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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Humor beskrivs som en egenskap människan har för att se det roliga, 

acceptera, samt ta reda på saker i sin omgivning som inte upplevs komplett. När humor 

används i omvårdnadsarbetet i samspel med barn har det genom forskning visat sig ge 

positiva effekter. Syfte: Syftet med studien var att beskriva humorns betydelse i 

omvårdnadsarbetet mellan vårdpersonal och vuxna patienter. Metod: Designen för 

examensarbetet är en beskrivande litteraturstudie som baseras på 12 vetenskapliga 

artiklar. Huvudresultat: Humor användes som stöd av patienterna på olika sätt och 

påverkade relationen med vårdpersonalen positivt. Vårdpersonal beskriver humor som 

ett verktyg i arbetet och något som bör individanpassas. Det fanns tillfällen när patienter 

och vårdpersonal upplevde humor som opassande. Slutsats: Humor upplevs vara en 

viktig del i omvårdnadsarbetet, samt hade en positiv inverkan i samspelet mellan 

vårdpersonal och patient. Det var viktigt att sjuksköterskor och vårdpersonal hade 

kunskap om och förmåga att anpassa användningen av humor utifrån individ, situation 

samt patientens bakgrund för att undvika att humorn fick motsatt effekt.  
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Abstract 

 

Background: Humour is a quality human have to see fun things, accept and understand 

things in the environment that isn’t complete. Through research, humor has proven to 

have positive effects in children’s nursing care. Aim: The aim of the study was to 

describe humors meaning in nursing care in the relation between nursing staff and adult 

patients. Method: The design of this literature study was a descriptive design based on 

12 scientific articles. Main result: Humour was used by patients as a support in 

different ways and affected the relationship with the nursing staff in a positive way. The 

nursing staff described humour as a tool in their work and that needs to individualize. 

There was moment when both nursing staff and patients found humour inappropriate.  

Conclusion: Humor is perceived to be an important part of the nursing work and has a 

positive impact in the interaction between healthcare staff and the patient. It is important 

that nurses and healthcare professionals have knowledge of and can adapt the use of 

humor based on the individual, the situation and the patient's background in order to 

avoid that the humor has the opposite effect. 
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1.Introduktion 
 

1.1 Humor 
 

Humor härstammar från det latinska ordet ”hu´mor” som betyder vätska. Under tidig 

läkekonst trodde man på ett samband mellan kroppens vätskor och människans 

temperament (Nilsson u.å.). Humor beskrivs som ett uttryckssätt som kan ske både 

verbalt och icke verbalt mellan människor (Sherratt & Simmons-Mackie 2016). Enligt 

Mota Sousa et al (2019) kunde humor definieras som en emotionell respons som 

sammanför två eller fler personer, där skrattet spelade en central roll. Humor beskrivs 

även som en egenskap människan har att kunna det se det roliga, förmågan att ta reda på 

samt att acceptera situationer och saker i omgivningen som inte upplevdes komplett, 

men kunde också ses som ett sätt att sprida glädje genom att uttrycka sig i exempelvis 

tal, skrift, och bilder (Nilsson u.å.). Genom humor uttrycktes individens unika 

personlighet men även det som varje individ ansåg som roligt (Mota Sousa et al. 2019). 

Ohlsson, Backe, Sörensen & Kock (2002) beskriver skrattet som en term inom humor 

där det kunde finnas olika betydelse i olika sammanhang. Exempelvis kunde en person 

skratta åt någon och med någon, men det kunde också användas som en möjlighet, ett 

hinder, eller som ett skydd. Det kunde även användas för att bygga relationer eller 

vänskapsband (Ohlsson et al. 2002). En förutsättning för sociala relationer var 

kommunikation, ett sätt att känna en samhörighetskänsla som skapade trygghet hos 

individen. Genom kommunikation uttrycktes individens personlighet och värderingar 

som gav en social gemenskap som ansågs värdefull (Olsson, Backe & Sörensen 2003).  

 

Humor kunde användas som ett verktyg för att exempelvis förbereda barn inför vistelse 

på sjukhus eller operation. Det visade sig även att detta gav goda emotionella svar hos 

barn med funktionshinder (Julio et al 2016). Forskning finns där vårdpersonalen 

beskrev sin syn på sjukhusclowner samt vårdpersonalens upplevelse av vad clownerna 

kunde tillföra i omvårdnadsarbetet med sjuka barn (Linge 2010, 2011). Linge (2010) 

beskriver att vårdpersonalen upplevde att clownerna hade en förmåga att avleda barnen 

från jobbiga situationer, inbringa hopp samt bidrog till en positiv upplevelse hos de barn 

och föräldrar som vistades på sjukhus. Vårdpersonalen upplevde att clownerna bidrog 

till en positiv arbetsmiljö och gjorde arbetet med de sjuka barnen lättare och mindre 

betungande psykiskt. Linge (2011) beskriver att forskning visade på ett bestämt mönster 

utifrån vårdpersonalens perspektiv. Clownerna hjälpte barnen till förmågan att kunna se 
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ljust på livet, gav möjlighet till att känna glädje och förmåga att ha roligt. Detta beskrivs 

kunna ge förståelse för de effekter som clownernas humor bidrog till (Linge 2011). 

Føns, Ahlburg & Dreyer (2016) beskriver att clownerna genom humor förändrade 

barnens förväntningar om hur det ska vara att ligga på sjukhus. Clownerna uppträdde på 

ett sådant vis som annars inte är tillåtet, genom att exempelvis spruta vatten på läkarna. 

Julio et al (2016) beskriver humor som en användbar strategi för att minska 

stressnivåerna hos barn, vilket gjorde att barnen svarade bättre på behandling och fick 

en god relation till sjukhuspersonalen. Hänsyn togs till barnets perspektiv och hjälpte 

samtidigt föräldrarna att hantera situationen (Julio et al. 2016). Studier gjorda på barn 

visade även att humor är något som uttrycktes hos barn under ett år, där barnen kunde 

göra gester och härma rörelser för att få skratt från exempelvis sina föräldrar (Hoicka, & 

Akhtar 2012). Barn kunde använda olika typer av humorstilar utifrån hur de anpassar 

sig psykosocialt till olika miljöer (James & Fox 2018). 

  

1.2 Coping 
 

Coping beskrivs som ett begrepp som förklarar hur människor förhåller sig till stress 

och krav. (Harris Kalfoss 2011). Stress kan handla om inre och yttre stress där coping är 

en skyddande faktor som människan har i olika stor grad, vilket gör att personer kan 

reagera olika i samma kontext (Lazarus 2005). I en vårdsituation kan patienten förhålla 

sig till och hantera situationer på olika sätt. Detta kan bero på patientens förmåga att 

använda sig av dessa copingstragier. Även Sjuksköterskan kan använda olika strategier 

för att hjälpa patienten att handskas med svåra situationer vilket kan underlätta för 

människan att klara av motgångar och därmed känna välbefinnande (Lennér & 

Axelsson, 2010). 

 

1.3 Sjuksköterskans roll & omvårdnad  
 

Sjuksköterskan anses vara omvårdnadsexpert och har till uppgift att se till hela 

patientens livssituation. Sjuksköterskan ska ha en holistisk syn på patienten vilket 

innebär att inte bara vårda ur ett perspektiv, utan även ur det kroppsliga, psykiska, 

andliga och existentiella. Med den uppgiften krävs det att sjuksköterskan ger 

personcentrerad vård som finns beskrivet som kompetensområde i svensk 

sjuksköterskeförening där den personcentrerade vården har sitt ursprung från det 

humanistiska perspektivet (Bergbom 2013). Att samspelet i mötet mellan sjuksköterska 
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och patienten är god anses viktigt för att omvårdnaden skall bli så bra som möjligt 

(Svensk sjuksköterskeförening 2017). För att omvårdnaden ska bli bra utefter patientens 

behov är det viktigt att sjuksköterskan kan sammanföra det kliniska med den teoretiska 

kunskapen (Jakobsen Ung & Luztén 2014).  

