
  
 
 

 

 

 

Namn: Emma Österberg och Yasmin El messaoudi 

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp, Institutionen för vårdvetenskap 

Självständigt arbete i vårdvetenskap, 15 hp, VKG11X, HT2014 

Grundnivå 

Handledare: Marianne Lindh 

Examinator: Åsa Kneck   

 

 

 

 

 

 

Humors betydelse för sjuksköterske- och patientrelationen i 
cancervården 

En litteraturöversikt 

 

Meaning of humour in nurse-patient relationship in cancer care 

A literature review 



 

Sammanfattning 

 

 

 

 

 

Bakgrund: Humor är ett komplex begrepp som färgas av den subjektiva upplevelsen och 

är föränderlig över tid. Tidigare forskning visar på att humor har använts som 

en copingmekanism för patienter med cancer, för att distansera sig från sin 

tillvaro och diagnos. Även sjuksköterskor har använt sig av humor för att 

skapa relation med patienten. Humor har använts för att hjälpa patienterna att 

hålla humöret upp genom att skifta deras fokus.  

Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa humor i sjuksköterske- och 

patientrelationen inom cancervården. 

Metod: Denna uppsats är en litteraturöversikt där innehållet av sju kvalitativa och tre 

kvantitativa vetenskapliga artiklar analyserades. 

Resultat: Tio artiklar analyserades där tre huvudteman framkom: Humor i 

sjuksköterske- och patientrelationen belyser att en relation mellan parterna 

bör finnas innan humor introduceras. Humor som ett omvårdnadsmässigt 

dilemma belyser när humor är tillämpbart och när det inte är accepterat. 

Positiv attityd och humor belyser vikten av en positiv attityd hos patienten för 

att kunna uppskatta och vara humoristisk. 

Diskussion: Diskussionen baseras på litteraturöversiktens resultat där det framkom att en 

etablerad relation mellan sjuksköterskan och patienten bör finnas innan 

humor kan användas. Oftast är det patienten som initierar humorn i relationen 

och det kan ses som en indikator på när humor kan användas. Åsikterna går 

isär kring huruvida om det är humor som skapar en positiv attityd eller 

tvärtom. Utifrån Katie Erikssons teori diskuteras relationsbildning som 

ansning, humor som lek och hur leken sedan utmynnar i lärande. 

Nyckelord: Humor, cancer, sjuksköterske- och patientrelationen 



 

Abstract 

Bakgrund: Humour is a complex concept that is coloured by the subjective experience 

and change over time. Previous research shows that humour has been used as 

a kind of coping mechanism for patients with cancer to distance themselves 

from their life and diagnosis. Nurses have also used humour to create a 

relationship with the patients, as well as to help keep the humour up of 

patients by shifting their focus.  

Aim: The aim of this literature review was to highlight the humour in the nurse -

patient relationship in the cancer care. 

Metod: This paper is a literature review in which the contents of seven qualitative 

and three quantitative scientific articles were analysed 

Resultat: Ten articles were analysed where three main themes emerged. Humour in 

nursing and patient relationship illustrates that a relationship between the 

parties should be before the humour is introduced. Humour as a nursing terms 

dilemma illuminates when the humour is applicable and when it is not 

accepted. Positive attitude and humour illustrates the importance of a positive 

attitude of patient to be able to appreciate and be humorous. 

Diskussion: The discussion is based on literature review results where it appeared that an 

established relationship between the nurse and the patient should be before 

the humour can be used. Usually it is the patient who initiated humour in 

nurse- patient relationship and it can be seen as an indicator of when the 

humour can be used. Opinions differ as to whether it is humour that creates a 

positive attitude or vice versa. Based on Katie Eriksson theory discussed 

relationship formation as tending, humour as play and how play then leads to 

learning. 

Nyckelord: Humour (British spelling), humor (American spelling), cancer, nurse-patient 

relationship. 
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1 Inledning 

När vi första dagen på en av våra praktikperioder klev in på vårdavdelningen där majoriteten 

av patienterna vårdas med cancerdiagnoser var våra förväntningar fyllda av osäkerhet inför 

vad vi skulle möta. Dessa känslor bottnade i att vi trodde oss möta en dyster och sorgfylld 

miljö. Förvåningen blev stor när vi klev in genom dörren till avdelningen och möttes av 

hjärtliga skratt mellan patienter och sjuksköterskor.    

     Vårt intresserade för ämnet stärktes när vi såg en film om humor som prövades i vården 

om den amerikanske läkaren Patch Adams spelad av Robin Williams (Shadyac, 1998). I sitt 

arbete upptäckte han att barnen som drabbats av cancersjukdom svarade mycket bättre på 

behandlingen om de fick skratta och vara glada. Det som fångade vårt intresse i denna film 

var de positiva effekter som glädje och skratt medförde. Tankarna som väcktes hos oss var om 

humor har en plats i cancervården och vad humoranvändningen innebär för sjuksköterske- 

och patientrelationen. 

 

2 Bakgrund  

2.1 Humor 

Ordet humor har sitt ursprung i det latinska ordet humor och som innebär sinne för komik 

samt förmågan att le (Humor, 1995). Nyfödda börjar le reflexmässigt i samband med matning 

redan några dagar efter födseln och efter cirka sex veckor kommer ett socialt leende menar 

Hwang och Nilsson (1996). Efter cirka tre månader blir leendet bredare och den nyfödde 

börjar kunna skratta. Humor är ett socialt fenomen (Olsson et al., 2003) som människor 

utvecklar under sin uppväxt utifrån vilka erfarenheter man är med om. Människor har 

förmågan att vara humoristiska och uppskatta humor i olika grad då upplevelsen av humor är 

subjektiv (Olsson et al., 2002). 

     Begreppet humor kan definieras som ett psykiskt tillstånd av glädje, samt som en fysisk 

reaktion såsom skratt och leende (Humor, 2009). Sjuk humor definieras som absurda skämt 

som bygger på människors egenskaper av olyckor. En annan sorts humor är svart humor som 

innebär att man skämtar om hemska eller sorgliga företeelser. En djupare innebörd av humor 

lyfter fram ens livshållning, som en förmåga att se med distans och ett försonligt leende på 

tillvarons brister. Dock finns det ingen klar definition av begreppet humor och dess innebörd 

menar Adamle och Ludwik (2005). De anser att det är anledningen till att humor idag 

felaktigt i dagligt tal ses som synonym till exempelvis skämt och skratt. De anser att 

begreppet humor har en bred betydelse och poängterar att den har en nyanserad betydelse för 
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varje människa. Olika ordböcker likt den ovanstående har försökt begreppsförklara själva 

begreppet humor men Adamle och Ludwik (2005) menar att det är mycket svårt och inte helt 

tillförlitligt att göra. 

     Humor är något unikt och individuellt, och som kan uppfattas olika från person till person 

(Näslund, 2001; Hyrkäs, 2005). För att man ska kunna förstå humor så krävs det att personen 

i fråga har en kommunikativ och kognitiv förmåga. Humor påverkas även av hur en situation 

är uppbyggd och kan förändras med tiden. Användning av humor kan göra att olika 

situationer kan ses ur ett mer positivt och roligt perspektiv på grund av den positiva attityden 

man får om man använder sig av humor. Exempelvis kan en person vara mer mottaglig för 

humor efter att man kunnat processera, acceptera och gå vidare i livet efter jobbiga/svåra 

händelser. Näslund (2001) och Hyrkäs (2005) menar att eftersom livsglädjen grundar sig i att 

man känner ett visst engagemang/lust till att leva. Humor är direkt relaterad till en 

sinnesstämning som är unik för varje tillfälle. 

 

2.2 Humor inom vården 

Redan under mitten av 1990-talet började clowner användas inom vården för barn med 

cancersjukdom. Syftet var att barnen skulle få tänka på annat än sin sjukdom och få ha roligt 

och skratta. Utöver clowner finns även andra verksamheter på avdelningarna som syftar till att 

skapa glädje. Ett exempel är Astrid Lindgrens sjukhus som har en glädjeverkstad 

(Barncancerfonden, 2015). Ytterligare ett exempel är det som Ersta Diakoni erbjuder och 

kallar skapandeverkstad som syftar till kreativt och glädjefyllt skapande i grupp (Ersta 

Diakoni, 2015). År 1996 bildades organisationen clowner utan gränser och arbetar med 

workshops och föreställningar för befolkningen i krigsdrabbade länder både i Sverige och 

utomlands. De menar att trygghet hos människorna skapas utifrån att de får skratta (Clowner 

utan gränser, 2015).  

