma 

förförståelse inför ett fenomen, vilket i sin tur resulterar i en psykisk spänning där 

överskottsenergi utmynnar i ett skratt. Enligt Stein och Reeder (2009) har ordet humor under 

senare tid kommit att användas som ett paraplybegrepp för alla de fenomen som kan kopplas 

ihop med skratt, exempelvis komiska filmer eller roliga händelser i vardagen. 
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2.3 Humorns påverkan på vårdmiljön  

Enligt Pryor (2010) så kan humor skapa en atmosfär som inger trygghet och lugn i 

vårdmiljön, vilket innebär att patienterna kan bli mer avslappnade i vårdsituationen. 

Dessutom inverkar den positivt på deras allmänna välmående och hälsa. Även en känsla av 

sammanhållning och gemenskap kan skapas med hjälp av humor (Tanay, Roberts & Ream, 

2013). De menar också att humor kan bidra till att skapa en allmänt positiv arbetsmiljö för de 

som arbetar inom sjukvården och därigenom ett ökat välbefinnande hos vårdpersonalen. 

Resultatet av att ha en glad och positiv personal kan även i förlängningen påverka patienterna 

positivt.  

 Eide och Eide (2009) beskriver att det som vårdgivare finns en risk att belastningen och det 

inre trycket blir för stort om man inte lyckas hålla en viss känslomässig distans till sitt yrke, 

vilket kan leda till utmattningssyndrom. Oavsett om man är en erfaren sjuksköterska eller inte 

så påverkas man av de svåra situationer man upplever. Hur stor belastning sjuksköterskan 

upplever påverkas av situationens svårighetsgrad och den möjlighet till bearbetning som 

finns. Humor kan fungera som en säkerhetsventil för att på ett lättare sätt bearbeta och låta de 

svåra känslorna komma fram (Eide & Eide, 2009). 

 Stein och Reeder (2009) beskriver att en ökad kännedom och användning av humor och 

skratt hos sjuksköterskor skulle kunna leda till att vanligt förekommande besvär inom 

sjuksköterskeyrket som utbrändhet, drogmissbruk och övervikt skulle kunna förebyggas. De 

anser därför att kunskap om humor och skratt bör implementeras redan i 

sjuksköterskeutbildningen för att förbereda studenterna på bästa sätt inför yrkeslivet. 

 

2.4  Humor i interaktionen mellan sjuksköterska och patient  

Eide och Eide (2009) uppger att patienter i samband med olika svårigheter ofta upplever sin 

tillvaro i ett snävare perspektiv. De anser att humor mellan sjuksköterska och patient vid 

dessa tillfällen kan vara ett sätt att få patienten att vidga sitt perspektiv och genom detta hitta 

nya lösningar på problemen (Eide & Eide, 2009). Humor kan också påverka patientens humör 

på ett positivt sätt samt möjliggöra en bättre kontakt med sjuksköterskan, vilket kan leda till 

att patienten lättare tar upp det som känns svårt att tala om (Eide & Eide, 2009; Old, 2012). 

Då alla människor är olika finns det enligt Eide och Eide (2009) inga fastställda regler för när 

humor kan ha ett gott resultat, varje situation måste därför bedömas enskilt. De anser också att 

syftet med humor i vårdrelationen är detsamma som vid all kommunikation inom 
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omvårdnadsområdet, det vill säga att lindra patientens lidande, främja dennes hälsa samt att 

skapa kontakt och förtroende i relationen. Humor kan också göra att chansen till en god 

relation och samhörighet mellan sjuksköterska och patient ökar (Eide & Eide, 2009). 

 Enligt Tremayne (2014) kan ett individanpassat och personligt användande av humor 

resultera i en vård som av patienterna uppfattas tryggare och att vårdpersonalen deltar i 

vårdandet i en större utsträckning. Prayor (2010) anser att ett användande av humor i 

vårdmiljön kan innebära att sjuksköterskan och patienten knyter an till varandra på ett mer 

personligt plan. 

 

2.4.1 Barriärer i användandet av humor i relationen mellan sjuksköterska och patient  

Som eventuella hinder för att humor ska kunna uppstå i relationen mellan sjuksköterska och 

patient beskriver Adamle, Ludwick, Zeller och Winchell (2008) ouppmärksamhet, men också 

brist på gensvar från sjuksköterskan. McCreaddie och Wiggins (2008) beskriver att en oro 

över att inte betraktas som seriös i sin yrkesutövning kan skapa ett hinder för sjuksköterskan 

att använda sig av humor. En alltför uppgiftsfokuserad sjuksköterska kan enligt Duffin (2009) 

hindras i sin användning av humor.  

 Lenny, Adamle och Ling-Chun (2009) beskriver i sin jämförandestudie av lärare på 

sjuksköterskeutbildningar i USA och Taiwan att kulturella skillnader kan skapa hinder för 

humor. Studien visade att det var vanligare att humor ingick som en naturlig del av 

utbildningen i Taiwan än i USA. Trots det klargjorde studien att den faktiska användningen 

av humor i den kliniska verksamheten var vanligare i USA. Förklaringen till detta var 

kulturellt betingad, då det i Taiwan anses som respektlöst att använda sig av humor mot någon 

som är drabbad av sjukdom. 

 

2.5 Effekter på patienten 

Berk (2001) beskriver en rad positiva fysiologiska effekter som humorn har på patienten, 

bland annat inverkar skrattet på immunsystemet. Enligt Berk (2001) har flera studier gjorts 

som visar på en förhöjd nivå av antikroppar i den övre delen av mag- tarmkanalen och 

luftvägarna, vilket ökar patientens motståndskraft att drabbas av infektioner. I en studie av 

Berk, Felten, Tan, Bittman och Westengard (2001) lät forskarna 52 friska män titta på en rolig 

film under en timme. Under tiden togs blodprover vid flera tillfällen i syfte att fastställa hur 

substanser som inverkar på kroppens immunsystem påverkades av filmen. Forskarna fann att 

flera substanser som har en direkt inverkan på immunsystemet fick en förhöjd koncentration i 
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blodet (Berk et al. 2001). Även Bennett, Zeller, Rosenberg och McCann (2003) berör hur 

skrattet inverkar på kroppens immunsystem. I deras studie framkommer att det finns ett starkt 

samband mellan skratt och en minskad stressnivå, vilket gynnar immunsystemet i positiv 

bemärkelse. Likaså har Old (2012) visat i en studie som handlar om att använda humor som 

ett terapeutiskt verktyg i sjuksköteskeutövandet att humor och skratt minskar stressen hos 

patienten. Det sker genom att skrattet sänker serumkortisolnivåerna och samtidigt ökar antalet 

T-celler och naturliga mördarceller i immunsystemet. Skrattet hjälper musklerna att slappna 

av, vilket resulterar i en ökad blodcirkulation till vitala organ (Old, 2012). Genom att 

patientens stress minskar, ökar dennes förmåga att orka med sin tillvaro (Moore, 2008; Oliffe, 

Ogrodniczuk, Bottorff, Hislop & Halpin, 2009). 

 Svebak, Kristoffersen och Aasarød (2006) utforskade bland annat patienter med terminal 

njursvikt och hur deras sinne för humor påverkande deras förmåga att överleva. Studien 

genomfördes i Norge på en dialysavdelning med data som samlats in från 41 patienter under 

ett års tid. Forskarna fann att patienter som hade sinne för humor i högre utsträckning kunde 

hantera svåra situationer och därmed ökade deras sannolikhet att bli gamla. 

 Enligt Moore (2008) har humor även visat sig vara en effektiv metod för att minska 

patientens risk att drabbas av depression och skamkänslor i utsatta situationer. Även fördelar 

som bättre sömn och ökat välbefinnande hos patienterna kan tillskrivas användandet av humor 

(Moore, 2008). Ko och Youn (2011) beskriver hur skrattet inverkar på depression, insomnia 

och sömn. De fann en signifikant skillnad i de två grupper som inkluderades i studien. 

Kontrollgruppen bestod av 61 patienter och i testgruppen deltog 48 patienter som under en 

månad fick skratterapi vid fyra tillfällen. Grupperna jämfördes med olika skalor före och efter 

testperioden för att kunna identifiera skillnader. Resultatet visade att den grupp som erhöll 

skratterapi fick positiva effekter på depression, sömnkvalité och insomnia (Ko & Youn, 

2011). Även Konradt, Hirsch, Jonitz och Junglas (2013) kunde i en liknande studie visa att 

skrattet hade en positiv effekt på patienter med depression. De fann också att risken för suicid 

minskade och att livskvaliten ökade. 