 

1.4 Teoretisk referensram 
 

Joyce Travelbee arbetade fram sin teoretiska referensram utifrån att tydliggöra hur 

sjuksköterskan i sin profession skapar en människa till människa relation. Interaktionen 

mellan vårdpersonal och patient över tid spelar en avgörande roll för att kontakten i 

mötet ska kunna utvecklas på bästa sätt. Travelbee beskriver empati och sympati som 

viktiga begrepp för att skapa god kontakt och utförande av ett terapeutiskt arbetssätt 

(Pokorny 2018). För att kunna skapa en sådan relation måste sjuksköterskan se 

människan som en helhet för att omvårdanden ska bli så bra som möjligt (Current 

Nursing 2012). Travelbee förespråkade att målet för sjuksköterskan skall vara att stödja 

patienten och dess anhöriga att handskas med upplevelse av sjukdom och lidande. 

Därigenom kan människan finna en mening med situationen och uppleva hopp 

(Pokorny 2018). De val sjuksköterskan gör andligt och etiskt, samt hur sjuksköterskan 

uppfattar sjukdom och lidande har stor betydelse för att hjälpa patienten att finna en 

mening med situationen (Current Nursing 2012). Författarna till föreliggande 

litteraturstudie kan se en koppling till Travelbees teori och begreppet humor och den 

människa till människa relation som Travelbee förespråkar då det inom forskning 

beskrivs att sjuksköterskan i interaktionen eftersträvar en djupare förståelse för 

patientens situation. När sjuksköterskan tar sig tid och småpratar med patienten i 

omvårdnadsarbetet beskrivs det fungera som avväpnande vilket gör patienten mer 

avslappnad (James, Andershed, Gustavsson & Ternestedt 2010).  

 

1.5 Problemformulering  
 

Vid sjukdom samt svåra situationer försöker människan hitta vägar att klara sig igenom 

det som är svårt. Humor beskrivs som en strategi som kan hjälpa till och underlätta 

hantering av dessa situationer. Som sjuksköterska är målet att vårda ur ett holistiskt 

synsätt och skapa god kontakt i relation med patienten, där kommunikation är en 

förutsättning för känsla av samhörighet och trygghet. Att använda humor som verktyg i 

omvårdnaden till sjuka barn har genom forskning visat sig ha god effekt. Det kan därför 
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vara av intresse att redogöra för vilken betydelse, samt vilket användningsområde 

humor har i sjuksköterskans och vårdpersonalens omvårdnadsarbete i relation till vuxna 

patienter. Detta kan ge värdefull kunskap för sjuksköterskan att ha kännedom om i sitt 

yrkesutövande för att kunna skapa en god människa till människa relation i samspelet 

med patienterna.   

 

1.6 Syfte 
 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva humorns betydelse i omvårdnadsarbetet, i 

relationen mellan vårdpersonal och vuxna patienter. 

 

1.7 Frågeställning 
 

Hur beskrivs humor i omvårdnadsarbetet i relationen mellan vårdpersonal och vuxna 

patienter? 

 

2. Metod 
 

2.1 Design 
 

Designen för examensarbetet är en beskrivande litteraturstudie. En sammanställning av 

redan befintlig forskning som finns inom det valda området (Polit & Beck 2017).  

 

2.2 Sökstrategi 
 

För att finna relevanta artiklar gjordes sökningar i databaser med anknytning till 

vårdvetenskapligt område via PubMed och Psykinfo. Anledningen till att dessa 

databaser använts är för att dessa databaser har ett fokus på vårdvetenskap. Medical 

Subject Headings (MeSH) beskrivs som ett enhetligt sätt att hämta information, där 

olika termer kan användas för samma ändamål (Polit & Beck 2017). Flera olika MeSH-

termer har därför används i sökningen. Sökning i fritext gjordes också med målet att 

hitta de mest relevant artiklar som svarar på syftet. Sökord som använts är humor*, 

nurses*, nursing*, laughter, patient* och relations. Samtliga sökord förutom humor har 

använts som MeSH-termer och i olika kombinationer. Den booleanska term som 

använts i dessa sökningar är AND, som exempelvis Patient and Laughter. Sökorden har 

kombinerats med varandra med hjälp av Booleska termer vilket beskrivs som ett sätt att 
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vidga sin sökning eller minska utslaget av sökningen och detta är något som fungerar 

likadant i olika databaser (Polit & Beck 2017).  För att finna så många artiklar som 

möjligt med träffar inom valt område användes i sökstrategin även trunkering som 

innebär att en * finns med i slutet av ett ord. Trunkering beskrivs som ett sätt att få in 

alla sökningar som innehåller sökordet men även dess böjningar (Polit & Beck 2017). 

De aktiva val (Limits) som gjorts i databaserna är vuxna patienter 18+ i Psykinfo, samt 

19+ i PubMed, engelskt språk och inte äldre än 10 år. De olika åldersbegränsningar som 

gjort beror på de val som finns att tillgå i de olika databaserna. Då målsättningen var att 

finna artiklar som berör vuxna så anses denna begränsning ändå ge ett likvärdigt utslag. 

Ytterligare en artikel hittades från en litteraturstudie, där författarna har spårat 

primärkällan och därmed kunnat inkludera den i litteraturstudiens resultat. De sökningar 

som resulterat i möjliga artiklar som svarade på syftet presenteras i söktabellen (tabell 

1). 
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Tabell 1. Söktabell 

 

Databas Begränsningar, 

sökdatum 

Sökord Antal träffar 

(om < 200 läs 

titel/abstract)  

Antal artiklar  

(som svarar på 

syftet)   

Pubmed  10 år, Engelska, 

vuxna +19år 

2019-08-29 

Laughter[MeSH 

Terms] 

197 st   14 st 

Pubmed Språk Engelska, 10 

år, vuxna +19 år 

2019-08-30 

((nurses*[MeSH 

Terms]) AND 

humor) AND 

patient*[MeSH 

Terms] 

1 st 1 st 

Pubmed  10 år, engelska, 

vuxna +19år 

2019-08-30 

patient and humor 

and nursing 

(fritext) 

35st 12 st 

Pubmed  Språk Engelska, 10 

år, vuxna +19 år  

2019-08-30 

(nursing[MeSH 

Terms]) AND 

humor 

18 st 4 st 

Psycinfo 10 år, engelska, full 

text, Vuxna 

2019-09-02 

Patient* (MeSH) 

and Laughter* 

(MeSH) 

7 st 3 st 

Psycinfo 10 år, Engelska, full 

text, vuxna 

2019-08-30 

Laughter (MeSH) 117 st 5 st 

Psycinfo 10 år, Engelska, full 

text, vuxna 

2019-09-02  

Nursing*(MeSH) 

and 

Laughter*(MeSH) 

4 st 1 st 

Psycinfo 10 år, full text, 

vuxna 

2019-09-02 

Patient and humor 

and nursing 

(fritext) 

38 st 3 st 

Psycinfo  10 år, Engelska, 

Full text, vuxna 

2019-09-02 

Nursing*(MeSH) 

and 

Patient*(MeSH) 

11st 2 st 

Manuell sökning 10 år, engelska, 

vuxna 

2019-09-02 

Relevans för 

inklusionskriterier, 

syfte och 

frågeställningar 

 1st 

    Totalt: 46 st 
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2.3 Urvalskriterier 
 

Inklusionskriterier till föreliggande litteraturstudie var att artiklarna besvarar studiens 

syfte, där endast empiriska vetenskapliga artiklar har använts. De artiklar som beskriver 

humor utifrån ett vårdepersonal eller patientperspektiv har inkluderats. Artiklarna ska 

även vara av formatet Introdction, Methods, Results, and Discussion (IMRAD) (Polit & 

Beck 2017). Detta underlättar när författarna bedömer relevansen av artiklarna och ger 

en bra överblick. Exklutionskriterierna för litteraturstudien var barn, Reviews, artiklar 

äldre än tio år samt artiklar på andra språk än engelska. Att författarna till 

litteraturstudien valde att inte inkludera artiklar äldre än 10 år är för att få så aktuell 

forskning som möjlig (Polit & Beck 2017).  