     Enligt McCreaddie och Wiggins (2007) är det en utmaning att sjuksköterskor använder sig 

av humor i mötet med patienter, då patienterna kan befinna sig i en utsatt situation. Olsson, 

Backe och Sörensen (2003) belyser även att det kan finnas risker med att använda humor 

inom vården om de tillämpas i fel situation eller till en patient som inte alls uppskattar det, då 

förtroendet för sjuksköterskan kan påverkas. De beskriver vidare att humor betyder olika för 

olika människor och humoranvändning kan eventuellt tolkas som kränkande, överlägsenhet 

eller förlöjligande och därför krävs det försiktighet vid humoranvändning inom vården. 
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2.3 Fysiologiska aspekter i kroppen vid skratt 

Det är vetenskapligt bevisat att när en människa skrattar så ökar hjärtfrekvensen, andningen 

blir djupare och musklerna i buk, bröst, ansikte- samt skelettmusklerna kontraheras (Olsson et 

al,. 2003). Efter att man slutat skratta avtar muskelspänningen och blodtrycket och 

hjärtfrekvensen sänks. Denna avslappnande muskelrelaxationen anses vara förklaringen till att 

skratt har en smärtlindrande effekt. Skratt ökar även produktionen av antikroppar som gynnar 

kroppens immunförsvar (Christie & Moore, 2004). Bennett, Zeller, Rosenberg och McCann 

(2003) fann i sin studie ett samband mellan skratt och ökat immunförsvar hos patienter. Att 

regelbundet skratta bidrar även till förbättrade mentala funktioner hos människan genom 

stegring av katekolaminnivåer (dopamin, noradrenalin och adrenalin) (Christie & Moore, 

2004). Det ger i sin tur en känsla hos den enskilda individen av ökad vakenhet, lyhördhet samt 

ett förbättrat minne. Skratt främjar således välbefinnandet hos den fysiologiska kroppen på 

flera olika sätt och är ett uttryck för upplevd humor.  

 

2.4 Humorteorier 

Mer än 100 teorier om humor finns men det som dominerar är följande tre stycken; 

överlägsenhetsteorin, oförenlighetsteorin och lättnadsteorin (McCreaddie & Wiggins, 2007). 

     Överlägsenhetsteorin har fått sitt namn efter att utövaren av denna humor har en önskan 

om att känna överlägsenhet gentemot någon annan (Olsson et al., 2003). Jämfört med de två 

andra teorierna så har denna existerat längst i tid och var verksam redan under antikens 

Grekland där både Aristoteles och Platon ansåg att en reaktion på svaghet var skratt. Viktigt 

var att behålla sin överlägsenhetskänsla för att kunna glädjas åt svagheter hos andra. Fram till 

1800-talet var överlägsenhetsteorin den mest använda teorin för skratt och humor. 

    Den andra teorin är oförenlighetsteorin och som under de senaste 200 åren använts för att 

förklara humor och skratt (Olsson et al., 2003). Denna teori grundar sig i Imanuell Kants 

tankar som hävdade att två oförenliga ting skapar förvåning hos människan som i sin tur 

resulterar i upplevelsen av skratt och humor. McCreaddie och Wiggins (2007) definierar 

oförenlighetsteorin som humor skapas av två ting som är ologiska med varandra.  

     Den tredje teorin benämns lättnadsteorin och är den senaste teorin som bygger på Freuds 

tankar (Olsson et al., 2003). Han menade att främsta funktionen med att skratta var att 

spänningar i kroppen skulle lätta, skrattet hade en stressreducerande effekt.  
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2.5 Att vara en patient med cancersjukdom 

Stress är en av orsakerna till att människor drabbas av cancersjukdom. Människor som 

upplever stress får ett nedsatt immunförsvar och som i sin tur gör att människokroppen inte 

kan ta hand om cancerceller på ett effektivt sätt (Bruun Lorentsen & Karine Grov, 2011). 

Cancer innebär mikrobiologiskt att en/flera celler har en mutation i någon/några av deras 

gener (DNA-skada). Detta innebär att en cells celldelningsbalans rubbats och resulterar i att 

cellerna börjar dela sig okontrollerat som tillslut bildar en tumör som växter (Cancerfonden, 

2013; Einhorn, 201; Ericson & Ericson, 2002).  

     Att få en cancersjukdom kan upplevas som existentiellt omskakande för patienter menar 

Bruun Lorentsen och Karine Grov (2011). En patient med cancersjukdom drabbas inte enbart 

kroppsligt utan även andligt och själsligt. Vanligt förekommande är att en stor del av alla 

patienter som drabbas upplever psykisk stress när de får diagnosen samt under hela 

sjukdomsförloppet. Det kan grunda sig i känslor om krossade framtidsplaner, osäkerhet inför 

behandling och läkemedels biverkningar eller rädslor för att dö. Stressen att få en 

cancerdiagnos är individuell för varje människa och varierar från person till person. Studier 

(Henriksen & Aarflot, 2002; RustØen, 2001) har visat att patientens personlighet samt 

eventuella tidigare erfarenheter från familj och vänner påverkar patientens sätt att hantera sin 

sjukdom. 

     När en person drabbas av cancersjukdom påverkas patientens relationer till familj, vänner 

och omvärlden (Oliffe, Ogrodniczuk, Bottorff, Hislop & Halpin, 2009). Bruun Lorentsen och 

Karine Grov (2011) beskriver att vanliga biverkningar vid cancersjukdom är trötthet, smärta 

och håravfall och som i sin tur gör att många patienter isolerar sig från omvärlden. De belyser 

även att ett av människans grundläggande behov är gemenskap med andra människor. Ett 

socialt nätverk är därför betydelsefullt. Joshua, Cotroneo och Clarke (2005) menar att för 

patienter med cancersjukdom har humor psykisk gynnsamma effekter. Humor används som 

en försvarsmekanism av patienter för att kunna hantera sin situation. De belyser även att 

skratta tillsammans med andra människor kan göra att patienten lättar på sin inre stress, vilket 

i sin tur kan gynna patientens immunförsvar.   

 

2.6 Coping 

Humor används som en slags copingmekanism för att bättre kunna hantera det som har hänt 

en menar Wasteson (2007). Coping innebär att utveckla strategier i syfte att hantera inre och 

yttre påfrestningar. Ordet coping betyder på svenska, bemästringsförmåga och syftar till hur 
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väl en person som lever i osäkerhet och oro hanterar sin situation. Att bemästra någonting 

innebär enligt Brattberg (2008) att människan påverkar sitt eget sätt att tolka sin omvärld. På 

olika sätt utvecklas sedan mänskliga relationer till de personer som är involverade i denna 

omvärld.  

 

2.7 Sjuksköterske- och patientrelationen  

Snellman (2014) menar att det finns en skillnad mellan vad patienten förväntar sig av en 

vårdande relation gentemot vad sjukvårdspersonalen förväntar sig. Hon belyser att en 

vårdrelation enligt patienter kännetecknas av tröst, bekräftelse och att lära känna varandra 

som i sin tur har betydelse för patientens upplevelse av vården. Att känna sig utlämnade i ett 

vårdsammanhang gör att patienten hamnar i ett underläge. Hon anser att det är sjukvårdarens 

uppgift att involvera och bjuda in, möjliggöra för patienten att ingå en vårdrelation, genom att 

lyssna till patientens behov och göra de delaktiga i sin vårdsituation. 

     Vårdrelation belyser Kasén (2012) uppstår mellan en patient och en professionell person 

med mål att vårda. Vårdaren kan därför inneha olika yrkestitlar inom hälso- och sjukvården. I 

det här arbetet väljer författarna att fokusera på sjuksköterske- och patientrelationen och som 

är en vårdrelation enligt Kasén (2012). Hon menar att det är vårdaren som ska möjliggöra för 

patienten att ingå i relationen, utan forcering. Kasén (2012) definierar att patienten och 

sjuksköterskan ingår i en vårdande relation där fokus är att lindra patientens lidande. 

Begreppet patient avser individen som vårdas och betyder ursprungligen den lidande 

människan. Begreppet sjuksköterska definieras som den sjukes syster och syftar till begreppet 

medmänniska. Sjuksköterska ingår som en del i begreppet vårdare som avser den person som 

vårdar och aktar patientens värdighet.  

     Humor i kommunikationen mellan patienten och sjuksköterskan sker både i det verbala, 

icke verbala och det skriftliga (Näslund, 2001; Hyrkäs, 2005). Användning av humor i 

kommunikationen ge möjligheter för ett öppet samtalsklimat som både ger stöd till en 

emotionell och fysisk relation mellan parterna. Det kan även bidra till att patienten får en 

känsla av god omvårdnad där personalen engagerar sig i patientens upplevelser samt att mötet 

upplevs mer medmänskligt. 

     Olsson, Backe, Sörenssen, & Kock (2002) skriver att omvårdnadsteoretikerna Florence 

Nightingale, Virginnia Hendersson och Katie Eriksson beskrivs vara de första som nämnde 

begreppet humor i sina teorier. Nightingale menade att skratt hade positiva effekter på 

smärtsamma upplevelser och tristess. Hendersson menade att istället för läkemedel fungerade 
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det bättre med humor och skratt. Eriksson beskriver leken som en betydelsefull del för 

omvårdnaden. Under 1990-talet fördjupades diskussionerna kring humorns betydelse i 

omvårdnaden och forskning började studera sjuksköterskans attityder och patientens attityder 

till humor inom vården. 

 

2.8 Tidigare forskning om humor inom cancervården 

Läran om humor, humorologi, är ett multidisciplinärt forskningsområde som under de senare 

åren fått ökat intresse (Olsson et al., 2002). International Society of Humor Studies (ISHS) är 

namnet på det internationella sällskapet för humorforskning som idag har medlemmar över 

hela världen och som startades under 1970-talet. I nutid diskuteras ämnet som en eventuell 

egen disciplin och det blir allt mer förekommande med humor- och skratt-terapi på olika 

vårdinrättningar. 