 Mathieu (2008) visar i en studie om hur äldre uppfattar sin livskvalitet, att humor har en 

inverkan. Deltagarna som bestod av 15 personer över 65 år bosatta på ett äldreboende fick en 

gång i veckan under en tioveckors period träffas och samtala om lycka och humor. 

Testpersonerna fick både före och efter träffarna uppskatta sin livskvalité på en skala. 

Mathieu kunde konstatera att poängen från skalan tydligt visade att deltagarna fick en ökad 

livskvalité, dessutom påverkades deras syn på framtiden i positiv riktning. 
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 Humor beskrivs med fördel kunna användas av sjuksköterskan i smärtstillande syfte 

(Moore, 2008; Tse et al., 2010). Tse et al. undersökte hur humorterapi påverkande smärta, 

livskvalité och minskad ensamhet hos äldre med kronisk smärta. I studien ingick personer 

över 65 år med kronisk smärta, uppdelat i två grupper fördelade på två likvärdiga 

äldreboenden. I testgruppen deltog 36 deltagare som under åtta veckor genomgick ett 

humorterapiprogram, kontrollgruppen bestod av 34 deltagare. Resultaten visade en signifikant 

minskad smärta i testgruppen samt ökad livskvalité och lycka (Tse et al., 2010). 

 

2.6 Problemformulering  

Humor är inom vården en viktig faktor för att skapa en bra kontakt mellan sjuksköterska och 

patient. Forskning har visat att användandet av humor påverkar en rad faktorer gällande 

patientens välbefinnande, bland annat minskad oro, stress och depression. Den har också visat 

sig kunna stärka patientens immunsystem. Trots den positiva inverkan humorn påvisar, har 

det visat sig att den inte används i den utsträckning som den kanske bör. Om humorn 

användes i en större utsträckning skulle det kunna leda till ett ökat välbefinnande hos 

patienten och därmed en mer positiv upplevelse av vården. Det är därför viktigt att beskriva 

vilka effekter humor har, i syfte att motivera sjuksköterskan att använda humor i större 

utsträckning i sitt kliniska arbete. 

 

3 Syfte 

Syftet var att belysa användandet av humor i mötet mellan sjuksköterska och patient. 

 

4 Teoretisk utgångspunkt 

Den teori som kommer att användas är Joyce Travelbees omvårdnadsteori, vilken hon kallar 

Human-to-Human Relationship Theory. Teorin kommer att användas som underlag i 

resultatdiskussionen. Travelbees (1971) teori riktar framförallt in sig på den mellanmänskliga 

relationen och kommunikationen mellan sjuksköterska och patient. Enligt Olsson et al. (2003) 

är humor ett sätt att kommunicera med andra varför Travelbees teori är tillämpbar i samband 

med detta ämne. Enligt Travelbee (1971) så är kommunikation ett av sjuksköterskans 

viktigaste redskap och kan ske såväl verbalt som icke-verbalt. Hon beskriver kommunikation 

som en förutsättning för att en mellanmänsklig relation överhuvudtaget ska uppstå. Då det 

gäller begreppet omvårdnad i stort så beskriver Travelbee (1971) det som en dynamisk 

mellanmänsklig process där sjuksköterskan hjälper en människa, en familj eller ett samhälle 
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att bemästra och förebygga lidande, sjukdom och om möjligt finna en mening i dessa 

erfarenheter. Då omvårdnaden inriktas specifikt på patienten anser Travelbee (1971)  att målet 

för sjuksköterskan består i att understödja patienten i dennes lidande och att hjälpa denne att 

stå ut med, övervinna och finna en mening i upplevelsen. Lidande och sjukdom beskrivs av 

henne som en i första hand individuell upplevelse som kan skapa meningsfulla erfarenheter 

för individen och hjälpa denna att utvecklas med grund i dessa erfarenheter. Travelbee (1971) 

betraktar i sin teori varje människa som unik och poängterar att det är viktigt att 

sjuksköterskan är kapabel att fånga upp det unika hos varje patient. Travelbee (1971)  anser 

att den tolkning vi gör av olika situationer i livet är unik för oss alla som individer, även i de 

fall vi delar samma erfarenheter med andra. Anledningen till det är den påverkan tidigare 

erfarenheter, förförståelse och upplevelser har på oss och vår uppfattning av livet. 

 Enligt Travelbee (1971) så uppstår den ömsesidiga kontakten och förståelsen i relationen 

mellan sjuksköterska och patient genom att fyra faser genomgås. Den första fasen består i det 

inledande mötet med patienten. I detta möte är sjuksköterskan och patienten obekanta med 

varandra, de kategoriserar och bedömer därför varandra med hjälp av både verbal och icke 

verbal kommunikation, men även genom känslan och intrycken de får i samband med detta 

möte. I denna fas är det viktigt att sjuksköterskan inte låter sig påverkas och styras av sina 

förutfattade meningar och åsikter, utan går in i relationen och mötet med patienten så fri från 

egna värderingar som möjligt för att kunna se den unika individen i patienten utan att vara 

färgad av sina tidigare erfarenheter.  

 I Travelbees (1971) andra fas växer identiteter och personligheter fram ur relationen 

mellan sjuksköterskan och patienten. De börjar nu se varandra som individer istället för 

kategorier i form av sjuksköterska och patient, vilket leder till att de lär känna varandra och ett 

mellanmänskligt band börjar knytas. 

 Den tredje fasen berör empati, där den definieras som en förmåga att sätta sig in i och 

förstå en annan individs psykologiska tillstånd vid ett visst tillfälle. En förutsättning för att 

empati ska uppstå mellan människor är att de har tidigare erfarenheter som påminner om 

varandra, vilket skapar en förståelse dem emellan. Travelbee (1971) uppger att det därför inte 

är troligt eller ens realistiskt att sjuksköterskor ska kunna känna empati för alla patienter då 

det skulle kräva en mycket omfattande erfarenhet. 

 Den fjärde fasen benämns som sympatifasen. Denna fas är resultatet av den process som 

empatifasen fört med sig. Sympatifasen tar dock empatifasen ett steg längre då den har en 

ambition att lindra lidande. Kännetecknande för denna fas är medkänsla och att 

sjuksköterskan tar del i patientens lidande. För att sympati ska uppnås krävs närhet till den 
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andra personen. Sympati handlar om att känna en äkta medkänsla med den andres lidande i 

kombination med en önskan om att lindra lidandet. Sympati kan bidra till att lindra lidande 

genom att den lidande personen inte är ensam med sin börda utan känner att sjuksköterskan är 

med och delar den. Om dessa fyra sinsemellan sammanhängande faser uppnås, leder det till 

att en mellanmänsklig relation uppstår, vilket är sjuksköterskans viktigaste mål enligt 

Travelbee (1971). 

 

5 Metod 

Den metod som använts i studien är enligt modellen litteraturöversikt, vilken enligt Friberg 

(2012b) används för att inom ett speciellt omvårdnadsrelaterat område få en överblick på 

aktuellt kunskapsläge. I metoden ingår att kvalitetsgranska och analysera artiklarna som 

sedermera utmynnar i en beskrivande översikt. 

 

5.1 Datainsamling och urval 

Den senaste litteraturen hittas enligt Friberg (2012b) i artiklar som är publicerade i 

vetenskapliga tidskrifter. Underlaget till litteraturöversikten har framtagits genom att söka i 

databaserna CINAHL plus with Full text och PubMed. De valdes eftersom de har en tydlig 

anknytning till vårdvetenskap. Sökorden som använts var humo*, nursing, laughter, practice, 

relations, coping, interaction. Eftersom humor även kan stavas humour valdes det att söka 

med humo*, Östlundh (2012) kallar det trunkering, vilket ger möjlighet att söka på ett ords 

olika böjningsformer med endast ett ord. Metoden går också att använda då stavningen på ett 

ord avslutas annorlunda. Nursing togs med för att tydliggöra kopplingen till 

sjuksköterskeprofessionen. Samtliga sökord valdes för att stämma in på syftet. För att få en 

begränsning av antalet träffar och öka kvalitén inkluderades endast artiklar som var granskade 

av andra forskare (Peer Reviewed). Initialt i sökningsarbetet sattes en tidsgräns på tio år för att 

få så aktuellt material som möjligt, men då det upptäcktes att antalet träffar blev allt för få 

ändrades denna tidsgräns till att innefatta de senaste 20 åren. För att inte missa viktiga artiklar 

har sökorden även jämförts med databasernas indexordlistor. Utifrån de artiklar som hittats 

har deras referenslistor studerats i syfte att inte missa relevanta artiklar.  