 

2.4 Urvalsprocess och utfall av valda artiklar  
 

Sökningar till föreliggande litteraturstudie gjordes i databaserna Pubmed och Psykinfo 

och genererade till 445 artiklar. Vid det primära urvalet lästes artiklarnas titel och 

abstract varav 410 artiklar exkluderades då de ej besvarade syftet, samt 11 dubbletter. 

De kvarvarande 24 artiklarna lästes i fulltext varav ytterligare 13 artiklar exkluderades 

då de ej besvarade syftet. Efter denna bedömning återstod 11 artiklar. Ytterligare en 

artikel kunde inkluderas genom manuell sökning efter att referenslistan på exkluderade 

artiklar lästes vilket resulterade i totalt 12 artiklar. Utfallet av alla artiklar redovisas i 

flödesschemat (Figur 1). Dessa 12 artiklar har granskats med hjälp av mallar för 

relevans och kvalitetsbedömning (bilaga 1 & 2).  Det som granskats är hur forskningen 

genomförts och om resultatet är generaliserbart för att det skulle kunna kategoriseras 

som ny kunskap i området (Polit & Beck 2017). Samtliga tolv artiklar bedömdes ha 

tillräckligt god kvalité och relevans för att inkluderas i studien. 
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Figur 1. Flödesschema. 

Identifierade artiklar 
via manuell sökning  

(n =1) 

Identifierade artiklar via 
databassökning i Pubmed 

och Psykinfo (n =445) 

Exkluderade artiklar med 
anledning av: Svarar ej på syftet.  

(n =410) 

Artiklar som inkluderats 
i föreliggande 

litteraturstudies resultat 
(n=12) 
(n =12) 

 
 

(n =45) 

Exkluderade artiklar med 
anledning av dubbletter. 

(n =11) 

Artiklar i full text som 
besvarar syftet 

(n = 11) 

Exkluderade artiklar med 
anledning besvarar ej 

syftet 
(n = 13) 

Exkluderade artiklar efter 
kvalitetsgranskning och 

relevansbedömning 
(n =0) 

Kvarstående artiklar att 
granska i fulltext 

(n =24) 
 
 

(n =45) 

Granskade artiklar utifrån 
rubrik och abstract. 

(n =445) 
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2.5 Dataanalys 
 

Artiklarna som inkluderats till föreliggande litteraturstudie skrevs ut i pappersform och 

lästes sedan flertalet gånger enskilt i sin helhet. Artiklarna sammanfattades i en 

resultattabell och en metodöversiktstabell (bilaga 3 & 4), för att ge en överblick över 

resultatet. Den information i artiklarnas resultatdel som svarade mot syftet och 

frågeställning färgmarkerades direkt i artiklarna för att vid behov lättare kunna hitta 

eftersökt information (Polit & Beck 2017). Därefter har stödord som sammanfattar 

innehållet skrivits direkt i artiklarna för att lätt överskåda materialets innehåll. Dessa 

stödord har summerats kort i löpande text och förts in i ett enskilt dokument i form av 

koder för att strukturerat samla resultatets innehåll (Aveyard 2014). Genom att ge de 

olika koderna var sin färg relaterat till textens innehåll kunde författarna organisera och 

analysera den data som samlats in (Polit & Beck 2017). Därefter har koderna skrivits ut, 

klippts ut och sorterats i olika högar utifrån patientens perspektiv och vårdpersonalens 

perspektiv som sedan bildade studiens två teman (Aveyard 2014). Koderna i varje tema 

sorterades sedan igen utifrån likheter och skillnader och därigenom skapades 

undergrupper till varje tema för att ge en bra struktur till resultatet. Varje temanamn har 

omarbetats flera gånger utifrån innehållet för att på bästa sätt passa studiens resultatdel. 

Undergrupperna har i sin tur kontrollerats så att de passar in under valt tema (Aveyard 

2014).  

 

2.6 Forskningsetiska överväganden  
 

Artiklarna analyserades med ett objektivt synsätt och därmed har egna åsikter och 

forskningsresultat hållits separata. Analyserade artiklar har ej fabricerats och med detta 

menas att artiklar ej har exkluderats eller vars resultat har ändrats för att bättre passa 

litteraturstudiens syfte (Sandman & Kjellström 2013). Att sammanställa resultatet till en 

litteraturstudie är lika konkret som att tolka kvantitativa resultat, det vill säga det finns 

inget rum för eget tyckande och författarna till litteraturstudien har gjort detta med stor 

noggrannhet (Polit & Beck 2017). Författarna refererar till korrekt källa för att 

säkerställa att plagiering inte förekommer (Sandman & Kjellström 2013). 
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3. Resultat  
 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva humorns betydelse i omvårdnadsarbetet i 

relationen mellan vårdpersonal och vuxna patienter. Detta beskrivs ur patientens 

perspektiv och vårdpersonalens perspektiv. Varje tema innehåller tre subkategorier 

vardera som baseras på utfallet av 12 vetenskapliga artiklar. Vilket redovisas nedan i 

resultatöversikten (Figur 2). 

 

 

 

 

Figur 2. Resultatöversikt 

 

3.1 Humorns betydelse utifrån ett patientperspektiv  
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fungerade som ett stöd för patienten i samspel med vårdpersonalen. Många gånger 

handlade stödet om att patienten ville vårda, skydda sin identitet eller för få utlopp för 

sina känslor (McCreaddie & Payne 2011; Oliffe, Ogrondniczuk, Bottorff, Hislop & 

Halpin 2009; Haydon, Van der Reit & Browne 2015). Enligt McCreaddie och Payne 

(2011) samt Oliffe et al (2009) kunde humor användas av patienter för att visa sårbarhet 
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sin värdighet som människa i rollen som patient. Studier visade också att patienterna 

kunde använda sig av humor för att skydda sig mot känslor på grund av en personlig 

kris. Humor kunde även användas som ett stöd för att signalera till vårdpersonalen om 

att det var dags att bryta ett samtal med patienten, då patienten upplevde att samtalet 

väckte för starka känslor (McCreaddie & Payne 2011; Oliffe et al. 2009). 

Studier beskriver att patienter kunde ge uttryck för humor på olika sätt i 

kommunikationen med vårdpersonalen och därigenom stödja patienterna (McCreaddie, 

& Payne 2011; Friendler et al. 2016). När patienterna använde till exempel, galghumor, 

sarkasm och självnedlåtande humor kunde det hjälpa patienterna att uttrycka olika 

funderingar (McCreaddie & Payne2011). Patienter som behandlats för peniscancer i en 

studie upplevde att skämt som berörde de biverkningar som tillkommit postoperativt, 

bidrog till att patienterna lättare kunde acceptera dessa biverkningar, under förutsättning 

att det var tillsammans med personer som hade förståelse och kunde känna empati för 

patientens situation (Branney et al. 2014). Patienter som deltog i gruppsamtal beskrev 

humor som ett användbart sätt för alla som deltog i samtalen att känna sig delaktiga. 

(Oliffe et al. 2009). Även medicinskt utbildade clowner har visat sig vara ett stöd för 

patienter i samband med behandlingar på en kvinnoklinik. I studien beskrev en del av 

patienterna att clownen fungerade som en bra distraktion, gjorde patienterna 

avslappnade, var ångestdämpande och bidrog till en positiv stämning. Vissa av 

patienterna önskade att användandet av clowner i vården borde utvecklas och användas 

mer i vården (Friendler et al. 2016). 