     En stor del av forskningen kring humor inom vården har syftat till att försöka definiera 

begreppet humor och dess innebörd då den är multidimensionell (Olsson et al., 2002; Adamle, 

& Ludxik, 2005; McCreaddie, & Wiggins, 2007; Tanay, Roberts, & Ream, 2012). 

     McCreaddie och Wiggins (2007) menar att fokus för humorforskningen har till största del 

bestått av att enbart belysa humorns positiva effekter. De belyser att äldre forskning därför 

kan ge en skev bild på humoranvändning inom vården då man tidigare inte ville belysa 

eventuella negativa konsekvenser av humoranvändningen. Enligt Tanay et al. (2012) har 

fenomenet humor i sjuksköterske- och patientrelationen forskats utifrån olika perspektiv. Dels 

utifrån patientens perspektiv, dels utifrån sjuksköterskans perspektiv samt dels från ett utifrån 

perspektiv då oberoende människor observerat humoranvändningen mellan patient och 

sjuksköterska. Anledningen till att olika perspektiv studerats så pass lika i mängdantal 

beskrivs vara att humoranvändningen mellan sjuksköterska och patient är en 

tvåvägskommunikation. Det innebär att de båda pratar och lyssnar på vad den andre säger och 

för att få kunskap om humoranvändningen i sjuksköterske- och patientrelationen behövs 

därför bådas (sjuksköterskans och patientens) sidor studeras.  

     Enligt Tanay et al. (2012) har tidigare forskningen visat att humor ofta används som en 

copingstrategi för patienter med cancersjukdom i syfte att distansera sig från ansträngande 

känslor. Sjuksköterskor använder även humor i relationen till patienten för att snabbare skapa 

en kontakt, lätta upp stämningen och få patienten att tänka på någonting annat för en sekund. 

Aktuellt för humorforskningen nu är att studera humor som en terapiform inom vården för 

psykiskt välbefinnande (Bennett et al., 2014).  
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3 Problemformulering 

Att skratta kan ha en smärtlindrande och stressreducerande effekt likaså verka gynnsamt för 

kroppens immunförsvar. Humor har under en längre tidsperiod haft en plats i vården av 

patienter med cancersjukdom. Exempel på det är clowner i barncancervården eller olika 

sammankomster med fokus på skratt för vuxna patienter. Aktiviteter som inte finns 

tillgängliga hela dagarna och som oftast syftar till att patienten ska få fokusera på någonting 

annat än sin sjukdom en stund. Men humor kan vara betydelsefullt på flera sätt då humor kan 

möjliggöra att en kontakt och relation skapas snabbare mellan sjuksköterskan och patienten. 

Humoranvändning i sjuksköterske- och patientrelationen har många positiva effekter för såväl 

den vårdande relationen som för den enskilda patienten och sjuksköterskan. Författarna till 

den här litteraturöversikten upplevde att själva begreppet humor har i dagligt tal automatiskt 

ofta en positiv klang, men undran som väcktes var om den har den det i sjuksköterske- och 

patientrelationen inom vården av patienter med cancersjukdom. 

 

4 Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa humor i sjuksköterske- och patientrelationen 

inom cancervården. 

 

5 Teoretiska utgångspunkter 

Studiens teoretiska utgångspunkter utgörs av Katie Erikssons omvårdandsteori (ansa, leka, 

lära) och konsensusbegreppet vårdande. Det är genom dessa två perspektiv som 

litteraturöversiktens resultat kommer att analyseras och diskuteras.  

 

5.1 Katie Erikssons teori 

Katie Eriksson (2000) är en omvårdnadsteoretiker som började utveckla sin teori under 1970-

talet. Hennes teori är applicerbar enligt henne själv på alla professioner inom sjukvården och 

teorin har varit betydelsefull i vårdundervisningen. Hon definierar relationen mellan vårdande 

och ansa, leka och lära som följande: “Vårdande (caring) innebär att genom olika former av 

ansning, lekande och lärande åstadkomma ett tillstånd av tillit, tillfredsställelse, kroppsligt 

och andligt välbehag samt en känsla av att vara i utveckling i syfte att förändra(upprätthålla, 

igångsätta, eller stödja) hälsoprocesserna” (Eriksson, 2000, s.9). Målet med Erikssons teori är 
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att utveckla vården till ett mer helhetsperspektiv genom att utgå från ett holistiskt synsätt, där 

omhändertagandet och interaktionen står i fokus.  

 

5.1.1 Ansa, leka, lära      

Omvårdnadsteorin ansa, leka och lära är menat att kunna möjliggöra tillstånd av 

välbefinnande för alla tre elementen kropp, själ och ande samt inge en känsla av möjlighet till 

förändring (Eriksson, 2000).  

     Ansning bidrar till ett kroppsligt välbehag genom upprättelse av vänskap mellan individer 

för att på så sätt kunna bekräfta varandras existens (Eriksson, 2000). Ansning kännetecknas 

utav närhet, beröring och värme. Detta kan uppstå/uppstår tillföljd av att en relation har 

etablerats mellan två parter.  

     Av lekandet uppstår tillit och tillfredsställelse hos patienten med målet att skapa en känsla 

av att kunna behärska situationen (Eriksson, 2000). Människor har en yttre- och en inre värld. 

Den inre verkligheten består av det bekanta och trygga, medan den yttre verkligheten består 

av det okända och nya. Hon menar att leken gör det möjligt för personen att kunna hoppa 

mellan dessa världar i syfte att försöka förstå nya aspekter. Lekandet kan göra så att personer 

enklare kan klara av olika motgångar. Detta genom att med hjälp av den inre verklighetens 

trygghet kunna bearbeta de motgångar som uppstår i den yttre verkligheten. Det är endast 

medhjälp av lekandet som skapandet kan ske, och det är endast genom skapandet som ens 

identitet kan bekräftas/identifieras. Att leka har även en stark koppling till hur det egna jaget 

blir bekräftat. Det finns fem olika sorters lekande; 1) Leken som assimilation, 2) 

Lustbetonade leken, 3) Skapande leken, 4) Lek som uttryck för önskningar, 5) Lek som 

prövning och övning. Enlig Lepp (2009) belyses sambandet mellan humor och lek som att lek 

står för kreativa och skapande aktiviteter som utmärks av glädje, skratt, kommunikation och 

gemenskap. Sambandet mellan humor och glädje är att humor definieras som ett psykiskt 

tillstånd av glädje och den fysiska reaktionen av glädje är skratt (Humor, 2009).  

     Eriksson (2000) anser att Lärandet ger möjligheter till utveckling, som är en ständig 

förändring. Lärandet varierar beroende av ämne, tid, mål, syfte, engagemang vilket gör att 

intensiteten kan variera stor. Motivet för lärandet måste växa fram från patientens egna 

behov, vilket innebär att vårdarens uppgift är att möjliggöra och underlätta lärandet för 

patienten. Att lära innebär stora möjligheter för utveckling för patienterna inom vårdandet där 

vårdaren bidrar med möjligheter för patienten att utvecklas. Målet med lärandet är att 

möjliggöra för patienten att nå ett självförverkligande. Lepp (2009) beskriver att lek för barn 

innebär glädjefullt lekandet att genom leksaker och riktiga sjukvårdsinstrument leka fram en 



 
 11 (38) 

 

förståelse i syfte att lära barnet kring exempelvis hur ett ingrepp kommer att ske. För vuxna 

används inte leksaker i leken då det kan uppfattas som nedvärderande, men att med lekande 

bearbeta ny kunskap leder till ett lärande hos den vuxna patienten. 

     Eriksson (2000) menar att denna teori är relevant i omvårdnadssammanhang eftersom ansa 

innebär att visa kärlek, leka är betydelsefullt för hälsan och lära är viktigt för patientens 

utveckling. Dessa delar kan ses individuellt men är samtidigt väldigt invävda och direkt 

påverkade av varandra. 

 

5.2 Konsensusbegreppet - Vårdande  

Konsensusbegreppet vårdandet innebär att som vårdare utnyttja både professionell 

expertkunskap samt följsamhet och öppenhet för patientens erfarenhetsvärld (Dahlberg & 

Segersten, 2010). Genom att vårdaren använder all sin kunskap tillsammans med sina sinnen 

(känna, förstå, se, lyssna och tänka) med syfte att möta varje ny individ förutsättningslöst. 

     Eriksson (2000) menar att genom en fördjupad kunskap kring konsensusbegreppet 

vårdande bidrar det till att utveckla en bättre vårdmiljö och ett bättre vårdsamhälle. Vårdandet 

bygger på en ömsesidig och interaktiv process mellan två personer (vårdaren och den som blir 

vårdad). 

    Wärnå-Furu (2012) belyser sambandet mellan begreppen humor och vårdandet som att 

humoranvändning möjliggör upprätthållanden av det personliga människovärde. Hon 

beskriver även att humor utgör en betydelsefull del för upplevelsen av vårdandet.  

 

6 Metod 

Det här examensarbetet är litteraturbaserat och utgår från vetenskapliga artiklar och kallas 

enligt Friberg (2012a) för en litteraturöversikt. Målet med en litteraturöversikt menar hon är 

att skapa en inblick över ett visst valt område/ämne inom vårdvetenskap och kännetecknas av 

analysering av redan publicerad forskning.  