 Urvalet har skett i flera steg i linje med vad Friberg (2012b) beskriver, där granskningen 

till en början syftat till att erhålla ett bredare perspektiv genom att fokusera på artiklarnas titel 

och abstrakt. De som uppfyllt kvalitetskraven enligt Friberg (2012a) har sedan lästs igenom i 
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sin helhet. Därefter har det valts vilka som ska ingå i litteraturöversikten. De utvalda 

artiklarna är samtliga av kvalitativ design.  

 

5.2 Analys 

Analys av de tio artiklar som slutligen valdes har skett i tre steg enligt Friberg (2012a). Det 

första steget har bestått i att läsa igenom artiklarna ett flertal gånger i syfte att förstå helheten 

och dess sammanhang. Det har författarna gjort på var sitt håll för att inte låta sig påverkas av 

varandra. Under arbetets gång har en kort sammanfattning skrivits ner, för att bekräfta att det 

som är viktigt i artiklarna lyfts fram. I steg två återförenades författarna och skillnader, men 

också likheter identifierades i följande kategorier: metodologiska tillvägagångssätt, 

analysgång, syfte och resultat (se bilaga 2). Det tredje steget har innefattat en beskrivande 

sammanställning, vilket inneburit att kategorier och underkategorier sorterats fram med 

utgångspunkt i vilka likheter och skillnader som framkommit i steg två, fokus har då varit på 

resultatdelen. Tillvägagångssättet för att identifiera kategorierna i resultatdelen har varit att 

med blyerts notera i marginalen en kort kommentar där en mening, ett ord eller ett stycke 

varit intressanta i relation till studiens syfte. Utifrån anteckningar som gjorts sorterades dessa 

ut genom att skapa huvudteman och underkategorier som sedan försågs med en färg. 

Färgkodning gjordes för att inte riskera att missa väsentliga delar till resultatet. 

 

7 Forskningsetiska överväganden 

Uppsatsen har skrivits i enlighet med god forskningssed (Gustafsson, Hermerén & Petersson, 

2011), vilket innebär att inga förfalskningar, fabrikationer, eller plagiat ska finnas. Resultaten 

har presenterats sanningsenligt och inget ska medvetet ha översatts felaktigt eller förvanskats. 

Särskild noggrannhet har därför iakttagits vid översättningen från engelska till svenska, då 

risk förelegat att fakta kunnat förvanskas vid en ogenomtänkt översättning. Urvalet av artiklar 

har gjorts objektivt utifrån ämnet och inte utifrån att de ska passa ett önskat resultat. Av de tio 

artiklar vi valt ut har fyra stycken genomgått etisk granskning, en artikel förklarar att detta 

inte varit nödvändig. Resterande fem artiklar redogör inte för huruvida de är granskade eller 

ej. 

 

8 Resultat 

I granskningen av studierna som alla beskrev humorns förekomst i vården, kunde tre 

huvudteman urskiljas: humorns inverkan på avdelningens vårdatmosfär, interaktionen mellan 
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sjuksköterska och patient samt humorns effekter. Under huvudtemat interaktionen mellan 

sjuksköterska och patient hittades två underkategorier: kommunikation mellan sjuksköterska 

och patient samt förlorade tillfällen till humor. I huvudtemat humorns effekter hittades 

underkategorierna: humor som strategi samt humor som lindring. 

 

8.1 Humorns inverkan på avdelningens vårdatmosfär  

Enligt Åstedt-Kurki, Isola, Tammentie och Kervinens (2001) studie ur patientperspektivet så 

bidrar humor och skratt till att ge en lättsam atmosfär på avdelningen. I en studie av McCabe 

(2004), även här med patienter som deltagare, framkommer det att humor kan skapa en 

vänskaplig, glad och hemlik känsla på avdelningen. Åstedt-Kurki och Isolas (2001) studie ur 

sjuksköterskeperspektivet visar på att humor sjuksköterskor emellan kan underlätta då svåra 

frågor eller situationer måste hanteras. Vidare visar de att användandet av humor på 

avdelningen minskar spänningar och motsättningar mellan sjuksköterskorna och att det 

därmed skapas en godare och lättsammare stämning i arbetsmiljön. 

 Enligt Åstedt-Kurki och Liukkonens (1994) studie av sjuksköterskor så tar sig humor 

sjuksköterskor och patienter emellan uttryck genom gester, i samtal och en allmänt 

uppmuntrande atmosfär i förhållande till patienterna. Det framkommer också att atmosfären 

på avdelningen styrs mycket av sjuksköterskornas sinnesstämning och hur de mår. Om 

sjuksköterskan känner sig tillfreds med livet finns möjlighet till att humor uppstår i 

vårdarbetet. Det inverkar även väl på patienten då denne blir en del av den positiva 

sinnesstämningen som råder på avdelningen.  

 Humor bygger också upp och förstärker arbetsgruppen och gör den mer motståndskraftig i 

situationer fyllda av stress enligt Dean och Majors (2008) studie av sjuksköterskor och andra 

yrkesgrupper inom vården. Humor ger också en sammanhållning och gemenskap i 

arbetsgruppen som grundar sig i den energi humor ger. 

 

8.2 Interaktionen mellan sjuksköterska och patient 

Under detta huvudtema följer två underkategorier. Den första kommer redogöra vilken roll 

humorn spelar i kommunikation mellan sjuksköterska och patient. Den andra underkategorin 

belyser vilka orsaker som kan finnas i situationer där humor inte används. 
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8.2.1 Kommunikation mellan sjuksköterska och patient 

Humor fungerar som ett sätt att bryta isen mellan sjuksköterska och patient enligt studier 

gjorda utifrån såväl sjuksköterske- som patientperspektivet, med också ur övrig vårdpersonals 

perspektiv (Dean & Gregory, 2004; Åstedt-Kurki et al., 2001). Den skapar också ett 

känslomässigt band mellan sjuksköterska och patient enligt studier gjorda utifrån 

sjuksköterskeperspektivet (Haydon & Van Der Riet, 2014; Tatano-Beck, 1997). Humor 

medför inte bara att sjuksköterskorna framstår som mänskligare utan skapar också en känsla 

av gemenskap i relationen mellan sjuksköterska och patient enligt studier sett ur 

sjuksköterskeperspektivet, men också ur annan vårdpersonals perspektiv (Haydon & Van Der 

Riet, 2014; Dean & Major, 2008; Tatano- Beck, 1997). Dean och Major (2008) fann i sin 

studie utifrån både sjuksköterskeperspektivet och annan vårdpersonals perspektiv att humor 

var en viktig del i kontaktskapandet mellan sjuksköterska och patient och gör att människor 

förs närmare varandra. Dean och Gregorys (2004) studie utifrån sjuksköterskor och annan 

vårdpersonals perspektiv på en palliativ vårdavdelning visar att humor bland annat kan 

användas till att bygga relationer. Humor kan också bidra till att skapa en djupare relation 

mellan sjuksköterska och patient enligt Johnsons (2002) studie utifrån patientperspektivet. 

Den skapar också en ihållande positiv känsla för både patienter och sjuksköterskor, även då 

den humoristiska situationen har passerat enligt Tatano-Becks (1997) studie på 

sjuksköterskor. 

 Åstedt-Kurki och Liukkonen (1994) fann i en studie utifrån ett sjuksköterskeperspektiv att 

humor dels gör att sjuksköterskan lättare ser det friska hos patienten, men också ser patienten 

mer som en individ. Det understöds också av Dean och Gregorys (2004) studie som visar att 

patienter och anhöriga kände sig sedda som personer då sjuksköterskan inte bara utförde sitt 

arbete, utan också tog sig tid att dela med sig av sin humor. Studien visade också att både 

patienter och anhöriga tilltalades av sjuksköterskor som använde sig av humor (Dean & 

Gregory, 2004). McCabe (2004) kunde visa i sin studie utifrån patientperspektivet att de 

sjuksköterskor som använde sig av humor uppfattades som mer tillmötesgående. Åstedt-Kurki 

et al. (2001) fann i sin studie utifrån patientperspektivet att patienter uppfattar det som lättare 

att diskutera svåra frågor med en sjuksköterska som har sinne för humor. Ur ett 

sjuksköterskeperspektiv kan humor underlätta för att hantera svåra patienter och situationer 

(Tatano-Beck, 1997). Haydon och Van Der Riets (2014) studie sett utifrån 

sjuksköterskeperspektivet visade att manliga patienter oftare än kvinnliga använde sig av 

humor i kommunikationen med sjuksköterskan. De fann också att humor skapar en öppenhet i 

relationen mellan sjuksköterska och patient. Deras resultat visade dessutom att en ökad 
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medvetenhet bland sjuksköterskor om vikten av att använda humor som både ett terapeutisk 

och kommunikativt verktyg skulle kunna öka patientens positiva upplevelse av vården. 