 

3.1.2 Humor beskrevs påverka relationen med personalen positiv. 
 

Humor var betydelsefullt för att patienter och personal ska kunna bygga en god och 

meningsfull relation. När humor används mellan patienter och vårdpersonal så bidrog 

det till ett positivt samspel (McCreaddie & Payne 2011; Tanay, Wiseman Roberts & 

Ream 2013; Philips & Haase 2018). Sjuksköterskor som använde humor i sitt arbete 

upplevdes av patienterna som mer avslappnade och optimistiska vilket påverkade 

relationen positivt. (Tanay et al. 2013). Unga vuxna som behandlats för cancer upplevde 

att de fick positiv energi när sjuksköterskorna använde humor för att motivera dem till 
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att kliva upp på morgonen eller när de tex svarade på ”dumma frågor” genom att sjunga 

eller skratta (Philips & Haase 2018).  

Studier beskrev att patienterna använde humor för att påverka relationen med 

vårdpersonalen positivt. Enligt Tanay et al (2013) använde patienterna humor gentemot 

sjuksköterskan då deras upplevelse var att sjuksköterskan uppskattade patienter som 

hade ett sinne för humor. Patienterna upplevde också att sjuksköterskan tog sig mer tid 

till att svara på frågor ifall patienterna var humoristiska. Studier beskrev att patienterna 

använde humor när de uppmärksammade att sjuksköterskan var stressad i sitt arbete. 

Patienternas upplevelse var att de med hjälp av humor kunde minska stressen hos 

sjuksköterskan genom att tex skämta om icke vårdrelaterade ämnen och därmed bidra 

till en positiv stämning och förbättrad relation. (McCreaddie & Payne 2011; Tanay et al. 

2013). I situationer där sjuksköterskan t.ex. misslyckades med att sätta en perifer ven 

kateter eller stött till ett bord så att patientens tillhörigheter åkt omkull använde 

patienten humor för att påverka relationen positivt genom att avdramatisera situationen 

och därigenom skapa ett positivt möte som annars kunde uppfattas som pinsamt för 

sjuksköterskan (Tanay et al. 2013).  

 

3.1.3 Humor beskrevs som opassande i vissa situationer. 
 

Det fanns situationer där humor i samspel mellan vårdpersonal och patienter upplevdes 

som opassande eller mindre viktigt (Branney et al. 2014; Friendler et al. 2016; Oliffe et 

al. 2009; Philips & Haase 2108; Tanay et al. 2013). Enligt McCreaddie och Payne 

(2011) använde patienter och vårdpersonal humor i interaktionen på olika sätt. Många 

gånger hade patienten en tanke bakom sitt sätt att använda humor i samspel med 

vårdpersonalen. Om vårdpersonalen inte uppmärksammade patientens humor på det sätt 

patienten önskade, kunde patienten uppleva samspelet som mindre meningsfullt. Studier 

beskrev att humor upplevdes opassande av patienterna om vårdpersonalen använde 

humor i situationer som var sårbara för patienten. Det kunde exempelvis vara om 

vårdpersonalen skojade till det efter att patienten berättat om ett ämne som upplevdes 

känsligt eller när humor användes i relation till patientens hälsostatus och diagnos innan 

ett operativt ingrepp. Det upplevdes även opassande att skämta om allvarliga saker som 



 

13 

 

tex smärta, död, behandlingsplaner eller när vårdpersonal lämnade ett allvarligt besked 

till patienten (Branney et al. 2014; Oliffe et al. 2009; Tanay et al. 2013). I en studie där 

medicinskt utbildade clowner användes på en kvinnoklinik upplevde vissa av 

patienterna det som störande att få besök av en clown under behandlingen. Patienternas 

upplevelse var att clownen gjorde det svårt för patienterna att kunna sig avslappnade 

(Friendler, Glasser, Levitan, Hadar, Sasi & Geva-Lerner 2016). Enligt Philips och 

Haase (2018) så upplevde unga vuxna som tidigare behandlats för cancer, det som 

viktigt att vårdpersonalen hade en känsla för de situationer när humor ansågs opassande.  

 

3.2 Humorns betydelse utifrån ett personalperspektiv. 

 

3.2.1 Humor beskrevs som ett verktyg i arbetet. 
 

Att som vårdpersonal använda humor som ett verktyg i omvårdnadsarbetet beskrevs i 

studier som ett användbart sätt då det skapade en personlig anknytning och relation till 

patienten. (McCreaddie & Payne 2011; Haydon, Van der Reit & Browne 2015; 

O´Reilly 2017; Philips & Haase 2108; Tanay et al. 2013). Humor kunde ses som en 

nyckel till integration. Ett verktyg som användes av vårdpersonalen för att nå fram till 

patienten med att målsättningen om att få en positiv respons (McCreaddie & Payne 

2011; O ́Reilly 2017). Sjuksköterskor och omvårdnadspersonal som använde sig av 

humor i omvårdnadsarbetet upplevde att det skapade tillit hos patienterna som öppnade 

upp sig mer och delade med sig av sitt hälsotillstånd. På så sätt byggde sjuksköterskor 

och vårdpersonal en relation till patienterna (Haydon, Van der Reit & Browne 2015; 

Tanay et al. 2013).  

Enligt studier använde sjuksköterskor och vårdpersonal, humor som verktyg på olika 

sätt. Det fanns också skillnader i vilken utsträckning humor användes utifrån den status 

som sjuksköterskan har i sin profession gentemot kollegor eller i vilken miljö patienter 

och personal befinner sig i (Haydon & Van Der Riet 2014; Oliffe et al. 2009; O ́Reilly 

2017; Tanay et al. 2013). Enligt Haydon och Der Riet (2014) varierade det hur 

vårdpersonalen använde humor i kommunikationen med patienterna. De i 

personalgruppen som var mer erfarna i sin yrkesroll var mer benägna att använda humor 

som verktyg i omvårdnadsarbetet. Tanay et al (2013) beskriver att det fanns en viss 
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rädsla hos sjuksköterskor att använda humor som verktyg när det var en kollega i 

rummet som upplevdes mer erfaren. Sjuksköterskan var då rädd att ses som 

oprofessionell i sitt arbete och därför användes humor oftare som verktyg när 

sjuksköterskan var ensam med patienten (Tanay et al. 2013). En studie beskrev att 

vårdpersonalen använde humor som ett naturligt inslag tillsammans med patienter som 

låg på flersalsrum. Där fanns redan en mer humoristisk stämning jämfört med singelrum 

och därigenom kunde personalen lättare använda humor i samtal med patienterna 

(Haydon & Van Der Riet 2014).  

I en studie rörande patienter med hjärnskada så använde vårdpersonalen humor som 

verktyg för att stimulera visuella sinnen, hörsel och minne hos patienterna (O ́Reilly 

(2017). Humor kunde även vara ett sätt att visa patienten att sjuksköterskan tycker om 

sitt arbete eller ge sken av att sjuksköterskan verkade ha gott om tid för patienten i en 

stressig miljö (Tanay et al. 2013). Omvårdnadspersonalen använde sig även av humor 

som verktyg för att lätta upp stämningen vid gruppsamtal. Vårdpersonalens upplevelse 

var att alla patienter fick känna sig delaktiga och att vårdpersonalen lättare kunde beröra 

känsliga ämnen som annars kunde vara svårt för patienterna att prata om (Oliffe et al. 

2009). 

 

3.2.2 Humor beskrevs bidra till välbefinnande för patienten. 
 

Att kommunicera på ett humoristiskt sätt i samspel med patienterna upplevdes av 

vårdpersonal bidra till ett ökat välbefinnande hos patienten. Studier beskriver att humor 

i omvårdnadsarbetet påverkade patienten positivt psykiskt. (Branney et al. 2014; 

Haydon, Van der Reit & Browne 2015; (Kornhaber, Wilson, Abu-Qamar & McLean 

2013; McCreaddie & Payne 2011; Oliffe et al. 2009; Terill et al. 2017). Vårdpersonalen 

upplevde således att humor och skratt kunde påverka patients upplevelse av 

vårdsituationen så att den sågs som mindre hotande, samt att det hade en förmåga till att 

avdramatisera svåra ämnen som ansåg jobbiga för patienten. Därmed upplevde 

vårdpersonalen att patienterna lättare kunde få utlopp för sina känslor och hantera svåra 

situationer (Haydon, Van der Reit & Browne 2015; Kornhaber et al. 2013; McCreaddie 

& Payne 2011).  
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När humor användes som terapeutiskt verktyg i interaktionen mellan vårdpersonal och 

patient visade en studie på att sjuksköterskor upplevde en ökad sammanhållning samt 

att det verkade ångestdämpande för patienterna (Oliffe et al. 2009). Sjuksköterskors 

upplevelse var att humor också hjälpte patienten att känna sig bekväm i relationen. När 

sjuksköterskan använde humor i samspel med patienten skapades tillit, dämpades 

eventuell oro och bidrog till en mer avslappnad stämning vilket ökade välbefinnandet 

för patienten (McCreaddie & Payne 2011; Tanay et al. 2013).  