 

6.1 Urval 

Inklusionskriterier och exklusionskriterier som författarna använde sig av i urvalet av artiklar 

var följande. Inklusionskriterier innebar att artikeln skulle vara en vetenskaplig artikel, peer 

review, skriven på engelska och beskriva humor i sjuksköterske- och patientrelationen inom 

cancervården. Då antalet publicerade artiklar var så pass begränsat valde författarna till den 

här litteraturöversikten att inte begränsa sökningen ytterligare med tidsperiod eller 
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åldersspann på deltagare. Exklusionskriterier var om artikeln var en sekundärstudie eller inte 

beskrev humor i sjuksköterske- och patientrelationen inom cancervården.  

     

6.2 Datainsamling 

Databaserna CHINAL plus with full text, PubMed och via Karolinska Institutets bibliotek 

databasen Web of Science har använts i sökarbetet efter vetenskapliga artiklar till 

litteraturöversiktens resultat. MeSH-termer användes för att identifiera termer till 

artikelsökningen. Sökorden som användes och gav träffar var; laughter, nurse-patient 

relation, cancer, humor, humour, oncology, adult cancer, positive, nurses, wit, child* och 

care (se bilaga 1).      

     Begränsningsfaktorn peer review användes i CHINAL plus with full text och Web of 

Sciense. Anledningen var att finna artiklar med hög trovärdighet då faktorn innebär att 

artiklarna blivit granskade samt utformade enligt förutbestämda regler (Östlundh, 2012). 

Sökbegränsningarna titel samt abstrakt användes även för att begränsa antalet sökträffar i 

databaserna till träffar som var relevanta för författarnas syfte.    

     Urvalet av artiklarna gjordes utifrån ordningen att först samlades alla artiklar som verkade 

aktuella efter att ha läst deras abstract (se bilaga 2). Därefter lästes artiklarnas (abstrakt, 

metod, urval, resultat) enskilt av författarna. Därefter gjordes en kategorisering av båda 

författarna tillsammans av alla artiklar i kategorierna; kvalitativ och kvantitativ studie, fokus 

på sjuksköterske- och patientrelationen, fokus på relationen sett ur patientens perspektiv eller 

fokus på relationen sett ur sjuksköterskans perspektiv. Syftet med denna noggranna 

kategorisering var enligt Östlundh (2012) att inta ett helikopterperspektiv på det insamlade 

materialet för att se vilken karaktär materialet har. Hon menar även att kategoriseringen bidrar 

till mer kritisk granskning av artiklarna.  

 

6.3 Analys 

Den här litteraturöversiktens analys av insamlade resultatartiklar totalt sju stycken kvalitativa 

och tre stycken kvantitativa artiklar har skett utifrån Friberg (2012b) femstegsmetod. Steg ett 

innebar att båda författarna till den här litteraturöversikten själva läste igenom alla studier 

flera gånger med fokus på resultatet. Steg två innebar att författarna enskilt sammanfattade 

med få meningar varje studies resultat i syfte att identifiera det som Friberg (2012b) benämner 

som nyckelfynden. Steg tre innebar att författarna enskilt skrev ner en sammanfattning om 

varje studies resultat med syfte att skapa en tydlig överblick av studiens resultat. Steg fyra 
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innebar att författarna tillsammans jämförde sina egna beskrivningar av varje artikel samt 

skapade en gemensam resultatsammanfattning samt kort definition av nyckelfynden för varje 

resultatartikel. Därefter förde båda författarna de olika studiernas resultat samman med 

varandra, för att identifiera likheter och skillnader med målet att skapa nya teman. Praktiskt 

gjorde författarna detta med hjälp av olika färgpennor och färgkoder skapades för att binda 

samman resultat ur olika artiklar som handlade om samma fenomen. Sammanbindningarna 

skrevs sedan ner av författarna på ett stort papper och resulterade i en mind-map där nya 

teman skapades. Steg fem i Fribergs (2012b) metod innebar att skapa tydliga beskrivningar 

utifrån de nya teman vilket båda författarna skrev tillsammans.  

 

7 Forskningsetiska överväganden 

För denna litteraturöversikt har ingen ansökan om godkännande till forskningsetiska 

kommittén behövts. Målet har varit att ta hänsyn till de etiska aspekter som finns gällande för 

en litteraturöversikt i enlighet med Vetenskapsrådet (2013). Författarna till den här 

litteraturöversikten är medvetna om att översättning från engelska till svenska kan leda till 

feltolkningar, därför har de försökt sträva efter att bruka ordets ursprungliga betydelse genom 

noggrann översättning med Norstedts ordbok (2010). Forsberg och Wengström (2013) belyser 

vikten av att använda vetenskapliga artiklar som blivit etiskt godkända eller som i sin 

forskning själva tagit hänsyn till forskningsetiska principer.  

     I arbetsprocessen har båda författarna varit medvetna och reflekterat kring sin eventuella 

förförståelse i ämnet, därför eftersträvades att resultatet inte färgats av förförståelsen. Genom 

kritisk förhållningsätt har båda författarna konstant analyserat arbetet som enligt Stenbock-

Hult (2004) innebär att granska materialets trovärdighet.   

 

8 Resultat 

I resultatet framkom tre stycken huvudteman samt fyra stycken underteman. Huvudtemat 

humor i sjuksköterske- och patientrelationen resulterade i två stycken underteman; 

humoranvändning enligt sjuksköterskan och humoranvändning enligt patienten. Huvudtemat 

humor som ett omvårdnadsmässigt dilemma resulterade i två stycken underteman; genus och 

humor och sjuksköterskans strategier för att kunna identifiera när humor är tillämpbart. Det 

tredje huvudtemat är positiv attityd och humor. 
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8.1 Humor i sjuksköterske- och patientrelationen 

Det var viktigt med en etablerad relation mellan patienter med cancersjukdom och 

sjuksköterskan innan humoranvändning kunde förekoma (Dean & Gregory, 2005; Lotzkar & 

Bottorff, 2001; Rose, Spencer & Rausch, 2013). Humor ansågs av både patienter med 

cancersjukdom och sjuksköterskor vara något viktigt och väsentligt i vårdsammanhang 

(Branney et al., 2014; Tanay, Wiseman, Roberts & Ream, 2014). 

Humor kunde användas som en indikator för att se hur sjuksköterske- och patientrelationen 

fungerade (Dean & Gregory, 2005; Lotzkar & Bottorff, 2001).      

     Humoranvändningen i sjuksköterske- och patientrelationen ansågs vara ett tecken på att 

tillit, trygghet och relaxation uppstått efter att relation etablerats under en tid (Lotzkar & 

Bottorff, 2001; Tanay et al., 2014). Tanay et al. (2014) beskrev i sin studie fördelar med 

humor är att det skapar band. Användningen av humor kunde även användas i sjuksköterske- 

och patientrelation för att göra vissa situationer mindre pinsamma, exempelvis när 

sjuksköterskan råkade slå omkull något (Tanay et al., 2014). Humoranvändning mellan 

patient och sjuksköterska hade uppstått i samband med behandlingstillfälle, 

omvårdnadstillfälle eller längre sjukhusvistelse (Branney et al., 2014; Dean & Gregory, 2005; 

Johnson, 2002; Lotzkar & Bottorff, 2001; Rose et al., 2013; Tanay et al., 2014). I Rose et al. 

(2013) studie så framkom det att patienterna ansåg att den humor som använts av läkare och 

sjuksköterskor vara lämplig och hade en positiv del i deras relation med vårdteamet.  

 

8.1.1 Humoranvändning enligt sjuksköterskan 

Sjuksköterskor ansåg att humor var viktig för att kunna skapa en god kontakt med patienten 

(Dean & Gregory, 2005; Lotzkar & Bottorff, 2001; Tanay et al., 2014). Sjuksköterskorna 

upplevde att när patienten själv använde humor indikerade det att de kände tillit och trygghet 

mot sjuksköterskan. Humor kunde introduceras genom att sjuksköterskan skämtade om sig 

själv i interaktion med patienten. 

     Humor användes för att underlätta sjuksköterskornas arbetsdag då humoranvändningen 

hade effekt på deras energinivå, känsla av samhörighet med vårdteamet samt i interaktionen 

med patienter (Dean & Gregory, 2005; Tanay et al., 2014). Humor användes som en mental 

support för klara av en arbetsmiljö som kan präglas av mycket stress, sorg och spänning.  

     Det framkom även i Tanay et al. (2014) studie att sjuksköterskorna föredrog patienter som 

använde sig av humor. 
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     I Lotzkar & Bottorff (2001) studie belyste sjuksköterskorna att de efter en etablerad 

relation med patienten använde sig av humor i patientmötet. I samband med olika 

konfrontationer med patienten använde sjuksköterskorna sig av humor för att inte framstå som 

aggressiva. En sjuksköterska i studien av O’Baugh, Wilkes, Luke och George (2003) 

uttryckte att humor sitter i väggarna så en positiv och glad miljö reflekterades på patienterna.   

