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Sammanfattning: 

Bakgrund: Humor upplevs både subjektivt och objektivt samt kan uttryckas på flera 

olika sätt. Det är viktigt för sjuksköterskor att ha en förståelse och kunskap kring 

humor eftersom humor som verktyg kan skapa och främja en vårdrelation till patienter. 

Det är även viktigt att sjuksköterskor använder en personcentrerad vård när de 

använder sig av humor, eftersom humorn är ett verktyg som kan vara hjälpande för att 

skapa förtroende hos patienter samt lindra patienters lidande. Humor kan exempelvis 

användas för att minska oro och stress. 

  

  

Syfte: Författarnas syfte var att belysa hur sjuksköterskor upplever humor i vården. 
  

Metod: En litteraturstudie baserad på vetenskapliga artiklar som ger en fördjupad 

kunskap kring syftet.  

  

Resultat: Resultatet utgår ifrån olika teman där det framkommer hur humor upplevs 

av sjuksköterskor i olika delar av vården. Resultatet visar hur humor både kan upplevas 

positivt så väl som negativt, samt  olika perspektiv som innefattar exempelvis genus, 

religion och kultur. Humor är grundat i hur den upplevs och kan därför främja eller 

försvåra omvårdnaden. Sjuksköterskor kan använda sig av humor för att kommunicera 

med patienter i omvårdnaden och  därför är det viktigt att de har en empatisk grundsyn 

samt en officiell utbildning, vilket har visat sig vara nödvändigt vid användandet av 

humor i vården. 

  

Diskussion: Resultatet diskuterades utifrån vad författarna ansåg vara viktigt utifrån 

resultatets olika teman. Diskussionen fördjupades utifrån lekandet i Erikssons teori och 

det som framgick i diskussionen var hur humorn kunde komma att upplevas i olika 

delar av omvårdnaden. 

  

Nyckelord: Humor, sjuksköterska, omvårdnad, kommunikation   

 



 
 

   
 

Abstract 

 

Background: Humor is perceived both subjectively and objectively and can be 

expressed in several different ways. It is important for nurses to have an understanding 

and knowledge of humor as humor as a tool can create and promote a care relationship 

with patients. It is also important that nurses use person-centered care when using humor, 

as humor is a tool that can be helpful in building trust in patients and alleviating patient 

suffering. For example, humor can be used to reduce anxiety and stress. 

 

Aim: The author's purpose was to highlight how nurses experience humor in care.  

Method: A literature study based on scientific articles that provide in-depth knowledge 

of the purpose 

 

Results: The result is based on different themes where it emerges how humor is 

experienced by nurses in different parts of the care. The result shows how humor can be 

experienced both positively and negatively, as well as different perspectives that include, 

for example, gender, religion and culture. Humor is grounded in how it is experienced 

and can therefore promote or make care difficult. Nurses can use humor to communicate 

with patients in care and therefore it is important that they have an empathic basic view 

as well as an official education, which has proven to be necessary in the use of humor in 

healthcare. 

 

Discussion: The results were discussed based on what the authors considered 

important based on the different themes of the results. The discussion was deepened 

based on the play in Eriksson's theory and what appeared in the discussion was how 

humor could be experienced in different parts of the care. 
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Inledning 

Under varsamhets förlagd utbildning i sjuksköterskeutbildningen har författarna 

uppmärksammat att sjuksköterskor använder sig av humor i sitt arbete. Humor har 

förekommit på samtliga praktikplaceringar under utbildningen, både bland sjuksköterskor 

som arbetslag och sjuksköterskor gentemot patienter. Detta kom att leda till funderingar kring 

humor, vad humorn hade för effekter i vårdrelaterade sammanhang, hur och varför humorn 

kan upplevas positivt av patienter samt i vilka situationer sjuksköterskor kan komma att 

använda sig av humor. Författarna har även förförståelsen att upplevelser av humor kan ha en 

positiv såväl som negativ inverkan i omvårdnaden. Detta resulterade i frågor kring hur 

sjuksköterskor bedömer när, i vilka situationer och på vilket sätt de skall använda humor så att 

den upplevs positivt av patienter. Dessa reflektioner har lett till att författarna velat undersöka 

upplevelsen av humor för sjuksköterskor genom att göra en litteraturstudie. Genom studien 

framkom vad forskningen visar om sjuksköterskors relatering till humor i vården, något som 

är av intresse och vikt inför författarnas framtida yrke som sjuksköterskor. 