 

Enligt Van der Reit och Browne (2015) upplevde vårdpersonalen att humor var positivt 

för patientens läkningsprocess och att de patienter som var gladare generellt också blev 

friska snabbare. I en annan studie använde sjuksköterskor humor för att lugna patienter 

med peniscancer vid medicinska procedurer, och det hjälpte även patienten att inta en 

positiv attityd till sin hälsostatus. Det visade sig att humor hjälpte patienterna att kunna 

skratta åt de biverkningar som behandlingen av peniscancern kunde medföra vilket 

resulterade i ökat välbefinnande för patienten (Branney et al. 2014). När humor 

användes i omvårdnadsarbetet tillsammans med palliativa patienter som var vid livets 

slutskede, visade en studie på att humor upplevdes av vårdpersonalen vara en stor del i 

den positiva känslokommunikationen i interaktionen mellan vårdpersonal och patient 

(Terill et al. 2017). 

  

3.2.3 Humor beskrevs som något som måste individanpassas och kunde 

inte alltid användas. 
 

Humor beskrivs i studier som individuellt uppfattat och bör således individanpassas. 

Därför upplevdes inte humor alltid som användbart av sjuksköterskor och vårdpersonal 

då det fanns skillnader i upplevelser relaterat till att använda humor i 

omvårdnadsarbetet. Det fanns även skillnader i på vilket sätt humor är användbart ur ett 

terapeutiskt perspektiv i samspelet mellan sjuksköterskor, vårdpersonal och patienter. 

Exempelvis upplevde vårdpersonalen att spontan humor som individanpassats och 

använts utifrån aktuell situation gav energi till vårdmiljön (Oliffe et al. 2009; O ́Reilly 

2017; Tanay et al. 2013). I studier beskrivs humor kunna medföra negativa resultat om 

det inte användes i rätt situation och således var det därför viktigt att humor anpassades 
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till individen. Kunskap och förmåga till att kunna läsa av situationen och använda 

humorn vid rätt tidpunkt upplevdes viktigt av sjuksköterskor och vårdpersonal och 

därmed ansågs humor inte alltid användbart. Att exempelvis skämta i känslosamma 

situationer där det fanns en risk att patienten kunde bli besviken, när patienten var trött, 

ej var på humör eller att som personal använde humor där det kunde skapa en pinsam 

situation på patientens bekostnad, upplevdes av sjuksköterskor och vårdpersonal som 

olämpligt. Sjuksköterskans uppfattning var att det kunde få patienten att känna sig 

obekväm och därigenom skada relationen (O ́Reilly 2017; Oliffe et al. 2009; Tanay et 

al. 2013).  

Humor upplevdes av vårdpersonalen som riskfyllt då patienten kunde bli irriterad eller 

upprörd om vårdpersonalen var för humoristiska på morgonen. Att anpassa humorn 

utifrån patientens dagsform och skämta om lättsamma saker upplevde vårdpersonalen 

som acceptabelt hos patienten (Tanay et al. 2013). Studier beskrev humor som 

användbart men att det också kunde vara viktigt att känna patienten innan humor 

användes i omvårdnadsarbetet (Costello 2016; O ́Reilly 2017). I en studie som berörde 

patienter med en hjärnskada, skämtade vårdpersonalen om personliga ämnen som 

exempelvis patientens tatueringar vilket fick patienterna att skratta. De använde även 

humor i form av att anspela sexuellt gentemot patienterna, samt retades med varandra 

inför patienterna. Denna typ av humor individanpassades och vårdpersonalen upplevde 

det skapade en positiv och lättsam atmosfär i omvårdnadsarbetet till denna patientgrupp. 

Vårdpersonal och patienter kände varandra och hade redan byggt upp en relation när 

denna typ av humor användes (O ́Reilly 2017).   

När patienter använde humor gentemot vårdpersonal upplevdes galghumor vara den typ 

av humor som kunde bli problematisk om sjuksköterskan ej uppfattade det som humor. 

I en studie beskrevs att sjuksköterskor ofta var omedvetna om att patienten använde den 

typen av humor ifall det inte tydligt lades upp som ett skämt (McCreaddie & Payne 

2011). I en studie där patienter använde humor i interaktion med vårdpersonalen så 

upplevde personal som ej var uppvuxna i landet och att de i större utsträckning inte 

förstod skämten som patienterna berättade (Oliffe et al. 2009). Haydon, Van der Reit 

och Browne (2015) beskriver i en studie omvårdnadspersonalens upplevelse av hur 

humor används relaterat till kön hos patienten. Kvinnorna upplevdes bitska, männen var 
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roligare att vårda samt att kvinnorna använde humor i omvårdnadssituationer för att 

skydda omgivningens känslor och rädslor. Vårdpersonalen upplevde även att män hade 

lättare att använda sig av humor i omvårdnadssituationer i jämförelse med kvinnor och 

att manliga patienter gärna berättade sina skämt med målande beskrivning. Generellt 

upplevdes manliga patienter som mer humoristiska samt att stämningen i samband med 

omvårdnadssituationerna var mer lättsamma tillsammans med männen (Haydon, Van 

der Reit & Browne 2015). Vårdpersonalen upplevde att humor kunde vara ett sätt för de 

manliga patienterna att dölja rädslor eller en känsla av utsatthet. Därför var 

vårdpersonalen beredda på att anpassa sig efter patientens behov och humorstil som 

exempelvis sexistisk humor och kommentarer som kunde vara nedvärderande för 

vårdpersonalen. Vårdpersonalens upplevelse var även att manliga patienters humor 

kunde bli mörk när jobbiga ämnen som exempelvis tankar kring döden berördes, men 

vårdpersonalen såg det som ett sätt för patienten att få utlopp för sin ångest (Haydon & 

Van Der Riet 2014; Haydon, Van der Reit & Browne 2015). 

 

4. Diskussion  
 

4.1. Huvudresultat 
 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva humorns betydelse i 

omvårdnadsarbetet i relationen mellan vårdpersonal och vuxna patienter. Resultatet 

visade att humor användes som stöd för patienterna på olika sätt när de kom i kontakt 

med vården och att patienterna använde humor för att interagera med vårdpersonalen 

vilket påverkade relationen positivt. Det fanns tillfällen när patienterna upplevde humor 

som opassande. Humor kunde användas som ett verktyg i arbetet hos vårdpersonalen 

men det beskrevs som viktigt att humorn individanpassades. Det fanns tillfällen när det 

inte var lämpligt av vårdpersonalen att använda humor i arbetet. 

 

4.2. Resultatdiskussion 
 

Humor beskrivs i föreliggande litteraturstudie som individuellt och något som måste 

individanpassas. Det redogörs för situationer samt skillnader utifrån när humor var 

användbart i ett terapeutiskt syfte i samspelet mellan patienter och vårdpersonal, samt 
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humorns förmåga att påverka vårdmiljön positivt (Oliffe et al. 2009; O ́Reilly 2017; 

Tanay et al. 2013). Ett exempel på en god terapeutisk relation kan var det tillfälle där 

vårdpersonalen stimulerade visuella sinnen hos vuxna patienter med hjärnskada genom 

att använda humor (O´Reilly 2017), vilket kan kopplas till Julio et al (2016) beskrivning 

om hur humor kunde användas som ett verktyg på barn preoperativt eller inför 

sjukhusvistelse, samt hur barn med funktionshinder reagerade positivt emotionellt när 

humor användes. 