 

8.2.2 Förlorade tillfällen till humor 

Sjuksköterskor använder inte humor i den utsträckning som skulle vara möjligt enligt studier 

gjorda både ur ett sjuksköterske- och patientperspektiv (Johnson, 2002; Tatano-Beck, 1997; 

Åstedt-Kurki & Liukkonen, 1994). Åstedt-Kurki och Liukkonen (1994) fann i sin studie ur 

sjuksköterskeperspektivet dels att humor var en outnyttjad resurs i relationen mellan 

sjuksköterska och patient men också att den användes i liten utsträckning. Det orsakades av 

att sjuksköterskan var oerfaren, hade brist på humor, upplevde att humor inte passade in i 

vårdsituationen samt att sjuksköterska och patient inte kände varandra tillräckligt väl. 

 I de situationer humor över huvud taget används är det i de flesta fall patienterna själva 

som tar initiativet till det enligt McCreaddie och Paynes (2011) studie utifrån 

patientperspektivet. Enligt Åstedt-Kurki et al. (2001) ser de flesta patienter i deras studie 

positivt på en ökad användning av humor i vården då de tycker att det förekommer i allt för 

liten utsträckning. 

 Många tillfällen att använda sig av humor missas på grund av bristande uppmärksamhet 

från sjuksköterskans sida enligt studier gjorda ur sjuksköterske- och patientperspektivet 

(Haydon & Van Der Riet, 2014; McCreaddie & Payne, 2011). Att dessa tillfällen passerar 

förbi kan enligt Haydon och Van Der Riets (2014) studie utifrån sjuksköterskeperspektivet 

också bottna i bristande erfarenhet, osäkerhet och att de är alltför koncentrerade på den 

uppgift som ska utföras hos patienten, men också på grund av att de anser sig ha för lite tid. 

Om sjuksköterskan inte svarar på patientens försök att vara humoristisk kan det innebära att 

patienten blir mindre följsam i relationen och därigenom svårare att samarbeta med. Det gäller 

därför att vara lyhörd för patientens försök att vara humoristisk, då dessa ögonblick snabbt 

passerar förbi och lätt kan missas för en ouppmärksam sjuksköterska (Haydon och Van Der 

Riet, 2014). Även McCabe (2004) fann i en studie sett utifrån patientperspektivet att de 

upplevde en brist i kommunikationen med sjuksköterskorna och de uppfattade det som att 

sjuksköterskorna var mer koncentrerade på den uppgift de skulle utföra än att tala med dem. 

McCreaddie och Payne (2011) fann i sin studie att en anledning till att sjuksköterskor inte 

använder sig av humor i sin yrkesutövning, var att de tror att det skulle leda till att de 

uppfattas som mindre seriösa och att deras trovärdighet på det sättet skulle minska. 
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8.3 Humorns effekter  

I detta huvudtema följer två underkategorier som redogör för vilka effekter humor har på 

patient och sjuksköterska. Under första underkategorin beskrivs hur patienter och 

sjuksköterskor hittar strategier för att uthärda sin situation. Därefter redogörs för vilka 

effekter humor har på att lindra patientens besvär. 

 

8.3.1 Humor som strategi 

Flera studier utifrån både sjuksköterske- och patientperspektivet visar att användandet av 

humor ger både patienter och sjuksköterskor ett sätt att hantera och ta sig igenom sin tillvaro 

och situation (Johnson, 2002; Dean & Gregory, 2004; McCabe, 2004; Åstedt-Kurki & Isola, 

2001; Åstedt-Kurki & Liukkonen, 1994; Åstedt-Kurki et al., 2001). 

 I palliativ vård, där tillvaron stundtals kan vara tung och präglad av att patienter avlider, 

fann forskarna i en studie ur sjuksköterskeperspektivet att humor hjälper till att lätta upp 

stämningen och fungerar som en strategi att hantera tillvaron för både sjuksköterskor och 

patienter (Dean & Gregory, 2004). Åstedt-Kurki och Isola (2001) visar i sin studie ur 

sjuksköterskans perspektiv att sjuksköterskor och patienter på ett bättre sätt klarat av svåra 

och genanta situationer genom användandet av humor. 

 Åstedt-Kurki et al. (2001) fann i sin studie ur patientperspektivet att användningen av 

humor fungerar som en viktig strategi för att överleva och bemöta svåra situationer. Vidare 

fann de att i synnerhet manliga patienter använder sig av humor som en försvarsmekanism för 

att kunna förtränga sina egna känslor och för att kunna undvika att möta verkligheten i svåra 

situationer. 

 Dean och Major (2008) fann i sin studie av sjuksköterskor att användandet av svart humor 

eller galghumor är vanligt förekommande metoder för att vårdpersonalen ska kunna 

distansera sig från svåra situationer och kunna se dessa på ett mer balanserat och objektivt 

sätt. Svart humor förekommer ofta inom områden i sjukvården där närhet till kritiska 

situationer av känslomässig karaktär tillhör vardagen (Dean & Major, 2008). Även Åstedt-

Kurki och Liukkonen (1994) fann i en studie ur sjuksköterskeperspektivet att svart humor 

kunde fungera som ett sätt för sjuksköterskan att orka med svåra situationer. 

 

8.3.2 Humor som lindring 

Ett flertal studier visar att förekomsten av humor i relationen mellan patient och sjuksköterska 

påverkar patienten positivt både psykiskt och fysiskt (Dean & Major, 2008; Dean & Gregory, 
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2004; Johnson, 2002; Tatano- Beck, 1997). Enligt Dean och Gregory (2004) kan användandet 

av humor resultera i att patienten känner att hen får mer energi att hantera sin situation, men 

också att stämningen mellan sjuksköterskan och patient lättas upp. Även Dean och Major 

(2008); Kinsman- Dean och Gregory (2004); Tatano- Beck; Åstedt-Kurki och Liukkonen 

(1994) fann att spänningarna mellan patient och sjuksköterska i relation till den situation som 

de står inför kan reduceras genom att humor används. Det har också visat sig att den påverkar 

patientens förmåga att slappna av (Johnson, 2002; Tatano- Beck, 1997). Att frustration, ilska 

och rädsla minskas av humoranvändning visar Tatano- Beck (1997) i en studie om hur humor 

fungerar i sjuksköterskans vardag. McCabe (2004) fann att patientens självkänsla ökade när 

de använde sig av humor, vilket resulterade i att de kunde skratta tillsammans med 

sjuksköterskorna och även få andra patienter att skratta. Åstedt- Kurki et al. (2001) fann i en 

studie ur patientperspektivet att humor inte bara kunde lindra depression, utan också 

minskade patientens ängslan och ökade patientens motivation till förändring. Att humor 

påverkande depression i positiv riktning fann även Tatano-Beck (1997) som dessutom kunde 

visa att den kan minska patientens oro. 

 Haydon och Van Der Riet (2014) fann att det ansågs som olämpligt att använda 

humor mot föräldrar med sjuka barn, men också mot patienter med smärta och livshotande 

tillstånd. De uppger också att försiktighet krävs då man använder sig av humor i förhållande 

till olika kulturer, eftersom humor uppfattas olika. 

 Dean och Gregory (2004) fann att en svårt sjuk människa ofta hamnar i situationen att 

denne blir beroende av andra för att klara sina dagliga bestyr. Det kan innebära att känsliga 

och intima situationer uppstår då patienten lätt skulle kunna känna sig utelämnad och generad 

(Dean & Gregory, 2004). Om humor används på rätt sätt kan den lindra dessa känslor och 

göra så att patienten kan behålla sin värdighet (Dean & Gregory, 2004; Åstedt- Kurki & Isola, 

2001; Åstedt-Kurki et al. 2001).  

 

9 Diskussion 

I diskussionen kommer metoden för denna litteraturöversikt kritiskt granskas för att belysa 

styrkor och svagheter med arbetssättet. Därefter kommer det i resultatdiskussionen att 

diskuteras de viktigaste fynden från resultatdelen utifrån Travelbees omvårdnadsteori Human-

to-Human Relationship Theory, annan forskning och författarnas egna reflektioner. 
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9.1 Metoddiskussion 

I denna litteraturöversikt sökte vi artiklar i databaserna CINAHL plus with Full text och 

PubMed. Anledningen till valet av dessa databaser var den stora mängd vårdvetenskapliga 

artiklar de innehåller. De sökord vi valde att använda oss av var de som vi ansåg kunde vara 

de mest relevanta för ämnet och som överensstämde med studiens syfte. Vi upplevde att 

sökorden gav ett bra utfall, men under processens senare del uppfattade vi att resultatet 

pekade mer på de positiva effekter humor har än de negativa. Resultatet kunde kanske ha 

blivit annorlunda om andra sökord med en mer negativ klang använts. 