 

8.1.2 Humoranvändning enligt patienten  

Ett vanligt förekommande motiv för humoranvändning av patienten var att de använde sig av 

humor som ett verktyg för att öppna upp sig, uppmärksamma sjuksköterskan på något och för 

att förmedla obehag (Branney et al. 2014; Dean & Gregory, 2005; Lotzkar & Bottorff, 2001; 

Tanay et al., 2014). En patient upplevde att om någon med ett sinne för humor bad om en 

kopp te skulle den personen mer trolighet få det, än någon som krävde det (Tanay et al., 

2014).  

     Humor användes som ett verktyg för att klara av vardagen, diagnos och 

sjukdomstillståndet (Dean & Gregory, 2005; Johnson, 2002; Rose et al., 2013). Patienterna 

med cancersjukdom i Dean och Gregory (2005) använde sig av humor för att distrahera sig 

från sin tillvaro, sjukdomsdiagnos och situation, samt för att försöka bevara deras integritet. 

Johnson (2002), Ridley, Dance och Pare (2014) samt Rose et al. (2013) fann i sina studier ett 

samband mellan humor och coping. Det mest förekommande var att patienterna använde 

humor för att hantera smärta, ångest eller andra symtom.  I Johnson (2002) uttryckte en 

patient att humor fungerade som ett slags vapen genom att använda humor så kunde man 

verbalt slå tillbaka på ett sätt som inte skadade någon.  

     Humor ansågs av patienterna vara en god kvalité och egenskap hos sjuksköterskan 

(Johnson, 2002; Ridley et al., 2014; Tanay et al., 2014). Patienterna belyste att om 

sjuksköterskorna använde sig av humor så ansågs de enligt patienterna vara mer mänskliga, 

känsliga och trovärda än om humor inte använts/förekommit. Patienterna ansåg även att 

sjuksköterskor som använde sig av humor lämnade ett bestående intryck på de patienter som 

upplevde det. I Ridley et al. (2014) framkom det av deras frågeformulär att patienterna ansåg 

att sjuksköterskorna använde humor för att göra situationen mer uthållig och bättre för 

patienterna. Patienterna skattade att 87% av dem hade under sin sjukhusvistelse skrattat med 

sin sjuksköterska och totalt uttryckte 88% av deltagande patienter att humoranvändning med 

sjuksköterskan var lämpligt.  
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8.2 Humor som ett omvårdnadsmässigt dilemma 

Det framkom ett dilemma i humoranvändningen i omvårdnaden då det inte alltid uppskattades 

av båda parter menade Branney et al. (2014), Dean och Gregory (2005), Tanay et al. (2014) 

samt Rose et al. (2013). Patienterna i studien av Rose et al. (2013) ansåg att det inte var 

lämpligt att använda humor i samband med att dåliga/negativa nyheter presenterades. I 

Branney et al. (2014) framkom det att patienterna var eniga om att humor hade många 

positiva effekter men att vid vissa tillfällen var det inte lämpligt, exempelvis i samband med 

operation. Patienterna som alla behandlades för peniscancer ansåg även att sexskämt var 

olämpligt under tiden de genomgick behandling. Branney et al. (2014), Dean och Gregory 

(2005) betonar i sina resultat att sjuksköterskans intuition kan fungera som ett varningssystem 

för när humor är tillämpbart och inte.  

     Humor kunde även vara mindre uppskattat av sjuksköterskor som vid ett vårdtillfälle tagit 

bort stygnen på en patients genitala och patienten själv pratar om stygn bortagningen som att 

momenten liknas vid en sexuell handling (Branney et al., 2014).  

     I Tanay et al. (2014) lyftes även dilemmat att sjuksköterskor är tveksamma till 

kombinationen humor och deras professionella yrkesroll. De beskrev en ovisshet om huruvida 

deras professionella intryck påverkades negativt av humoranvändning.    

     Dean och Gregory (2005) och Tanay et al. (2014) nämnde att för att inte skada 

sjuksköterske- och patientrelationen så krävs det att man uppmärksammar signaler från den 

andra parten, välja rätt tajming och att ha en inre känsla om att det känns rätt före användning 

av humor. Det var viktigt att man var medveten om att humor var beroende av individerna 

som deltar, tajming, kontext och situation. Att kunna se tecken som indikerade att patienten 

var mottaglig för humor var en egenskap som krävde skarpsinta observationer och 

finkänslighet. 

 

8.2.1 Genus och humor  

Flertalet studier belyser att det fanns ett samband mellan genus och humoranvändning 

menar Branney et al. (2014), Dowling, Hockenberry och Gregory (2003), Johnson (2002) och 

Ridley et al. (2014). Kvinnor ansåg att humor var passande i vårdrelationen mellan en 

sjuksköterska och patient i större utsträckning än män. Gemensamt för både män och kvinnor 

var att betydelsen av humor inte förändrades efter sjukdomsbeskedet. Däremot minskade 

antalet gånger patienterna skrattade efter att de fått sjukdomsbeskedet (Ridley et al., 2014). 

Patienterna (65%) skattade att de skrattade 16 gånger eller mer under en dag och efter de fått 
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sjukdomsbeskedet var det endast 22% som skrattade så mycket. Dowling et al. (2003) belyste 

att 11,8% av männen hade generellt sätt större sinne för humor och hanterade på grund av 

detta sin cancersjukdom bättre jämfört med kvinnor (9,1%) som hade sämre sinne för humor 

och därför sämre hantering av sin cancersjukdom.  

 

8.2.2 Sjuksköterskans strategier för att kunna identifiera när humor är tillämpbart 

Verbalt och intonation var två nyckelindikatorer på patient- initierad humor menar Adamle, 

Ludwick, Zeller och Winchell (2008). Verbalt avsåg patientens ordförråd och intonation 

avsåg nyanser, ton och beteende om hur orden sägs. De tre vanligaste humoristiska 

intonationerna var om patienten skrattade (medelvärde 5,08), en hörbar suck (medelvärde 

2,88) eller ett uttryckslöst ansiktsuttryck hos patienten (medelvärde 3,52). Dean och Gregory 

(2005), Ridley et al. (2014), Rose et al. (2013) och Tanay et al. (2013) belyste att en 

indikation på när humor är lämpligt att använda inom vården kunde vara när patienten själv 

tog initiativet till humor. Dean och Gregory (2005) och Tanay et al. (2013) belyste att 

vårdpersonalen ansågs kunna bedöma verbala signaler från patienterna för att kunna se när 

användning av humor var uppskattat. Dean och Gregory (2005) belyste ett sätt att kontrollera 

om humor var mottagligt för patienterna som att sjuksköterskan prövade att berätta ett 

humoristiskt skämt för att se om och hur patienten reagerade.  

 

8.3 Positiv attityd och humor 

Vikten av positiv attityd för att utifrån den kunna konstruera humor belyste Branney et al. 

(2014), Johnson (2002), O’Baugh et al. (2003) och Tanay et al. (2014).  I studien av Tanay et 

al. (2014) definierades en patients användning av humor som att patienten försökte klä på sig 

en positiv attityd till livet. Även O’Baugh et al. (2003) belyste begreppet positiv attityd som 

de intervjuade patienterna ansåg betyda att ta kontroll över situationen. De lärde sig vinna 

kontroll genom att utnyttja strategier som att skratta, berätta skämt och konstant leta efter 

roliga ting i vardagen.  

     Positiv attityd innebar att se på livet från den ljusa sidan och undvika negativa tankar 

belyste Branney et al. (2014). De intervjuade patienterna pratade om sjuksköterskorna som 

människor lärda att förespråka en positiv attityd.  

     Ur sjuksköterskornas perspektiv innebar positiv attityd hos patienterna att de var glada och 

såg ting från den ljusa sidan (Branney et al., 2014; O’Baugh et al., 2003). Sjuksköterskor lade 

ofta stor vikt vid begreppet positiv attityd hos patienter med cancerdiagnos och ansåg att 
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patienternas inställning gick att påverka. Varför begreppet positiv attityd var relevant i 

förhållande till humor var enligt Branney et al. (2014) att humor konstruerades utifrån en 

positiv attityd. Genom att exempelvis skoja med en patient under en nervös situation kunde 

patienten behålla en positiv attityd.  

     I Branney et al. (2014) och Johnson (2002) belystes humor som faktor till fördjupad 

relation mellan sjuksköterska och patienten. Ur patienternas perspektiv hade relation med 

sjuksköterskor en känslomässig effekt och humor mellan parterna gjorde det lättare för 

patienterna att se livet från den positiva sidan.  

 

9 Diskussion 

9.1 Metoddiskussion 

Metoden som författarna till den här litteraturöversikten har använt kallas för en 

litteraturöversikt och som Segersten (2012) menar skapar en översikt över kunskapsläget 

inom ett visst område. Fördelen med denna metod anser hon är att både kvantitativa och 

kvalitativa vetenskapliga artiklar kan behandlas och därmed ger en bredare översikt. 

Nackdelen med denna metod är att analysen sker av redan analyserat material och det kan 

finnas en möjlighet att forskarna själva sållat bort värdefull data i sina resultat. Därmed finns 

en risk att den här litteraturöversiktens resultat gått miste om adekvat data.  