 

I Resultatet till föreliggande litteraturstudie beskrivs det även att vissa patienter som 

vårdades på en kvinnoklinik, var positivt inställda när de under behandling fick besök 

av en medicinskt utbildad clown, medan en del av patienterna inte uppskattade 

clownens besök (Friendler et al. 2016). Att använda sig av clowner är ett beprövat 

verktyg i omvårdnaden när det kommer till barn, där det kan dras positiva slutsatser 

(Linge 2010, 2011). I tidigare forskning så beskrivs vårdpersonalens syn på clowner 

som används inom sjukvården till barn. Clownerna hjälper barnen att tänka på annat vid 

jobbiga situationer, får barnen att känna hopp samt bidrar till en positiv upplevelse 

(Linge 2010). Detta kan relateras till begreppet Coping, ett sätt att förhålla sig till inre 

och yttre stress vilket beskrivs som ett förhållningssätt för människan att hantera olika 

situationer (Harris Kalfoss 2011). Inom omvårdnad kan patienter hantera samma 

vårdsituation på olika sätt genom dessa skyddande faktorer (Lazarus 2005). Enligt 

litteraturstudiens resultat använde en del patienter sarkasm, galghumor och 

självnedlåtande humor som ett skydd för att uttrycka sina funderingar (Mccreaddie & 

Payne 2011). Ett annat exempel är när vårdpersonalen hjälpte patienter att hantera 

jobbiga upplevelser relaterat till sjukdom med hjälp av humor. Resultatet visade att 

humor hjälpte patienterna att få utlopp för känslor samt handskas med svåra situationer 

som kunde ses som hotfulla eller jobbiga (Haydon, Van der Reit, & Browne 2015; 

Kornhaber et al. 2013; McCreaddie & Payne 2011). Patienter med peniscancer tyckte att 

det blev lättare att acceptera biverkningar efter kirurgisk behandling när det skämtades 

om biverkningar som upplevdes jobbiga för patienten, detta under förutsättning att 

vårdpersonalen även visade förståelse och empati för patientens situation (Branney et al. 

2014). Detta kan bekräftas av Joyce travelbees teori där Pokorny (2018) beskriver att 

relationen ska grunda sig på ett empatiskt, samt sympatiskt förhållningssätt för att kunna 
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skapa en god terapeutisk relation. Enligt Travelbees teori ska relationen mellan patient 

och sjuksköterska vara mellan människa och människa där samspelet är viktigt för att 

skapa en så bra relation som möjligt. Travelbee belyste också betydelsen av hur 

sjuksköterskan fungerade som ett stöd för patienten, samt hur detta stöd hjälper 

patienten att införliva hopp, finna mening och klara av de svårigheter som sjukdom och 

lidande orsakar hos patienten (Pokorny 2018). 

 

Patienter och vårdpersonal beskrev att humor upplevdes individuellt och därmed inte 

alltid var lämpligt att använda i omvårdnadsarbetet. (Branney et al. 2014; Oliffe, et al. 

2009; Tanay et al. 2013). Detta bekräftas av Mota Sousa et al (2019) där humor beskrivs 

ge uttryck för människans olika personligheter och individuella uppfattning om vad som 

upplevs som roligt, där skrattet beskrivs som en viktig del för att känslomässigt bekräfta 

relationen. Enligt Nilsson (u.å) har människan har en individuell förmåga att kunna se 

det roliga. Ohlsson et al (2003) beskriver att skrattet kunde användas för att skapa en 

relation med någon och knyta vänskapsband men beskrivs även kunna användas mot 

någon, vara ett hinder eller att användas som ett skydd.  

 

I föreliggande litteraturstudiens resultat beskrivs patienter använda humor som ett sätt 

att kommunicera sin osäkerhet, identitet och få utlopp för olika känslor (McCreaddie & 

Payne 2011; Oliffe et al. 2009), men det beskrivs även tillfällen när patienterna använde 

humor i kommunikationen för att skapa en meningsfull relation i samspel med 

vårdpersonalen då de upplevde att vårdpersonalen tog sig mer tid om humor användes i 

mötet. Patienternas upplevelse var även att sjuksköterskan uppskattade när patienten 

använde sig av humor. Även vårdpersonalen använde sig av humor i kommunikationen 

med patienten för att skapa en meningsfull relation (Tanay et al. 2013). Detta bekräftas 

av Olsson, Backe & Sörensen (2003) som beskriver att förutsättningen för sociala 

relationer är kommunikation, ett sätt att känna en samhörighetskänsla som skapade 

trygghet hos individen. Genom kommunikation uttrycktes individens personlighet och 

värderingar som gav en social gemenskap som ansågs värdefull.  
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4.3. Metoddiskussion  
 

Till föreliggande litteraturstudie användes en beskrivande design. Att ta del av redan 

befintlig forskning är ett sätt fördjupa sig inom området vilket gav författarna ett 

bredare underlag av det aktuella forskningsläget (Polit & Beck 2017). Detta upplevdes 

vara en bra metod för att beskriva humorns betydelse i omvårdnadsarbetet mellan 

vårdpersonal och patient.  

 

Pubmed och Psykinfo är de databaser där sökningar gjorts till föreliggande 

litteraturstudie. De sökord som använts är humor*, nursing, laughter, patient*, relations 

och interaction. I samband med databassökningarna gjordes begränsningar i 

sökprocessen. Enbart engelska artiklar, inte äldre än 10 år och endast vuxna.  

Vid databassökningar kan vissa begränsningar användas så som språk och antal år 

tillbaka i tiden. Att använda sig utav begräsningar i sökningen kan göra att sökningen 

blir för snäv och att artiklar som kunnat svarat på syftet missas (Polit & beck 2017). 

Det är möjligt att utfallet blivit annorlunda om fler databaser inom ämnet vårdvetenskap 

använts, men författarna ansåg sig få ett bra utslag av dessa två databaser samt de 

sökord som använts. Sökstrategi utan begränsningar hade kunnat resulterat i för stort 

utfall av artiklar att granska. Begränsningarna kan även ses som en fördel då det blir 

lättare för författarna att beskriva det aktuella forskningsläget i nutid. Utfallet gav bra 

artiklar som kunde inkluderas i litteraturstudien.  

 

Urvalsprocessen redovisas noggrant i ett flödesschema (figur 1) samt i beskrivande text. 

Där redogörs för att titel och abstract granskades på alla sökningar som gav <200 

artiklar och därefter valdes de artiklar ut som på bästa sätt besvarade syftet. Ett av 

urvalskriterierna var att endast empiriska vetenskapliga artiklar med struktur av IMRAD 

fick ingå. I urvalsprocessen är det viktigt att analysera de artiklar som sökningen 

genererar vilket görs genom att läsa titel och abstract. Detta för att läsaren ska kunna 

replicera, men också för att författarna lättare ska kunna hantera materialet (Polit och 

Beck 2017). Det är möjligt att artiklar som ej strukturerats utifrån IMRAD hade kunnat 

ge information av värde. Artiklar med struktur av IMRAD gav dock läsaren en bra 

överblick och det underlättade bedömningen av artikelns kvalité och relevans. 
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Artiklarna till föreliggande litteraturstudie lästes i sin helhet och därefter markerades 

relevant information som besvarade litteraturstudiens syfte. Detta sammanfattades i ett 

dokument med egna ord som därefter skrevs ut och klipptes i olika koder. Vidare 

sorterades koderna i olika steg som slutligen bildade resultatets två teman och 

undergrupper. Dataanalysen har därmed genomförts på ett sätt som Polit och Beck 

(2017) anser lämpligt. Författarna tycker att det resulterade till ett strukturerat arbetssätt 

som gjorde materialet hanterbart och lätt att överskåda.  