 

Bakgrund 

Humor  

Humor betyder kroppsvätska men även lynne och sinnelag (Olsson, Backe & Sörensen 2003). 

Under antiken delades kroppsvätskorna in i fyra delar; blod, slem, svart, och gul galla. Hälsa 

och ohälsa var beroende av hur dessa vätskor blandades. I dag ser man på humor efter lynne 

och sinnelag, vilket innebär att humorn är ett sätt att kunna uttrycka sig kring hälsa och 

ohälsa. Humor har visat sig vara ett sätt att kunna uttrycka känslor och funderingar kring sin 

sjukdom (Dean & Major, 2008). I omvårdnaden användes humor till att minska stress, ångest 

och för att skapa ett verktyg för sjuksköterskor till att fånga upp patienters mående. 

 Humor kan användas som copingstrategi för att ge distans till negativa tankar och känslor 

och uppnå en bättre hälsa (Olsson et al., 2003). Sjuksköterskor kan använda sig av humor som 

ett verktyg för att bättre kunna kommunicera med sina kollegor och patienter samt att på detta 

sätt skapa och bygga ett förtroende i dessa relationer. Att kommunicera med hjälp av humor 

skapar en känsla av förståelse och gemenskap, samt att humorn öppnar upp till att kunna prata 

om känslor eftersom det inte behövs någon verbal bekräftelse på att humorn är förstådd. 

Humor uppfattas oftast subjektivt, men det är dock viktigt att sjuksköterskor är införstådda 

med att humor även kan uppfattas objektivt.  
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 Det visade sig även att det var viktigt att sjuksköterskor hade en empatisk förmåga vid 

användandet av humorn (Dean & Major, 2008). När sjuksköterskor arbetade med en empatisk 

grundsyn så upplevde patienterna att sjuksköterskorna var genuina och uttryckte därför sin 

uppskattning gentemot dem. Genom att sjuksköterskorna kombinerade både självkännedom 

och kunskap vid användandet av humor så kunde humor som verktyg bidra till en god 

omvårdnad (McCreaddie & Payne, 2014). 

 

Skratt och skrattets relation till humor 

Under medeltiden ansågs skratt som något negativt eftersom det ansågs vara en oförmåga att 

kontrollera kroppen samt att kvinnors skratt var något som ansågs vara ouppfostrat (Olsson et 

al., 2003). Synen på skratt förändrades först i början på 1900-talet eftersom skrattet ansågs 

vara en följd av humor, en fortsättning på ett leende och även som en social signal.  

 Skrattet var anpassat till personliga situationer men var även beroende av kultur (Olsson et 

al., 2003). Kultur kunde vara ha en viktigt och avgörande grund till huruvida det ansågs vara 

lämpligt att skratta och använda sig av humor eller inte. Skratt innebar en form av glädje och 

följaktligen kunde denna glädje kunde yttra sig i ren glädje eller som skadeglädje. Detta 

innebar att humorn och skrattet inte kunde anses vara samma sak. Humor skapade en form av 

glädje och skrattet kom som en följd av humorn, vilket innebar att humor och skratt hade en 

samverkan. 

 Yim (2016) beskrev i sin artikel hur skrattet kunde användas för att övervinna stress genom 

att neurotransmittorer som dopamin, serotonin och norepinefrin  i hjärnan minskades, vilket i 

sin tur ledde till minskad nedstämdhet. Skrattet kunde istället öka dessa signalsubstanser samt 

bidra till utsöndringen av endorfiner som hade en positiv inverkan på stress. 