     Att hitta vetenskapliga primärstudier till den här litteraturöversiktens syfte var en 

utmaning. Humor allmänt inom vården är ett välstuderat ämne men den inriktningen som 

valdes till den här litteraturöversikten hade studerats mindre. Databaserna CHINAL plus with 

full text och PubMed användes i sökarbetet samt utökades med databasen Web of Science 

som tillhandahålls av Karolinska Institutet. Ett dilemma i sökarbetet var att begreppet humor 

och humour betyder samma sak men gav olika resultat i sökningen beroende på vilken 

stavning författarna använde i sökningen. Humor är den amerikanska stavningen och humour 

är den brittiska stavningen på begreppet med samma innebörd. Det försvårade ytterligare 

sökarbetet men författarnas strategi var att varje sökning skulle göras två gånger, ena med 

humor och andra med humour. Detta med anledningen att inte riskera att missa adekvata 

artiklar till vårt syfte. Östlundh (2012) belyser svårigheten med begrepp som kan stavas på 

olika sätt men som alla betyder samma sak.  

     I sökandet efter artiklar valde författarna medvetet att inte använda fler begränsningar 

annat än peer review som står för hög trovärdighet samt titel och abstrakt. Då sökningen redan 

begränsades av det snäva syftet ville författarna inte riskera att gå miste om adekvata artiklar 
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genom ytterligare begränsningar. Dock finns det ingen peer review begränsning i databasen 

PubMed men enligt Ersta Sköndal Högskolebibliotek (2014) är nästan allt material i PubMed 

vetenskapligt granskat. Resultatartiklarna är gjorda i Europa, Australien, Sydamerika och 

USA men dock inte inom Skandinavien. Fördelen är att resultatet i den här litteraturöversikten 

är baserat på flera olika kulturer och olika arbetsplatser. En svaghet i den här 

litteraturöversiktens resultat kan vara att den skandinaviska kulturen inte finns representerad i 

resultatet.  

     Något som kan ha påverkat den här litteraturöversiktens resultat kan vara att av de tio 

resultatartiklarna är det nio stycken som har vuxna deltagare i sina studier och en studie har 

deltagare under arton år. Författarna för denna litteraturöversikt valde att ta med studien med 

de omyndiga deltagarna då författarna behövde en till artikel för att passera för den här 

översikten rådande minimikrav på tio stycken resultatartiklar. Det ledde i sin tur till att syftet 

ändrades från vuxen cancervård till bara cancervården som då inkluderar patienter i alla 

åldrar. Detta utgör bakgrunden till varför nio stycken av den här litteraturöversiktens resultat 

artiklar har vuxna deltagare och en resultatartikel har deltagare under 18 år. Författarna 

bedömde även att den bidrog till en bredare syn på humorns påverkan på sjuksköterske- och 

patientrelationen inom cancervården. Ytterligare en faktor som påverkade var även att antalet 

möjliga resultatartiklar som berör humor inom cancervården var så pass begränsat. 

     Ett flertal av artiklarna som använts i den här litteraturöversikten har samma författare. 

Segersten (2012) belyser att författare oftast har sina värderingar och mål med sina 

artiklar/böcker och därmed kan det utgöra en svaghet för den här litteraturöversikten. 

Anledningen kan vara att ämnet humor inom cancervården är mindre forskat än humor inom 

allmänvården.   

     Alla resultatartiklar i den här litteraturöversikten belyser översiktens syfte men ur olika 

perspektiv; utifrånperspektiv på sjuksköterske- och patientrelationen, från patientens 

perspektiv, från sjuksköterskans perspektiv eller från bådas perspektiv i samma studie. Denna 

spridning av perspektiv kan å ena sidan utgöra en svaghet då ett perspektiv inte granskas 

utförligt, å andra sidan kan det även utgöra en styrka då humor i varje enskild situation är 

något som alla berörda förhåller sig till. Valet av resultatartiklar har möjliggjort en bred 

förståelse för humorns möjligheter som verktyg i sjuksköterske- och patientrelationen inom 

cancervården. 
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10 Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa humorn i sjuksköterske- och 

patientrelationen i cancervården. I resultatet beskrivs både positiva och negativa upplevelser 

av humoranvändning samt vilka omständigheter som påverkar upplevelsen. Generellt sätt kan 

humor beskrivas som ett verktyg som hjälper personen att hantera sin vardag, avdramatisera 

händelser, en hjälp för att uttrycka påfrestande känslor samt skapa trygga och djupare 

relationer. Humoranvändning i sjuksköterske- och patientrelationen har många fördelar inom 

cancervården men det finns tillfällen då humor bör undvikas.  

 

10.2 Humor i sjuksköterske- och patientrelationen 

I resultatet framkom det att för att humoranvändning mellan sjuksköterska och patient skulle 

vara gynnsamt behövde relationen mellan parterna redan vara etablerad. Det framkommer 

även i Bellert (1989) som poängterar vikten av en etablerad relation mellan sjuksköterska och 

patient innan humor används inom cancervården. Humoranvändning kan göra den etablerade 

relationen djupare och få den att upplevas som tryggare av parterna. Även Arnold och Boggs 

(2003) och Joshua, Cotroneo och Clarke (2005) belyser båda vikten av en relation mellan 

parterna innan humor används. Däremot anser Treger, Sprecher och Erber (2013) i sin studie 

att människor inte nödvändigtvis måste ha en tidigare relation för humoranvändning. Vid 

interaktion med olika människor i andra vårdsammanhang tenderar människor till att få den 

andre att skratta. Personer som fick någon annan att skratta uppskattades och stärkte 

gemenskapen mellan individerna. Christie och Moore (2004), Olsson et al. (2003) och Tanay 

et al. (2012) betonar alla tre ytterligare en aspekt på humors lämplighet nämligen vad som är 

etiskt accepterat i kulturen. Kultur är individuellt för människor och likaså användande av 

humor och kan enligt Christie och Moore (2004) ses som en förklaring till varför en relation 

mellan sjuksköterska och patient bör finnas innan humor används.    

     I den här litteraturöversiktens resultat framkom det att patienter upplevde att användningen 

av humor hjälpte dem att distansera sig från sin sjukdom och det påfrestande i tillvaron. 

Humor kan då ses som en copingstrategi som patienten utnyttjar för att hantera sin vardag. 

Humor kan även ses som ett uttryck för skrattets spänningsreducerande effekt (Joshua, 

Cotroneo och Clarke, 2005) och som Olsson et al. (2003) beskriver som lättnadsteorin. En 

försvårande faktor inom cancervården är det som Bellert (1989) belyser, nämligen att det 

utmärkande för cancervården är att relation mellan sjuksköterska och patient är tvunget att 

skapas inom en kort tidsram. Bakgrunden till det är att vården av patienter med 
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cancersjukdom sker utifrån ovisshet kring patientens levnadslängd. Utifrån den aspekten är 

det betydelsefullt att lyfta att det som framkom i den här litteraturöversiktens resultat att 

humor kan bidra till att snabbare utveckla tillit mellan patienten och sjuksköterskan.  

     Utifrån Erikssons (2000) teori kan användning av humor senare i relationen kopplas till det 

som hon definierar som lekande. Lekandet uppstår på grund av att tillit och tillfredsställelse 

som i sin tur uppkommer tillföljd av att man försöker skapa en känsla av att behärska sin 

situation. I den här litteraturöversiktens resultat upplevde patienter att de behöver känna sin 

sjuksköterska för att de ska känna sig trygga med att använda humor i relationen. Eriksson 

(2000) menar att genom lekandet så kan patienten får hjälp att klara av olika motgångar. 

Genom att patienterna blir medvetna om deras nya tillvaro, vad de klarar av respektive inte 

klarar av. Humor kunde även bidra till att finna nya sätt att hantera vardag på. 

 

10.3 Humor som ett omvårdnadsmässigt dilemma 

I den här litteraturöversiktens resultat framkom att sjuksköterskor upplever ett dilemma kring 

huruvida humoranvändning påverkar deras professionella roll. Stein och Reeder (2009) 

belyser i sin studie att sjuksköterskor tenderar till att ta på sig själva en för seriös roll. Att de i 

själva verket skulle gynnas av ett mer öppet förhållningssätt till skratt och dess fördelar. 

Olsson et al. (2003) betonar dock betydelsen av en etablerad relation mellan sändare och 

mottagare i kommunikation där humor används för att parterna ska veta i vilket kontext 

humorn används.  

     I den här litteraturöversiktens resultat framkom det även andra dilemman kring humor 

inom cancervården. Det grundar sig i att humorn inte alltid är uppskattad av sjuksköterskan 

eller patienten. Patienterna i den här litteraturöversiktens resultat ansåg att humor i samband 

med operationsdag inte var lämpligt. Sjuksköterskor kunde i samband med vissa 

patientundersökningar finna humor olämplig. Gemensamt var att skämt som anspelar på sex 

sällan uppskattades av varken sjuksköterskor eller patienter. Detta belyses även av 

McCreaddie (2008) som betonar att humor är individuellt för varje människa och att humor 

som anspelar på sex bör undvikas. I den här litteraturöversiktens resultat framkom att män i 

en studie uttryckte skämt om sexuella handlingar i samband med sjuksköterskans arbete, 

något som inte uppskattades av sjuksköterskan. Denna humor belyses även i en studie av 

Oliffe et al. (2009) som studerar humorns betydelse för män med prostatacancer. Deltagarna i 

studien träffades i stödgrupper där skämten uttalades utifrån sex och sexualitet. Perz, Ussher 

och Gilbert (2013) fann att patienter med cancersjukdom ofta får för lite information om sex i 
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samband med deras sjukdom. I den här litteraturöversiktens resultat visade att humor kan 

användas av patienten för att uppmärksamma sjuksköterskan och hjälpa patienten att förmedla 

tankar. Utifrån det bör sjuksköterskan kanske inte ignorera patientens användning av humor 

med inriktning på sex då det kan vara patientens sätt att uttrycka en önskan om mer 

information. Mer information kan ses som ett uttryck för önskat lärande som Eriksson (2000) 

belyser som möjlighet för patienten att utvecklas. Hon betonar att det är vårdarens uppgift att 

möjliggöra lärande för patienten samt att motivet för att lära kommer från patienten.     