 

Forskningsetiska överväganden som beskrivits i litteraturstudien har författarna förhållit 

sig till under hela processen för att försäkra sig om att behålla ett objektivt 

förhållningssätt och säkerställa att ingen falsifiering, fabrikation eller plagiering 

förekommit. Polit och Beck (2017) beskriver att i en litteraturstudie krävs en struktur 

och organisering av det valda materialet för att kunna implementera det till en egen text. 

Detta görs med fördel genom att använda sig av teman, subteman och kodning (Polit & 

Beck 2017). Att strukturera och organisera materialet på det sätt som Polit och Beck 

(2017) beskriver underlättade när koderna skulle utvecklas i löpande text med hänsyn 

till de forskningsetiska övervägandena.  

 

4.4. Kliniska implikationer för omvårdnad 
 

Humor är viktigt i omvårdnadsarbetet då det kan påverka relationen mellan 

vårdpersonal och patient på ett positivt sätt. Trots detta är det av vikt att poängtera att 

humor inte alltid har en självklar plats i kommunikation och samspel. Humor bör 

individanpassas utifrån patienten och det är sjuksköterskans, men även vårdpersonalens 

uppgift att se till att vården sker ur personcentrerat perspektiv. Föreliggande 

litteraturstudie kan ge en ökad kunskap hos sjuksköterskan att använda humor som ett 

verktyg för att kunna stötta patienten i en utsatt situation. Det kan även ge kunskap om 

vad humor har för betydelse i relationen mellan sjuksköterska och patient i 

omvårdnadsarbetet, samt göra sjuksköterskan uppmärksam på situationer då det kanske 

inte är lämpligt att använda humor i mötet med patienten. Föreliggande litteraturstudie 

kan också medföra att omvårdnaden bättre kan anpassas efter individen och göra 
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omvårdnaden ytterligare personcentrerad, vilket kan vara värdefull kunskap att 

implementera i sjuksköterskans dagliga omvårdnadsarbete.  

 

4.5 Förslag till fortsatt forskning 
 

Mer forskning inom området humor relaterat till vuxna patienter eftersöks, där 

forskning som rör humor relaterat till omvårdnadsarbetet skulle kunna utvecklas. Som 

sjuksköterska i dag möter du patienter från olika delar av världen, därför kan vidare 

forskning om hur humor påverkas av kulturella skillnader, religioner, språkförbistringar 

samt vilket land du kommer ifrån vara av betydelse när det handlar om att använda 

humor som ett verktyg i omvårdnadsarbetet. Föreliggande litteraturstudie beskriver 

bla.de positiva effekter humor har för det psykiska välbefinnandet hos patienten samt att 

de blev friska snabbare när humor användes i omvårdnadsarbetet. Vidare forskning på 

humorns effekter på kroppen fysiologiskt kan därmed vara av betydelse. Detta är förslag 

på områden som kan bidra till en bredare kunskap om humorns betydelse i 

omvårdnadsarbetet.  

 

4.6 slutsats 
 

Humor har en plats inom omvårdnad. Resultatet till föreliggande litteraturstudie visade 

att humor var en viktig del i omvårdnadsarbetet samt hade en positiv inverkan i 

samspelet mellan vårdpersonal och patient. Det är viktigt att sjuksköterskor och 

vårdpersonal har kunskap om och kan anpassa användningen av humor utifrån individ, 

situation samt patientens bakgrund för att undvika att humorn får motsatt effekt.  
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Författare  Syfte Resultat 

Branney, P., Witty, K., Braybrook, D., 

Bullen, K. White,A & Eardley, I (2015). UK 

Att utforska hur män med peniscancer 

använder humor för att förhålla sig till sin 

diagnos och behandling. 

Resultatet visade att humor hjälpte männen 

att belysa sitt tillstånd. Vilket innebar att de 

kunde skratta åt sina biverkningar av 

behandlingen och skapa en relation till 

sjukvårdspersonalen. Männen tyckte dock att 

humor var mindre viktigt än själva 

behandlingen och det fanns en rädsla bakom 

skratten att de skulle bli förlöjligade på 

grund av de biverkningar behandlingen kan 

föra med sig. Sjuksköterskor bör använda 

humor för att bygga en relation med 

patienterna, men undvika att skämta om 

sexuell och urinär funktion tills efter 

behandling. 

Costello. M (2017). Boston. Att hitta karaktärsdrag och beteende som 

patienter uppskattar och uppfattar som 

perfekt omvårdnad. 

Resultatet visade på två huvudteman 

framkom av intervjuerna som alla 

intervjuobjekt var överens om vad som 

bidrar till god omvårdnad. Vara närvarande i 

nuet och ha bra information om patienten. 

Resultatet visade att humor var en del av det 

som förbättrade interaktionen. 

Friendler, S., Glasser, S., Levitan, G., Hadar, 

D. Sasi, B-E & GevaLerner, L. (2016) Israel. 

Att jämföra och utvärdera objektens 

upplevelse av besök av en clown och/eller 

titta på ett humoristiskt klipp innan 

IVF/insemination. 

Resultatet visade att de som fått besök av en 

clown uppskattade upplevelsen mer då den 

upplevdes mer distraherande och 

ångestdämpande för personen 

Haydon, G,. Van der Reit, P & Browne, G 

(2015). Australien. 

Att utforska sjuksköterskors upplevelser av 

användningen av humor i relation till 

könsskillnader och hur humor påverkar den 

terapeutiska relationen. 

Resultatet på studien visade på 

könsskillnader i hur humor används av 

patienter. För 

kvinnliga patienter är humor är ofta spontan 

och situationsbunden och används som en 

trygghet till andra, medan manliga patienters 

humor genom historieberättande och 

anekdoter är 

utformad för att skapa en känsla av 

utjämning av makt mellan patient och 

sjuksköterska. 

Gunilla Haydon & Pamela van der Riet. 

(2014) Australien. 

Att lyfta fram vikten av humor i det 

terapeutiska förhållandet mellan patient och 

sjuksköterska (SSK). Hur SSK uppfattar 

patienters sätt att använda humor samt hur 

patienterna och SSK reagerar på humorn i 

den kliniska miljön. 

Resultatet visade återkommande teman som 

kunde ses genom allas berättelser.  

Uppskattningen av humor är uppenbar i 

kombination med terapeutisk karaktär. 

Deltagarna är överens om att humor gör att 

du mår bättre och förbättrar hälsoläget även 

om det upplevda positiva inflytandet humor 

har på hälsan ännu inte är bekräftat Att 

använda humor verkar vara viktigare för 

män för att bygga en relation med 

sjuksköterskan och det upplevs också som 

att män ibland oftare tar till avvikande, 

olämpliga och sexistiska kommentarer i 

interaktionen med SSK. 
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Kornhaber, R., Wilson, A., AbuQamar, M.Z 

& McLean, L (2013). Australien. 

 

Att få en djupgående inblick i brännskadades 

upplevelser av att kunna erkänna och 

acceptera sin skada och de utmaningar som 

upplevdes under deras rehabiliteringsresa där 

Resultatet visade att humor spelade en viktig 

roll för deltagarna. Humor användes som ett 

sätt att acceptera och hantera 

skadorna. Personalens humor och allmänna 

uppförande gjorde det lättare för patienterna 

att acceptera sin skada. Humor hjälpte också 

vissa deltagare att se mer ljust på framtiden 

när de kommunicerade med andra. 

McCreaddie, M & Payne, S (2011). UK. 

 

Syftet med studien var att undersöka 

patientens upplevelse av humor i 

interaktionen mellan SSK och patient. 

Jämföra kontraster i patientens perspektiv på 

hur humor används och skillnader i 

patientens upplevelser av humor. 

Resultatet visade att patienterna uppskattade 

användningen av humor i olika former och 

önskade att vårdpersonal skulle bjuda in och 

använda humorn i sitt arbete i mötet med 

patienterna. 