 Inklusionskriterier var till en början att söka artiklar som inte var äldre än tio år i syfte att 

hitta så aktuell forskning som möjligt. Då ämnet visade sig generera mindre antal träffar än 

vad vi från början förväntat oss utökade vi detta kriterium till att omfatta artiklar inom en 

tidperiod av 20 år, vilket gav ett rikligare resultat. Utöver det valde vi att endast inkludera 

sakkunnigt granskade artiklar (Peer Reviewed). Detta för att få en ökad kvalité, vilket har 

säkerställts genom att utgå ifrån hur Friberg (2012a) beskriver att studier ska granskas. Ett 

tredje inklusionskriterium var att endast söka artiklar som var tillängliga i fulltext, vilket vi 

upplevde var problematiskt eftersom flera till synes passande artiklar inte gick att granska 

utan att behöva beställas.  

 Totalt 98 artiklar bedömdes som intressanta vid dessa sökningar och valdes därför ut för 

vidare granskning. Av artiklarna vars abstract lästes, valdes 34 stycken ut för att bearbetas och 

granskas i sin helhet. En försvårande omständighet var att hitta artiklar som höll en enligt 

(Friberg, 2012a) tillräckligt hög kvalité för att motsvara kraven på en resultatartikel. Flera 

studier föll bort i detta moment. Vi granskade även artiklars referenslistor i syfte att inte 

utelämna intressant material, dock utan framgång. Slutligen valdes tio artiklar ut som vi ansåg 

svarade väl upp till syftet med litteraturöversikten.  

 Studierna genomfördes i Finland, USA, Kanada, Irland, England samt Australien och visar 

påfallande stora likheter om humorns positiva effekter i vården, oberoende av land. Vårt 

resultat hade kanske sett annorlunda ut om urvalet täckt in även länder och kulturer som inte 

anammar anglosaxiska värderingar av humor. I ett flertal artiklar återkom de olika forskarna 

som medförfattare, vilket kan ses som både en svaghet och en styrka. Vi menar att det är svårt 

att bibehålla en tankegång fri från värderingar och förförståelse när man studerat ett ämne 

flera gånger. Styrkan däremot är att man innehar en gedigen kunskap och är väl insatt i det 

aktuella forskningsläget. 
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 Vid analysen av artiklarna var en underlättande faktor de noteringar med blyertspenna vi 

gjorde i marginalen då vi i texten fångade upp något vi tyckte var relevant för 

litteraturöversiktens syfte. Vi gjorde också färgmarkeringar i syfte att sortera ut teman och 

underteman, vilket tog betydligt längre tid än vi först kalkylerat med. Däremot tror vi att det i 

förlängningen sparade oss tid, men framför allt påverkades vårt resultat positivt genom att det 

blev mer överskådligt och gjorde att viktiga delar inte utelämnades. En omständighet som 

beredde oss vissa svårigheter i analysen var att samtliga artiklar är skrivna på engelska och att 

vissa översättningar riskerar att inte göra de engelska orden och texten helt rättvisa. Detta då 

vi menar att det engelska språket är mer mångfacetterat än det svenska. Vår ambition har varit 

att skapa översättningar som inte avviker från den avsedda meningen. Vi anser att 

översättningarna fungerat bra, men vill ändå lyfta fram svårigheten med det engelska ordet 

coping, som vi upplevde hade många olika betydelser beroende på kontext. I de artiklar vi 

granskade anser vi att den mest korrekta översättningen var att översätta det som en 

försvarsmekanism, men också som ett sätt att hantera och ta sig igenom svåra situationer. 

 

9.2 Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen kommer vi lyfta delar av resultatet och fokus kommer vara att 

implementera resultatet i Travelbees omvårdnadsteori, Human-to-Human Relationship 

Theory och dess faser. Diskussionen kommer visa att humor kan användas i Travelbees 

samtliga fyra faser, vilket vi anser ger stöd åt att humor är en viktig del i att skapa 

mellanmänskliga band och bör därför ingå som en naturlig del i sjuksköterskans dagliga 

arbete. 

 

9.2.1 Vårdmiljö och humor 

Resultatet visar att humor har stor påverkan på den atmosfär som råder inom vården och 

huruvida denna upplevs som positiv eller negativ. Då det kommer till atmosfären 

sjuksköterskor emellan visar vårt resultat att humor skapar en lättsam atmosfär och minskar 

spänningar och motsättningar i sjuksköterskegruppen. Det gör att det skapas en både öppnare 

och bättre stämning i arbetsmiljön. Lambrou, Merkouris, Middleton och Papastavrou (2014) 

visar i en studie, om hur arbetsmiljön påverkar hur väl sjuksköterskan känner tillfredsställelse 

med sitt arbete, att hen upplever sitt arbete mer tillfredsställande om arbetsmiljön är god. Det 

menar vi har en direkt inverkan på att en god vårdrelation kan etableras och därmed lägga 

grunden för en hög vårdkvalité. Moore, Leahy, Sublett och Lanig (2013) visar att en god 
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relation sjuksköterskor emellan är nyckeln till en hälsosam arbetsplats och som beskrivits 

ovan verkar humor för en lättsam atmosfär. Humor bör därför, likt vårt resultat påvisar, 

användas i större utsträckning i syfte att skapa en hälsosammare arbetsplats. 

 Vidare fann vi att humor gör att det blir en god känsla och gemenskap i arbetsgruppen, 

vilket även stöds av Tanay et al. (2013) som dessutom menar att det i en förlängning har ett 

positivt inflytande på patientens hälsa. Resultatet visar även att humor gör personalen mer 

motståndskraftig mot stress, vilket troligtvis beror på den avslappnade och lättsamma 

stämning humor för med sig. Även Pryor (2010) har funnit att humor bidrar till att skapa god 

stämning. Vårt resultat visar också att stämningen på avdelningen styrs mycket av hur 

sjuksköterskorna mår och vilken sinnesstämning de är i. När sjuksköterskorna är nöjda med 

sin vardag på avdelningen medför det en ökad användning av humor, vilket också påverkar 

patienterna i hög grad då de blir delaktiga i den positiva atmosfären. Om sjuksköterskorna 

däremot inte känner sig tillfreds med sin arbetsmiljö riskerar naturligtvis effekten att bli den 

motsatta, med patienter som tvingas bli en del av en negativ atmosfär. Enligt vår mening så 

påverkas även det som Travelbee (1971) i sin första fas beskriver som det inledande mötet av 

atmosfären på avdelningen, den rådande stämningen kan underlätta eller försvåra 

möjligheterna till en god kommunikation. Vår uppfattning är att ett lyckat inledande möte är 

viktigt för att få en fortsatt positiv utveckling av de faser som Travelbee menar leder fram till 

den mellanmänskliga relationen. 

 I Travelbees (1971) andra fas beskriver hon betydelsen av att sjuksköterskan och patienten 

lär känna varandra, men också att de börjar se varandra som unika individer och inte bara som 

de roller de representerar, vilket i sin tur möjliggör att ett band skapas mellan dem. Att ett 

relationsband uppstår är enligt Travelbee (1971) en förutsättning för att kunna gå vidare till 

nästa fas. Vi menar att förutsättningarna för att skapa personliga band kan vara svårare i en 

sjukhusmiljö än på många andra platser. Det beror på att den klassiska vårdmiljön i allmänhet 

och arbetskläderna i synnerhet förstärker sjuksköterskan i dennes roll och framtoning som 

vårdgivare. Vi menar att det kan få patienten att känna osäkerhet och främlingskap i 

situationen, vilket riskerar att skapa en distans mellan dem. En positiv atmosfär och en klok 

användning av humor kan neutralisera problemet och göra att distansen minskar eller i bästa 

fall försvinner. 

 

9.2.2 Humor i vårdrelationen 

En del av vårt resultat som berör Travelbees (1971) första fas är att humor fungerar som 

isbrytare i mötet mellan sjuksköterska och patient. Det har också visat sig att humor är en 
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viktig del i kontaktskapandet och att den skapar en känsla av gemenskap och öppenhet. Då 

både sjuksköterska och patient i det första mötet är obekanta med varandra enligt Travelbees 

(1971) första fas, så styrs de av de känslor och intryck de får av varandra. Därför anser vi att 

humor utgör en viktig del i detta skede och kommer i förlängningen underlätta det fortsatta 

relationsbyggandet som utgör en viktig del inom sjukvården och i synnerhet för 

sjuksköterskans dagliga arbete. 