     

10.2.1 Lämplighet och humor 

En annan aspekt på dilemmat kring när humor är lämpligt i sjuksköterske- och 

patientrelationen framkom i ett antal studier i den här litteraturöversiktens resultat. I dessa 

belyses att om patienten själv använde humor var det en indikation på att även sjuksköterskan 

kan göra det. Detta bekräftas av McCreaddie och Payne (2011) som belyser att humor i 

relationen mellan sjuksköterska och patient är en risk men att den risken är värd att tas. De 

menar även att humor oftare initieras av patienten i sjukvården då det ofta är patientens sätt att 

skapa en tryggare relation. Tanay et al. (2012) belyser även patientens initiativ som en 

värdefull indikator på om humor är lämpligt. Även ICN:s etiska kod för legitimerade 

sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 2014) belyser en betydelsefull aspekt på 

patientens humoranvändning, nämligen sambandet mellan humor och identiteten. Humor kan 

ha en stor betydelse för hur patienten klarar av sin vardag och då blir användningen av humor 

betydelsefull för patientens identitet.  Även Erikssons (2000) beskriver i sin teori att det finns 

ett samband mellan identitet och lekandet. Att humor som uppstår i lekandet identifieras med 

personens identitet. I praktiken kan det innebära att icke besvarad patienthumor från 

sjuksköterskan kan direkt vara skadligt för patientens identitet anser Eriksson.         

 

10.3 Positiv attityd och humor 

I den här litteraturöversiktens resultat beskrivs vikten av en positiv attityd som förutsättning 

för att kunna konstruera humor. Vilket bekräftas i McCreaddie och Payne (2011), Tanay et al. 

(2012) samt i Åstedt- Kurki, Isola, Tammentie och Kervinen (2001) som alla belyser positiv 

attityd som en förutsättning för humor. Betydelsen av en positiv attityd för att påverka 

möjligheterna att se livet från den ljusa sidan och upplevelsen av att ha kontroll lyfts i den här 

litteraturöversiktens resultat. Humor kan även sen som den ingrediensen som skapar en 

positiv attityd och goda relationer med andra menar Treger et al. (2013). 
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I den här litteraturöversiktens resultat lyfts att patienter genom skratt och skämt lärde sig 

vinna kontroll över sin vardag. Att patienter lär sig vinna kontroll över sin vardag kan 

anknytas till Katie Erikssons begrepp lärande (Eriksson, 2000) som syftar till att patienten 

utvecklas och hitta nya vägar. Cueva, Kuhnley, Lanier och Dignan (2006) belyser i sin studie 

sambandet mellan skratt och lärandet. De menar att skratt kunde hjälpa patienterna att ta till 

sig information relaterat till hantering av sin sjukdom. Minnen som präglas av skratt, glädje 

och positivitet ansåg patienterna i studien vara lättare att minnas.  

     

10.4 Konsensusbegreppet vårdandet 

Sambandet mellan humor och vårdande är att under vårdandets gång så kan sjuksköterske- 

och patientrelation komma i kontakt med humor i någon form. Därför är det viktigt för 

sjuksköterskan att vara beredd på att kunna ta emot och respondera på humoranvändning i 

olika former. Det har nämnts tidigare i denna litteraturöversikt att humor kan vara i direkt 

kontakt med patientens identitet och därför blir en viktig aspekt av vårdandet (Eriksson, 

2000). 

Vårdandet kan färgas av vilken teoretisk referensram som vårdaren utgår ifrån. Att skapa 

en relation mellan sjuksköterska och patient kan vara ansande och att locka en person till ett 

lekande skratt bidrar till lärandet (Dahlberg & Segersten, 2010). I den här litteraturöversiktens 

resultat beskriver flera artiklar betydelsen av att en relation mellan sjuksköterska och patient 

finns innan humor kan användas. Att skapa en relation mellan parterna är det som Erikson 

(2000) beskriver som ansning och humor är en form av lek. Den teoretiska utgångspunkten 

med begreppet ansa (ansning) har i detta arbete inte diskuterats i samma mån som de andra 

begreppen leka (lekande) och lära (lärande). Detta då begreppet ansa innebär skapandet av en 

relation men eftersom den har litteraturöversiktens resultat är baserad på redan etablerade 

relationer så har begreppet ansa inte varit aktuellt. Dahlberg och Segersten (2010) betonar att 

Erikssons omvårdnadsteori ansa, leka, lära inte kan särskiljas. De bör betraktas som 

sammanflätade och integrerade med varandra. 

Eriksson (2000) lyfter att genom ansning, lekandet och lärandet så uppstår det möjligheter 

till utveckling i syfte att förändra (upprätthålla, igångsätta, eller stödja) hälsoprocesser. I den 

här litteraturöversiktens resultat visade att humor kan bidra till att skapa en tryggare relation 

mellan sjuksköterskan och patienten. En trygg relation är enligt Dahlberg & Segersten (2010) 

förutsättning för en god vårdande relation. Eriksson (2014) definierar begreppet vårdande som 
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“Att hjälpa en människa att vara en hel människa är ett uttryck för det sant mänskliga. Det är 

vårdandets innersta kärna” (s. 4).  

 

10.5 Kliniska implikationer 

Utifrån den här litteraturöversiktens omfattning kan inga generella slutsatser dras då 

översikten inte är tillräckligt omfattande för att så ska kunna ske. Författarna till den här 

litteraturöversikten hoppas dock att litteraturöversiktens resultat ska kunna bidra till en ökad 

medvetenhet och förståelse kring humorns betydelse och potential för skapandet av goda 

relationer mellan sjuksköterskor och patienter. Författarna hoppas även att detta skulle kunna 

verka som ett verktyg i vårdverksamheten, genom att upplysa sjuksköterskor och övrig 

vårdpersonal kring humors förekomst samt användning. I sjuksköterskans roll ingår det att 

skapa god relation med patienten (Svensk sjuksköterskeförening, 2014) utifrån det ser 

författarna det som betydelsefullt att medvetandegöra bemötanden som kan främja 

utvecklandet av trygga och tillitsfulla relationer.  

 

10.6 Förslag till fortsatt forskning  

Under arbetet med den här litteraturöversikten uppmärksammade författarna bristen på 

forskning om humor och cancer från de skandinaviska länderna. I den här litterturöversikts 

sökarbete fann författarna forskning kring humor inom allmänvård från skandinaviska länder 

men inga studier om humor och cancervård. Flertalet studier i den här litteraturöversikten har 

bekräftat humorns psykiskt positiva effekter för patient och sjuksköterska. Dock är 

forskningen kring genus och humor begränsad och det skulle vara intressant att i framtiden 

studera genusskillnader i humoranvändning samt dess betydelse.  

     I den här litteraturöversikten har fenomenet positiv attityd och humor även lyfts och där 

åsikterna skiljer sig mellan forskare kring huruvida positiv attityd skapar humor eller om 

humor skapar positiv attityd. Något som vore intressant att i framtiden undersöka för att ta 

reda på vad som skapar vad i vårdsammanhang.  

 

11 Slutsats 

Humor kan många gånger användas som verktyg av patienter och sjuksköterskor för att 

hantera påfrestande händelser och känslor. Den här litteraturöversiktens resultat visade att 

patienter många gånger kan dölja psykiska och mentala påfrestningar genom humor. 
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Patienterna använder även humor för att hantera sin vardag och sjukdom samt för att 

avdramatisera pinsamma och stressande situationer. Medan sjuksköterskor använder humor 

för att förmedla information, avdramatisera stressande händelser och för att själva hantera sitt 

dagliga arbete på en canceravdelning. Sammanfattningsvis har humor i sjuksköterske- och 

patientrelationen många positiva effekter med det krävs en etablerad relation mellan parterna 

innan humoranvändning.   

     Författarna väljer att avsluta den här litteraturöversikten med följande fras som kommer 

vara ett ledord i deras framtida yrkesroll när de möter patienter i cancervården “Humour in 

health-care interactions: a risk worth takning” (McCreaddie, & Payne, 2011, s.332).  
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R., Zeller, 

R., & 

Winchell, J.  
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Nursing 

Att undersöka vilken 
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patienten som var 

utmärkande för 

onkologi- 
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patient initierad humor.  
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patienten.  

Branney, P., 

Witty, K., 

Braybook, 
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K., White, 
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(2014) 

USA 

Journal of 

Advanced 

Nursing 

 

Att undersöka hur män 

med peniscancer 
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relation till deras 

diagnos och behandling.  

Kvalitativ metod.  