 Humor behöver anpassas till individen så att den blir förståelig (Olsson et al., 2003). 

Humor som tolkas korrekt och positivt frambringar skratt i vården. Humor i relation till 

skrattet kan då skapa en lättare stämning, situation, miljö och relation i omvårdnaden. Det är 

viktigt att humor används på en jämn nivå i relation till den som är mottagare. När humorn 

används på fel sätt kan humorn ses som ett vapen för att hävda en maktposition.   

 Med hjälp av humor kunde skratt frambringas (Costello, 2016). Det som också visade sig 

viktigt var att skrattet behövde besvaras med ett svarsleende. Då skrattet besvarades med ett 

leende upplevde patienter det som förtroendegivande. Förtroende som skapades med humor 

var en viktig faktor till att använda humor och skratt i omvårdnaden. Detta innebar att skrattet 

i relation till humorn kunde ha en positiv effekt i omvårdnaden. 
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Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskor bör arbeta med ett evidensbaserat förhållningssätt, arbeta patientsäkert och 

skapa ett förtroende till patienter så att de kan känna sig trygga (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Humor är ett verktyg som kan hjälpa sjuksköterskorna att skapa 

detta förtroende till patienterna (Costello, 2016). Att skapa en relation med patienterna och att 

stötta dem till att nå hälsa är bland de viktigaste målen för sjuksköterskor (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Sjuksköterskorna behöver vara närvarande för patienterna samt 

att hjälpa dem att kunna uppleva hälsa i sin ohälsa. Sjuksköterskorna är bundna till att utföra 

evidensbaserad omvårdnad och att hela tiden hålla sig uppdaterade på den senaste forskningen 

inom det område och inriktning som de valt att arbeta med. 

 Enligt Jakobsson och Lützén (2014) behöver sjuksköterskor i sin profession och arbete 

värna om patienter, främja deras hälsa samt att minska på deras lidande. Sjuksköterskor har 

omvårdnad som primär uppgift och har därför ansvaret för att patienter skall få möjlighet att 

uppleva den subjektiva känslan av hälsa trots sin sjukdom. I sjuksköterskors roll ingår det 

även att skapa och bygga ett möte med patienter där de får upplevelsen av värdighet i 

omvårdnaden. Sjuksköterskorna behövde visa närvaro och förståelse för att kunna skapa en 

god omvårdnad, vilket kunde ske med hjälp av humorn som verktyg (Costello, 2016). 

 Enligt International Council of Nurses (ICN) behöver sjuksköterskor handla etiskt och ha 

hänsyn till att alla människor är olika, samt att de behöver främja lika vård för alla. Patienters 

bakgrund skall uppmärksammas och respekteras för att kunna bedriva en god omvårdnad. 

Sjuksköterskor behöver öka förtroendet i vården genom att ta hänsyn till säkerhet, värdighet 

och rättigheter. Sjuksköterskor skall främja patienters välmående och lindra lidandet i den 

omfattningen som är möjlig. För att uppnå detta är det viktigt att sjuksköterskor medverkar till 

att oetiska förhållanden och attityder undviks samt att de har en medvetenhet kring vårdmiljön 

och dess betydelse hälsan. 

 

Vårdmiljö och vårdrelation 

En vårdmiljö kan delas upp i två delar, den fysiska och den psykiska delen. Den fysiska delen 

innefattar inventarier och fysisk miljö så som möblering och färg på väggarna medan den 

psykiska delen innefattar exempelvis upplevelser och förhållningssätt i vården (Edvardsson & 

Wijk, 2015). Sjuksköterskor är de som ansvarar för att den psykiska vårdmiljön upplevs 

behaglig för patienter och bör därför bemöta patienter med formell kompetens och värdighet.  

 Sjuksköterskors bemötande av patienterna har haft en avgörande roll för hur vårdrelationen 

har blivit (Edvardsson & Wijk, 2015). Ett gott bemötande har givit bättre förutsättningar för 

https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf
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att patienterna skall våga skapa ett förtroende till sjuksköterskorna, vilket resulterat i att det 

kunnat skapas en bättre vårdrelation mellan sjuksköterskorna och patienterna. 