 Resultatet visar också att humor gör att sjuksköterskan upplevs som mänskligare och inte 

enbart som en yrkeskategori och att sjuksköterskans förmåga att uppfatta den friska sidan hos 

patienten ökar. Dessa två fynd menar vi leder till att sjuksköterskan kan se patienten ur ett 

vidare perspektiv, vilket innebär att parterna kan interagera med varandra på ett mer 

personligt plan och därigenom komma varandra närmare. Det stöds även till viss del av 

Travelbees (1971) andra fas där målet är att kommunikationen mellan sjuksköterska och 

patient leder till att de ser varandra som de unika individer de är och inte som de kategorier de 

representerar. En annan del av den andra fasen beskriver hur mellanmänskliga band skapas 

dem emellan, vilket även vårt resultat visar att humor kan leda till. Vi instämmer i resultatet 

och dess förankring i Travelbees teori om andra fasen, där man kan lägga vikten på att se hela 

patienten och inte bara dess sjukdom, vilket vi tror kan leda till en mer personcentrerad vård, 

vilket enligt oss är förenligt med god vårdkvalité. 

 Vårt resultat har visat att humor kan vara en bidragande faktor till att skapa djupare 

relationer mellan patient och sjuksköterska samt att den skapar känslomässiga band dem 

emellan. Vår uppfattning är att viktiga beståndsdelar i skapandet av djupa relationer är 

sympati, öppenhet, empati samt tillit och här anser vi att humor kan underlätta. I Travelbees 

(1971) tredje fas tas empati upp som förutsättning för att skapa ömsesidig kontakt och 

förståelse mellan patient och sjuksköterska. En förutsättning utifrån teorin för att man ska 

kunna känna äkta empati är att man delar samma erfarenheter som patienten. Vår uppfattning 

är att empati inte kan tolkas så smalt som Travelbee gör. Visserligen är det kanske den mest 

ideala förutsättningen att sjuksköterskan delar samma erfarenhet som patienten, men vi anser 

att man kan få erfarenhet även på andra sätt, till exempel genom tidigare möten med patienter 

med liknande problematik eller i relationen till egna anhöriga som gått igenom svåra 

situationer. Det bör också vara erfarenheter som skapar förutsättningar att känna empati för 

patienter vi möter senare i livet. Även Kirkevold (2000) beskriver en liknande problematik, då 

hon menar att det skulle vara omöjligt att etablera en mellanmänsklig relation utifrån hur 

Travelbee beskrivit hur sympati ska komma ur empati. Vi anser därför att även om 

sjuksköterskan inte har precis samma erfarenheter som sin patient och därför inte känner 
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riktigt empati enligt Travelbees teori så kan hen ändå känna tillräckligt för att den enligt oss 

viktiga beståndsdelen empati ska uppnås. En rimlig möjlighet som vi ser är att sjuksköterskan 

skulle kunna använda humor för att bygga broar vid de tillfällen då de inte delar exakt samma 

erfarenheter som patienten och på så sätt skulle humor vara med och skapa djupare relationer, 

vilket även vårt resultat visar. 

 För att en ännu djupare relation ska kunna byggas krävs det enligt Travelbee (1971) att 

sjuksköterskan utöver att vara empatisk även ska känna sympati för patienterna. Som vi 

skriver ovan så är vår uppfattning att sympati är en del av att skapa djupare relationer, vilket 

även vårt resultat visar att humor kan vara med och bidra till. Att sympati skulle vara en 

nödvändig faktor i kommunikationen, som är en del av byggandet av en relation mellan 

sjuksköterska och patient delas inte av Eide och Eide (2009). De menar att sjuksköterskan ska 

vara försiktig med att använda sympati i kommunikationen med patienten, vilket kan medföra 

att sjuksköterskan styr samtalet samt att det finns risk för att hen tappar ett professionellt 

förhållningssätt och istället blir för personlig. Travelbee (1971) har vid utvecklandet av sin 

teori tagit i beaktande att det finns risker med ett stort engagemang i patienten, men 

konstaterar ändå att fördelarna med sympati överväger riskerna. Även Rich (2003) anser att 

sympati är en tillgång i sjuksköterskans yrkesroll. Vi tycker att sympati är en viktig del i att 

etablera djupa relationer även om det måste finns en balans och tydlig gränsdragning vid 

användandet av sympati. För patienten är det säkert viktigt att möta en sjuksköterska som 

visar stor medkänsla för patientens unika situation, samtidigt som man inte får riskera att 

förlora den professionella vårdrelationen genom att tycka synd om patienten och hamna i en 

för vänskaplig roll. Vårt resultat har även visat att en orsak till sjuksköterskor inte använder 

humor är på grund av att de är oroliga för att uppfattas som oseriösa i sin yrkesutövning. 

Eftersom det även finns en sådan risk vid användandet av sympati finns det enligt oss 

anledning att vara extra försiktig när man kombinerar sympati och humor i syfte att skapa 

djupare relationer, vilket är målet med Travelbees fjärde fas. 

 

9.2.3 Att använda humor med försiktighet 

I vår studie framkommer vissa tillfällen då det anses olämpligt att använda humor. Det är då 

patienter lider av smärta eller livshotande tillstånd, men även när den används i mötet med 

föräldrar till sjuka barn. Vi har dock kunnat visa att humorn har positiva effekter på just 

smärta, vilket även får stöd av Moore (2008) och Tse et al. (2010) där de menar att 

sjuksköterskan med fördel kan använda humor för att lindra smärta. Vi anser därför att 

användandet av humor i syfte att lindra smärta kan vara både bra och dåligt beroende på 



 
 20 (35) 

 

situation. Det kräver att sjuksköterskan hanterar humor som verktyg med stor 

fingertoppskänsla. 

 Andra situationer då vårt resultat visar att humor bör användas med försiktighet är när 

patienter med annan kulturell bakgrund vårdas eftersom humor kan uppfattas olika beroende 

på vilken kultur man tillhör. Det menar vi skapar en risk att humor inte används alls i dessa 

sammanhang eftersom sjuksköterskan inte vill riskera att humorn uppfattas fel, vilket skulle 

kunna resultera i att potentiella hälsoeffekter som humor kan föra med sig passerar förbi och 

patientens totala vårdupplevelse därmed påverkas negativt. Olsson, Backe, Sörensen och 

Kock (2002) beskriver i en studie om humorns effekter och funktioner, att den kan fungera 

som en intellektuell bro mellan olika kulturer, vilket vi menar blir viktigare då kontakten med 

andra länder och människor ökar. Olsson et al. (2002) beskriver också att om humor används 

med försiktighet i dessa möten kan det ge patienten en ny dimension på livet, vilket vi tycker 

är ett viktigt skäl till att uppmuntra sjuksköterskan att våga använda sig av humor i dessa 

situationer. I Travelbees (1971) första fas, det inledande mötet, beskriver hon att det är viktigt 

att sjuksköterskan går in utan förutfattade meningar. Vi anser att ju längre man står ifrån 

varandra kulturellt, ju fler fördomar och värderingar riskerar man att ha som man måste lägga 

åt sidan för att kunna ha ett öppet sinne vid det första mötet. Om sjuksköterskan avser att 

använda sig av humor vid det första mötet, tolkar vi det som att det blir extra viktigt att vara 

fri från förutfattade meningar om patienten har en annan kulturell bakgrund, eftersom 

Travelbee (1971) visar att det är en förutsättning för att lyckas med det inledande mötet och 

vårt resultat visar att det är en viktig faktor för att humor inte ska misstolkas. 

 

9.2.4 Varför inte humor används mer 

Vårt resultat har visat att humor är bra på många sätt i sjuksköterskans kontakt med patienter. 

Det hjälper bland annat till att skapa en ihållande positiv känsla, skapa gemenskap och bygga 

relationer. Att bygga relationer kan jämställas med Travelbees mål att etablera 

mellanmänskliga relationer, vilket de fyra faserna leder till. 

 Trots de positiva aspekter som vårt resultat har visat att humor för med sig, visar det även 

att många tillfällen att använda humor går sjuksköterskan förbi, bland annat beroende på att 

man är alltför koncentrerad på sin uppgift, tidsbrist, är ouppmärksam, är osäker eller att 

sjuksköterskan är orolig för att uppfattas som mindre seriös. Orsakerna till varför 

sjuksköterskan inte använder humor i kontakten är som nämnts ovan flera. Att sjuksköterskan 

är orolig för att uppfattas som mindre professionell kan även McCreaddie och Wiggins (2008) 

visa i en översiktsstudie där de identifierar och analyserar hur litteraturen beskriver humor i 
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förhållande till hälsa och omvårdnad. Adamle et al. (2008) stödjer att ouppmärksamhet kan 

leda till att sjuksköterskor missar tillfällen att använda humor och Duffin (2009) fann att 

sjuksköterskorna hindras av att de är allt för fokuserade på sin uppgift. I Travelbees (1971) 

andra fas ska relationen fördjupas och sjuksköterskan och patienten ska lära känna varandras 

unika sidor. Vi anser att det finns en risk att sjuksköterskans osäkerhet och oro för att inte 

framstå som tillräckligt professionell, hämmar användandet av humor och i förlängningen 

fördjupandet av relationen. 