     Datainsamling skedde 

genom två olika sätt: två 

fokusgrupper (A&B) samt 
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fokusgruppsdeltagarna 

intervjuade varandra (A 

intervjuade B och tvärtom).  

Tio stycken män deltog. 

Data analys gjordes utifrån 

tematisk analys. 

Genom humor kunde 

männen förvara och släppa 

ut sina känslor. 

Sjuksköterskor bör 

fortsätta använda humor i 

kontakten med patienterna 

för att skapa en bättre 

relation. Men de bör vänta 
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med sex-skämt till efter 

behandlingens avslut ansåg 

männen.   

Dean, K, R, 

A., & 

Gregory, D, 

M. 

More Than 

Trivial- Strategies 

for Using Humor 

in Palliative Care 

(2005) 

Canada 

Cancer 

Nursing 

Syftet med studien var 

att omfattande beskriva 

förekomsten av humor 

och skratt i syfte att 

skapa strategier för 

introducera humor i 

vården. 

Kvalitativ metod med 

etnografisk utgångspunkt. 

Data insamlades genom 

observationer, fältarbete 

och intervjuer. Författarna 

följde sex stycken 

sjuksköterskor i sitt dagliga 

arbete. Författarna utförde 

även informella intervjuer 

med patienter och 

närstående, samt semi-

strukturerade intervjuer 

med 11 sjuksköterskor.  

     Analysen skedde utifrån 

en tematiserande analys där 

datainsamling och analys 

skedde parallellt  

Betydelsefulla tekniker för 

att inkludera humor i 

vården var ögon och 

tajming. Humor verkar 

som en positiv terapi inom 

den palliativa cancervården 

och bidrar till att stärka 

relationen mellan patient 

och sjuksköterska.  
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Dowling, J., 

Hockenberr

y, J., & 

Gregory, R.  

Sense of Humor, 

Childhood Cancer 

Stressors, 

and Outcomes of 

Psychosocial 

Adjustment, 

Immune Function, 

and Infection 

(2003) 

USA 

 

Journal of 

Pediatric 

Oncology 

Nursing 

 

Syftet med studien var 

att undersöka effekten 

av 

humor i sambandet 

mellan cancer 

stressfaktorer och barn 

psykosocial anpassning 

till cancer, 

immunfunktion, och 

infektion.  

Kvantitativ metod med 

frågeformulär som 

datainsamlingsmetod.  

Totalt deltog 43 patienter. 

Analysen gjordes utifrån 

deskriptiv statistik.   

Resultatet visade på 

samband mellan barns 

humor och den psykiska 

anpassningen till 

cancersjukdomen. Barn 

som hade hög humor 

drabbades av färre 

infektioner.  

Johnson, P.  The Use of Humor 

and its influences 

on spirituality and 

Coping in Breast 

Cancer Survivors  

(2002) 

USA 

Oncology 

Nursing 

Society 

 

Att beskriva patient 

perspektivet på 

användning av humor i 

deras vård och 

tillfrisknad (omvårdnad) 

Kvalitativ metod med 

deskriptiv och explorativ 

design. Datainsamlings- 

metoden var semi 

strukturerade intervjuer. 

 Nio stycken kvinnliga 

patienter deltog.  

 Analysen gjordes utifrån 

deskriptiv analys.  

Deltagarna ansåg att 

humor verkade som en 

betydelsefull coping-

faktor. De upplevde även 

att det var viktigt att 

sjuksköterskor använde sig 

av humor för att skapa en 

djupare och en tryggare 

relation till patienten.  
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Lotzkar, 

M., & L. 

Bottorff, J.  

 

An Observational 

Study of the 

Development of a 

Nurse-Patient 

Relationship 

 

(2001) 

Colombia 

Clinical 

nurshing 

rescerch. 

  

 

Huvudsyftet med 

studien var att beskriva 

processen för 

utvecklingen av en 

sjuksköterska- 

patientrelation genom 

observationer på en 

cancervårds- avdelning.  

Kvalitativ metod, 

sekundäranalys av 

videoband insamlade i en 

annan större studie med 

etnografisk metod.  

60 stycken filmade 

sjuksköterska- patient 

möten inkluderades.   

Analysen skedde genom 

kvalitativ etnografisk 

analysmetod.  

Resultatet identifierade ett 

antal viktiga beteenden i 

samspelet mellan 

sjuksköterska och patient. 

Dessa viktiga beteenden 

var ömsesidighet och 

aktivt deltagande av 

sjuksköterska och patient. 

Humor användes för att 

skapa en djupare relation 

och kunde ibland även 

användas för att fånga 

uppmärksamhet hos den 

andre.  

O’Baugh, 

J., 

Wilkes, L-

M., Luke, 

S., & 

George, A.  

 

‘Being positive’: 

perceptions of 

patients with 

cancer and their 

nurses 

 

(2003) 

Australie

n  

 

Journal of 

Advanced 

Nursing 

 

Syftet med studien var 

att utforska begreppet 

“att vara positiv” hos 

patienter med 

cancerdiagnos och för 

sjuksköterskorna som 

Kvalitativ metod med 

deskriptiv ansats med semi-

strukturerade intervjuer som 

datainsamlingsmetod. Elva 

patienter och åtta 

sjuksköterskor deltog i 

studien.  

 Analysen skedde utifrån 

Resultatet visade att 

patienterna upplevde “att 

vara positiv” innebar att 

hela tiden försöka se det 

roliga i vardagen, skratta 

och skoja mycket. Även 
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vårdade dem.  tematiserande analys.  sjuksköterskor ansåg att 

begreppet betydde att se 

det positiva och roliga i 

vardagen. Stöd från 

sjuksköterskor hjälpte 

patienterna att vara 

positiva.   

Ridley, J., 

Dance, D., 

& Pare, D.  

 

The Acceptability 

of Humor between 

Palliative Care 

Patients 

and Health Care 

Provider 

(2014) 

Kanada 

 

Journal of 

palliative 

medicine 

 

Syftet med denna studie 

var att studera 

godkännandet av humor 

hos patienter med 

avancerad sjukdom, 

majoriteten av 

deltagarna hade 

cancersjukdom, när de 

interagerar med 

sjuksköterskor,  

Kvantitativ metod 

användes med en deskriptiv 

utgångspunkt. 

   Datainsamlingen skedde 

genom ett frågeformulär 

med 100 stycken 

deltagande patienter.  

   Analysen skedde utifrån 

deskriptiv analys.  

Resultatet i studien visade 

att stor majoritet av 

deltagarna värderade 

humor högt både före 

(77%) och under (76%) sin 

sjukdom. Trots denna 

värdering, hade frekvensen 

av skratt i vardagen 

minskat avsevärt i och med 

att patienternas sjukdom 

fortskred. De flesta 

deltagarna kom ihåg att de 

skrattat med en 

sjuksköterska (87%) 

veckan före 

undersökningen. 

Majoriteten fann humor 
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med sina sjuksköterskor 

lämpliga (88%). 

Rose, S, L., 

Spencer, R, 

Y., & 

Rausch, M, 

M. 

The Use of Humor 

in Patients With 

Recurrent Ovarian 

Cancer: A 

Phenomenological 

Study 

(2013) 

USA 

Internatio

nal 

Journal of 

Gynecolo

gical 

Cancer 

Syftet med studien var 

att bättre förstå hur 

patienter med 

återkommande 

ovarialcancer upplever 

humor, för att få en 

inblick över möjligheten 

att använda humor som 

ett terapeutiskt 

hjälpmedel. 

 

Kvalitativ metod med en 

fenomenologisk 

utgångspunkt. 

  Datainsamlingen skedde 

genom semi-strukturerade 

intervjuer med 17 stycken 

deltagande patienter.  

Analysen skedde utifrån 

tematiserande analys.  

Majoriteten ställde sig 

positiva till sjukvårdens 

användning av humor som 

ett 

kommunikationsverktyg 

och ansåg att det är 

lämpligt beroende på 

kontexten. Deltagarna 

använde sig av humor för 

att lätta på ångesten och 

hantera sin diagnos och 

behandling. De 

välkomnade även 

användning av humor från 

vårdgivare som de kände. 

 

Tanay, M-

A., 

Wiseman, 

T., Roberts, 

J., & Ream, 

E.  

A time to weep 

and a time to 

laugh: humor in 

nurse- patient 

relationship in an 

adult cancer 

(2013) 

London, 

England 

Support 

cancer 

care 

Syftet var att undersöka 

användningen av humor 

i interaktionen mellan 

patient och 

sjuksköterska på en 

canceravdelning för 

Kvalitativ metod med 

etnografisk utgångspunkt 

som inkluderade 

observationsstudier, 

informella och 

semistrukturerade 

Resultatet visade att humor 

är betydelsefullt för 

sjuksköterske- och 

patientrelationen. Att 

patienter var positivt 

inställda till humor och såg 
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setting. vuxna.  intervjuer. Nio stycken 

sjuksköterskor och 12 

stycken patienter deltog. 

Analysen skedde utifrån 

tematiserande analys.  

det som en möjlighet att 

hjälpa sjuksköterskor 

hantera stress från arbetet. 

Sjuksköterskorna var 

positiva till användningen 

men uttryckte 

fundersamhet till om 

användningen av humor 

påverkade deras 

professionalism.  

 

 