Oliffe, J.L,. Ogrondniczuk, J., Bottorff, J.L,. 

Hislop, T.G & Halpin, M (2009). Canada 

 

Att få en förståelse av humorns betydelse för 

prostatacanceröverlevare 

Det resultat som studien visade var 4 olika 

huvudteman där humor användes i gruppen: 

avväpnande stoicism, omvärdera och 

återupptäcka tankarna kring sin sexualitet, 

när humor inte är lämpligt, vilka gränser det 

finns inom humor 

O´Reilly, K (2017) Australien. 

 

Att med studien var att beskriva hur vårdare 

använder humor för att få respons i mötet vid 

omvårdnadssituationer med unga vuxna som 

inte kan utföra eller styra sin egenvård pga. 

hjärnskada. 

Resultatet visade att om det används individ- 

och åldersanpassad humor som t. ex. skämt, 

sexuellt kränkande skämt och att reta 

arbetskamrater för att få fram leenden hos 

vårdtagarna 

anses var ett sätt att skapa en lättsam 

atmosfär även om typen av skämt kan anses 

stötande för vissa. 

Philips, C.R & Haase, J.E (2018) Indiana. 

 

Att med denna artikel är att beskriva viktiga 

beteenden hos vårdpersonal som unga vuxna 

med cancer uppfattar som väsentliga för att 

främja anknytning till dem och resultaten 

som patienterna upplever från sådan 

anknytning. 

Resultatet visade på viktiga beteenden hos 

vårdpersonal som unga vuxna med cancer 

uppfattar som väsentligt för att främja 

anknytning inkluderar bl.a. att använda 

humor. Deltagarna beskriver humor som ett 

värdefullt sätt för skapa kontakt och 

underlätta i jobbiga situationer som kan 

uppstå i omvårdnaden. 

Tanay, M. A., Wiseman. T., Roberts. J & 

Ream. E (2013). UK. 

 

Att belysa värdet av humor i hälso-

sjukvården och hur det påverkar patienten 

fysiskt psykiskt och kognitiva välmående 

Det resultatet visade var att humor hade sin 

plats i relationen mellan sjuksköterska och 

patient men det var inte som ensam 

komponent utan mer som ett alternativt sätt 

att kommunicera på i omvårdnaden. 

Terrill, A., Ellington, L., John, K.K., 

Latimer, S., Xu, J., Reblin, M & Clayton, 

M.F (2017) USA. 

 

Att identifiera typer och mönster för positiv 

känslokommunikation mellan 

sjukhussjuksköterskor, vård 

Att identifiera typer och mönster för positiv 

känslokommunikation mellan 

sjukhussjuksköterskor, vård 

givare och patienter. 

Den resultatet visade var att största andelen 

av positiv känslokommunikation gjordes av 

sjuksköterskor. Humor var det verktyg som 

 Den största andelen av positiv 

känslokommunikation gjordes av 

sjuksköterskor. Humor var det verktyg som 

användes oftast. Humor verkade ofta fungera 

som ett sätt för patienter att mildra andras 

obehag och underhålla 

personlig värdighet. 
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Branney, P., 

Witty, K., 
Braybrook, D., 

Bullen, K. 

White,A & 
Eardley, I 

(2015). UK 

Masculinities, 

humour and care 
for penile cancer: 

a qualitative 

study. 

Mixad kvalitativ 

metoddesign. 
10 st män. 6st gifta och 4 

singlar. Åldersgrupp 35 - 
64år. 

 

Fokusgruppintervjuer. Tematisk 

innehållsanalys. 

Costello. M 
(2017). Boston. 

Nurses´self-
identified 

characteristics 

and behaviors 
contributing to 

patients´positive 

perceptions of 
their nursing 

care. 

Grounded theory. 
Kvalitativ.  

9 sjuksköterskor. 7 st 
kvinnor och 2 st män. 

Åldersgrupp 34 - 62 år. 

Fokusgruppintervjuer.  Grounded theory.  

Friendler, S., 

Glasser, S., 
Levitan, G., 

Hadar, D. Sasi, 
B-E & Geva-

Lerner, L. 

(2016) Israel.  

Patients´ 

evaluation of 
intervention by a 

medical clown 
visit or by 

viewing a 

humorous film 
following in vitro 

fertilization and 

embryo transfer.  

Jämförelsestudie. 

Kvantitativ.  
296 kvinnor inskrivna på 

IVF klinik. Åldersgrupp 
19 – 41+ år.  

Frågeformulär. Chi-två analys, t- test.  

Haydon, G,. 
Van der Reit, P 

& Browne, G 

(2015). 
Australien.  

A narrative 
inguiry: Humor 

and gender 

differences in the 
therapeutic 

relationship 

between nurses 
and their patients 

Narrative inquiry. 
Kvalitativ.  

4 Kvinnliga 
sjuksköterskor.  

Intervjuer. Narrativ dataanalys 

Haydon, G & 

Van Der Riet, 
P (2014). 

Australien. 

A narrative 

inquriry: How do 
nurses respond to 

patients use of 

humour. 

Narrative inquiry. 

Kvalitativ. 
4 Kvinnliga 

sjuksköterskor. 
Intervjuer. Narrativ dataanalys 

Kornhaber, R., 

Wilson, A., 
Abu-Qamar, 

M.Z & 

McLean, L 
(2013). 

Australien.  

Coming to terms 

with it all: Adult 
burn survivors 

lived experience 

of 
acknowledgemen

t and acceptance 
during 

rehabilitation. 

Fenomenologisk. 

Kvalitativ.  
1 kvinnlig och 20 manliga 

patienter. Åldersgrupp 21 
– 65 år. Medelålder 44år.  

Intervjuer. Fenomenoloisk 

dataanalys.  

McCreaddie, M 

& Payne, S 
(2011). UK.  

Humour in helth-

care interactions: 
a risk worth 

taking. 

Grounded theory. 

Kvalitativ.  
51 patienter, 15 

vårdpersonal, 17 
släktingar/volontärer, 5 

övrig personal.  

Fokusgruppintervjuer, 

observationer, 

fältanteckningar, 

ljuddagböcker. 

 

Grounded theory.  
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Connecting 
humour, health, 

and masculinities 

at prostate cancer 
support groups. 

Etnografisk. 
Kvalitativ.  

54 män. Åldersgrupp 53 – 

87år. Medelålder ca71år.  
Intervjuer.  Innehållsanalys.  

O´Reilly, K 
(2017) 

Australien.  

Humour – A 
rehabilitative tool 

in the Post-

Intensive care of 
young adults 

with acquired 

brain injury. 

Grounded theory. 
Kvalitativ.  

15 vårdargivare, varav 8 
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Åldersgrupp 21- 65år.   

Intervjuer.  Grounded theory.  

Philips, C.R & 
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Primer for 
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Survivors 
Perspectives on 

behaviors and the 
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Fenomenologisk. 

Kvalitativ.  

9 deltagare. 5 kvinnor och 

4 män. Ålder 18 – 24år 

som diagnostiserats och 

behandlats för cancer i 
tonåren.  

Intervjuer. Fenomenoloisk 

dataanalys. 

Tanay, M. A., 

Wiseman. T., 

Roberts. J & 

Ream. E 

(2013). UK. 

A time to weep 

and a time to 
laugh humour in 

the nurse-patient 

realtionship in 
adult cancer 

setting. 

Etnografisk. 

Kvalitativ.  
9 sjuksköterskor varav 8 

kvinnor och 1 man. 
Åldersgrupp 22 – 40år. 12 

patienter varav 4 kvinnor 

och 8 män. Åldersgrupp 

36 – 73år.   

Intervjuer och obervationer. Tematisk dataanalys.   

Terrill, A., 

Ellington, L., 

John, K.K., 

Latimer, S., 

Xu, J., Reblin, 

M & Clayton, 
M.F (2017) 

USA.  

Positive emotion 

communication: 

Fostering well-

being at end of 
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Prospektiv. 

Kvantitativ.  
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