 

9.3 Kliniska implikationer 

Vårt resultat tyder på att fördelarna med att använda humor i sjuksköterskans relation med sin 

patient är många. Trots fördelarna används det inte i större omfattning, orsakerna till det har 

beskrivits i vårt resultat. En tanke som väcks är att denna kunskap eventuellt kvarstannat hos 

forskarna och inte lyckats förankras i den kliniska verksamheten. Förhoppningen är att vår 

litteraturöversikt ska kunna användas för att enkelt och tydligt visa på de konkreta fördelar 

som humor för med sig. Humor är lättillgänglig och gratis eftersom det är en inneboende 

resurs hos varje individ. Vad arbetsgivaren kan behöva bidra med är någon typ av 

informations- eller utbildningsinsats för att sjuksköterskan ska bli medveten om fördelarna 

med humor i syfte att våga börja använda det som ett verktyg. I det arbetet kan vår 

litteraturöversikt förhoppningsvis fylla en funktion. 

 

9.4 Förslag till fortsatt forskning 

Vårt resultat pekar på att användandet av humor i relationen mellan sjuksköterska och patient 

har många fördelar, men det i sig innebär inte att det är uteslutet att det kan finnas nackdelar 

med användandet av humor, därför vore det intressant att studera förekomsten av eventuella 

negativa konsekvenser. Det skulle också vara intressant att närmare studera om 

sjuksköterskans farhågor vad det gäller användandet av humor stämmer, alltså om det ligger 

någon faktisk sanning i att de skulle upplevas som oprofessionella och i sådant fall, i vilka 

situationer och hur det inverkar på relationen till patienten. På en punkt har resultat pekat i 

motsatta riktningar, det gäller användandet av humor vid smärta. Den motsättningen ter sig 

också högst intressant att studera.  
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9.5 Slutsats 

Signifikanta fynd i litteraturöversikten var att humor inverkar på en rad faktorer gällande 

mötet mellan sjuksköterska och patient, bland annat fungerar den som en isbrytare och 

minskar spänningar mellan sjuksköterskan och patienten. Den inverkar även positivt på 

relationen sjuksköterskor emellan och skapar därmed en lättsam och behaglig atmosfär, vilket 

i sin tur berör alla som vistas på avdelningen på ett positivt sätt. Andra effekter humor visade 

sig ha var att den underlättande skapandet av känslomässiga band mellan sjuksköterska och 

patient och att sjuksköterskan framstod ur patientperspektivet som mänskligare. Även 

sjuksköterskans förmåga att se det friska hos patienten ökade. Resultatet visade även att 

patienter upplevde att humor används i för liten utsträckning av sjuksköterskan, vilket 

orsakades av osäkerhet och bristande uppmärksamhet. Litteraturöversikten visar tydligt på att 

det finns betydligt fler fördelar än nackdelar med att använda sig av humor i arbetet som 

sjuksköterska, då chansen att denna gör gott är betydligt större än risken att den gör skada. 

Slutsatsen blir därför att sjuksköterskan inte behöver vara rädd att använda sig av humor i sitt 

arbete, däremot bör hen beakta de risker som föreligger.  
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Bilaga 1. Sökmatris  

 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Begränsningar Antal lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Valda artiklar till resultat, se bilaga 2. 

Cinahl 

Plus with 

Full Text 

Humo* 

AND 

Nursing 

AND 

Practice 

62 Full Text, Peer reviewed, 

1994-2014 

20 5 1) A narrative inquiry: How do nurses respond to patients' use of humour? 

 

2) From critical care to comfort care: the sustaining value of humour. 

Cinahl 

Plus with 

Full Text 

Humo* 

AND 

Nursing 

AND 

Interaction 

13 Full Text, Peer reviewed, 

1994-2014 

6 2 1) Humour in nursing care 

Cinahl 

Plus with 

Full Text 

Humo* 

AND 

Nursing 

AND 

Laughter 

30 Full Text, Peer reviewed, 

1994-2014 

18 4 1) Humour between nurse and patient, and among staff: analysis of nurses' diaries. 

Cinahl 

Plus with 

Full Text 

Humo* 

AND 

Nursing 

AND 

Coping 

35 Full Text, Peer reviewed, 

1994-2014 

11 3 1) The use of humor and its influences on spirituality and coping in breast cancer survivors. 
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Pubmed Humo* 

AND 

Nursing 

AND 

Laughter 

50 Full text, 

1994-2014 

15 5 1) Nurse-patient communication: an exploration of patients' experiences 

2) Humor in nursing practice: a phenomenological study. 

3) Humor and laughter in palliative care: an ethnographic investigation. 

Pubmed Humour 

AND 

Nursing 

AND 

Relations 

40 Full text, 

1994-2014 

14 8 1) Importance of humour to client-nurse relationships and clients' well-being. 

Pubmed Humour 

AND 

Nursing 

AND 

Interaction 

11 Full text, 

1994-2014 

7 3 1) Humour in health-care interactions: a risk worth taking. 
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Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat  

Författar

e 

Titel År, land, 

tidskrift 

Syfte Metod 

(Urval, datainsamling, 

och analys) 

Resultat 

Dean. R., & 

Gregory, D. 

Humor and 

laughter in 

palliative 

care: An 

ethnograph

ic 

investigati

on 

 

2004, Kanada, 

Palliative and 

Supportive 

Care, 2, 139-

148 

 

Att 

undersöka 

fenomenet 

av humor 

och skratt i 

den 

palliativa 

vården. 

Design: kvalitativ etnografisk 

ansats. 

Urval: sex sjuksköterskor på en 

palliativ vårdavdelning och 15 

ur övriga vårdpersonalen. 

Datainsamling: 200 timmar 

observation på avdelningen och 

intervjuer av de 15 övriga i 

vårdpersonal. 

Analys: intervjuerna 

transkriberades och utifrån det 

togs det fram olika teman. 

Analysmetod angavs ej. 

Humor: gör att patienter och anhöriga känner sig sedda, förmänskligar vården, 

bygger relationer, skapar sammanhållning och gemenskap, är en isbrytare, kan bevara 

patientens värdighet, skapar paus och vila i det svåra och hjälper patienter och 

sjuksköterskor att slappna av, ses som ett energiutbyte, tilltalar både patienter och 

anhöriga och reducerar spänningar mellan sjuksköterska och patient. 
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Dean, R., & 

Major, J. 

 

From 

critical 

care to 

comfort 

care: the 

sustaining 

value of 

humour 

 

2008, Kanada, 

Journal of 

clinical nursing 

 

Att beskriva 

gemensamm

a nämnare i 

två skilda 

studier och 

kontexter 

om humor 

gällande 

teamarbete 

och 

omvårdnads

arbete 

 

Design: klinisk etnografisk 

metod användes i bägge 

studierna. 

Urval: från 

intensivvårdsavdelningen deltog 

15 sjuksköterskor och från den 

palliativa avdelningen var 

deltagarantalet 15 men 

deltagarna tillhörde här även 

andra yrkeskategorier. 

Datainsamling: fältarbete i 

bägge studierna gjordes både på 

intensivvårdsavdelning under 72 

timmar, och under 200 timmar 

på en avdelning för palliativ 

vård, i samband med detta 

gjordes noteringar och semi- 

strukturerade intervjuer. 

Analys: Anteckningar från 

observationsperiod analyserades 

och mönster utkristalliserades. 

Analysmetod angavs ej. 

 

Humor: lättar på spänningar, förmänskligade sjuksköterskan, förbättrar samarbetet, 

skapar närhet, ger energi, skapar gemenskap, ger sammanhållning mellan 

sjuksköterskorna, påverkar patienterna positivt fysiskt och psykiskt, för människor 

närmare varandra, bygger upp och förstärker och ger motståndskraft i arbetsgruppen.  

Svart humor skapar distans till svåra situationer i sjuksköterskans arbete. 
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Haydon, G., 

& Riet, P. 

 

A narrative 

inquiry: 

How do 

nurses 

respond to 

patients’ 

use of 

humour? 

 

2014, 

Australien, 

Contemporary 

Nurse 46(2): 

197–205 

 

Att belysa 

vikten av 

användandet 

av humor i 

relationen 

mellan 

sjukskötersk

a och 

patient. 

 

Design: kvalitativ. 

Urval: fyra registrerade 

sjuksköterskor från ett lokalt 

sjukhus. 

Datainsamling: semi-

strukturerade intervjuer. 

Analys: narrativ. 

 

Humor: skapar känslomässiga band till patienten, fungerar som överlevnadsstrategi, 

är ett terapeutiskt verktyg i interaktionen med patienten, fungerar som isbrytare, 

skapar en ökad öppenhet i relationen mellan sjuksköterska och patient, ökar 

följsamheten från patienten, används oftare av manliga patienter. Humor är olämpligt 

vid situationer som är livshotande, vid smärta eller mot föräldrar med sjuka barn. 

Möjligheter att använda humor går förlorade på grund av brist på uppmärksamhet 

från sjuksköterskans sida. Försiktighet bör iakttas då humor används i förhållande till 

andra kulturer.  

Johnson, P. 

 

The use of 

humor and 

its 

influences 

on 

spirituality 

and coping 

in breast 

cancer 

survivors. 

 

2002, USA, 

Oncology 

Nursing Forum, 

29(4), 691-695 

 

Att beskriva 

hur 

patienterna 

uppfattar 

användandet 

av humor 

under sin 

vård och sitt 

tillfrisknand

e. 

 

Design: kvalitativ, deskriptiv. 

Urval: nio kvinnor med 

diagnosen bröstcancer. 

Datainsamling: semi-

strukturerade intervjuer. 

Fältanteckningar. 

Analys: deskriptiv. 

Humor: påverkar patienten positivt både fysiskt och psykiskt, hjälper patienten att 

hantera och ta sig igenom sin situation, har en avslappnande verkan, används i för 

liten utsträckning av sjuksköterskor, skapar en djupare relation med sjuksköterskan.  
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McCabe, C. 

 

Nurse-

patient 

communic

ation: an 

exploration 

of patients' 

experience

s 

 

2004, Ireland, 

Journal of 

Clinical Nursing 

13, 41–49 

 

Att 

undersöka 

och ta fram 

uttalanden 

om 

patienters 

upplevelser 

av hur 

sjukskötersk

or 

kommunicer

ar. 

 

Design: kvalitativ med 

hermeneutisk fenomenologisk 

ansats. 

Urval: åtta patienter som hade 

vårdats minst fyra dagar på en 

vårdavdelning. 

Datainsamling: deltagarna 

intervjuades med ostrukturerade 

frågor i 30 minuter. 

Analys: hermeneutisk 

fenomenologisk. 

 

Studien fann att brist i kommunikationen mellan sjuksköterskor och patienter 

berodde på att sjuksköterskan var alltför uppgiftsfokuserad. Om sjuksköterskorna 

uppfattades som vänliga, glada och humoristiska, medförde det att patienten 

upplevde avdelningen mer hemlik. Sjuksköterskor som använder sig av humor i sitt 

arbete ses som mer tillmötesgående av patienterna. Humor underlättar också för 

patienten att hantera sin situation och ökar också deras självkänsla. 

 

McCreaddie, 

M., & 

Payne, S. 

 

Humour in 

health-care 

interaction

s: a risk 

worth 

taking. 

 

2011, United 

Kingdom, 

Health 

Excitations, 17, 

332–34 

 

Att 

undersöka 

humor ur ett 

patientpersp

ektiv och hur 

humor 

används i en 

vårdande 

kontext. 

 

Design: konstruktivistiskt 

grundad teori. 

Urval: 32 patienter från fyra 

kamratgrupper inom 

kategorierna; lungcancer, 

stroke, bröstcancer och 

prostatacancer. 

Datainsamling: intervjuer, 

observationer, fältanteckningar, 

ljuddagböcker och 

observationer. 

Analys: grundad teori. 

Studien fann att sjuksköterskor undviker humor eftersom att de är rädda att uppfattas 

som mindre professionella. Patienter tar oftare än sjuksköterskor initiativet till 

humor. Sjuksköterskorna brister i uppmärksamhet och missar ofta försök från 

patienterna att vara humoristiska. 
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Tatano-

Beck, C. 

 

Humor in 

nursing 

practice: a 

phenomen

ological 

study. 

 

1997, USA, 

International 

Journal Of 

Nursing Studies, 

34(5), 346-352. 

 

Att beskriva 

meningen 

med att som 

sjukskötersk

a använda 

sig av humor 

i sin 

yrkesutövnin

g. 

 

Design: kvalitativ ansats med 

hermeneutisk fenomenologisk 

metod.   

Urval: 21 sjuksköterskor 

Datainsamling: deltagarna fick 

skriftligt beskriva alla de 

erfarenheter de gjort i kontakten 

med humor i sin yrkesutövning, 

Analys: fenomenologisk metod.   

 

Humor: hjälper sjuksköterskan att hantera såväl svåra patienter som situationer, 

skapar känslomässiga band och gemenskap, fungerar som en terapeutisk 

kommunikationsmetod, ökar patientens förmåga att slappna av, minska patientens 

oro, lindrar depression, minskar skamkänslor, skapar ihållande positiva känslor, 

reducerar spänningar och gör att sjuksköterskan framstår som mänskligare.  

 

Åstedt-

Kurki, P., & 

Isola, A. 

Humour 

between 

nurse and 

patient, 

and among 

staff: 

analysis of 

nurses' 

diaries. 

2001, Finland, 

Journal of 

Advanced 

Nursing 35(3), 

452-458 

Att 

undersöka 

förekomsten 

av humor 

både mellan 

sjukskötersk

or och 

patienter och 

bland 

vårdpersonal

en. 

Design: kvalitativ 

Urval: 16 sjuksköterskor 

Datainsamling: dagböcker 

skrivna av sjuksköterskorna, 

totalt 186 handskrivna sidor. 

Analys: kvalitativ 

innehållsanalys. 

Humor: hjälper både sjuksköterskor och patienter att uthärda pinsamma och svåra 

situationer, lättar upp stämningen i arbetsmiljön, minskar på spänningar och 

motsättningar sjuksköterskor emellan, hjälper patienten att hantera och ta sig igenom 

sin situation och att behålla sin värdighet. 

Både sjuksköterskan och patienten kan vara initiativtagare. 

Åstedt-

Kurki, P., 

Isola, A., 

Tammentie, 

T., & 

Importance 

of humour 

to client-

nurse 

relationshi

2001, Finland, 

International 

Journal of 

Nursing 

Practice, 7, 119-

Att beskriva 

den positiva 

inverkan 

humor har 

på 

Design: kvalitativ. 

Urval: 13 patienter med kronisk 

sjukdom från olika delar av 

Finland. 

Datainsamling: brev och 

Humor: gör att patienterna lättare orkar med svåra situationer, ökar trivseln på 

avdelningen, är en isbrytare, får patienterna att orka med och acceptera en ny 

livssituation på ett lättare sätt, bevarar patienternas värdighet och används av män 

som försvarsstrategi. Patienterna är positiva till en ökad användning av humor.  De 

sjuksköterskor som är humoristiska skapar mest tillit. 
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Kervinen, U. 

 

ps and 

clients' 

well-being 

 

125 

 

sjukskötersk

e- och 

patient 

relationen 

och på 

patientens 

välbefinnand

e. 

 

kompletterande intervjuer. 

Analys: kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

Åstedt-

Kurki, P., & 

Liukkonen, 

A. 

 

Humour in 

nursing 

care 

 

1994, Finland, 

Journal of 

Advanced 

Nursing, 20, 

183-188 

 

Att beskriva 

förekomsten 

och 

betydelsen 

av humor i 

omvårdnads

processen, 

utifrån hur 

sjukskötersk

an beskriver 

och upplever 

det. 

 

Design: kvalitativ. 

Urval: 32 sjuksköterskor. 

Datainsamling: frågeformulär 

med frågor av öppen karaktär. 

Analys: kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

Humor gör att: patienten får möjlighet att slappna av, spänningar mellan 

sjuksköterska och patient lättas upp, sjuksköteskan kan se individen och det friska 

hos patienten, och arbetsklimatet påverkas positivt. Anledningar till varför humor 

inte används av sjuksköterskor är: oerfarenhet, brist på humor, begränsad 

patientkännedom och att det var opassande i vårdkontexten.  

Resultatet visade att humor kan ses som en outnyttjad resurs. 

Svart humor hjälper sjuksköterskan att härda ut svåra situationer.  

 