Sjuksköterskorna behövde skapa en bra vårdrelation eftersom de tillbringade mycket tid med 

patienterna (Shattell, 2004). Det var viktigt för sjuksköterskor att bilda en förtroendefull 

relation till patienterna och när de delade med sig av det personliga så skapades det en 

förtroendefull vårdrelation. 

 Bemötandet har haft en avgörande roll i samband med sjuksköterskorna delade ut 

läkemedel eller utförde omvårdnad (Shattell, 2004). Detta skapade en förtroendefull 

vårdrelation till patienterna som ju och med detta kunde uppleva trygghet i omvårdnaden. Det 

var även viktigt att sjuksköterskorna inte var stressade eller verkade ointresserade i mötet med 

patienterna, utan att de istället kunde bjuda på sig själva med hjälp av humorn. Detta 

resulterade i att det kunde skapas en positiv vårdrelation eftersom sjuksköterskorna som 

delade med sig av egna personliga erfarenheter kunde på detta sätt visa sitt engagemang för 

patienter och omvårdnaden kring dem. 

 Humor har visat sig vara användbart för relationer i vården (Olsson et al., 2003; Dean & 

Major, 2008). Med hjälp av humor kunde sjuksköterskorna bygga ett förtroende med patienter 

och därmed skapa bättre vårdrelationer (Dean & Major, 2008). Patienter som kände sig säkra i 

vården hade lättare för att skapa en vårdrelation till sjuksköterskor (McCabe, 2004). En trygg 

kommunikation kunde på så sätt skapas eftersom patienterna hade lättare att öppna upp sig 

kring sin sjukdom och situation. 

 

Kommunikation i vården 

Kommunikation var något som skedde på två sätt, verbalt och icke verbalt (McCabe, 2004). 

Den icke verbala kommunikationen skedde med hjälp av kroppshållning och mimik (Shattell, 

2004). Den icke verbala kommunikationen var något sjuksköterskor lättare kunde hantera ju 

mer erfarenhet de fick genom sitt yrke. Det var något som ansågs viktigt för sjuksköterskor i 

deras arbete med patienter (McCabe, 2004). Enligt McCabe och Timmins (2015) är 

sjuksköterskors första möte med patienter av stor vikt och värde för kommunikationen och 

deras intryck av den. Sjuksköterskors kommunikation bygger på att lyssna aktivt, ställa frågor 

och ha ett fördelaktigt kroppsspråk. 

 För sjuksköterskor som hade en fördelaktig kommunikation med patienter så kom detta att 

leda till en ökad tillitskänsla samt känsla av trygghet, det skapade även självförtroende och 

patienter vågade öppna upp kring sig själva (McCabe, 2004; Olsson et al., 2003). Detta var 

viktigt för att göra en korrekt och holistisk bedömning i vårdrelaterade sammanhang 
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(McCabe, 2004). Humor var något som visade sig inte behöva bli bekräftat verbalt eftersom 

tystnad är en form av svar som kunde bekräftande hur humorn hade uppfattats och tolkats 

(Olsson et al., 2003). 

 Det har visat sig vara viktigt att sjuksköterskor till grund haft en självkännedom just för att 

kunna kommunicera med hjälp av humor på ett adekvat sätt (Costello, 2016, McCreaddie & 

Payne 2014). När sjuksköterskor haft bristande självkännedom och kunskap vid användandet 

av humor i omvårdnaden har den istället kommit att missförstås och feltolkats (McCreaddie & 

Payne 2014). Sjuksköterskors sinnesstämning och humör har varit betydande faktorer för 

kommunikationen (Costello, 2016). Det är därför viktigt för kommunikationen att 

sjuksköterskor har insikt om dessa faktorer (McCreaddie & Payne 2014). När de integrerade 

med patienterna byggde detta på en medvetenhet och insikt (Costello, 2016).  

 

Personcentrerad vård  

Det är viktigt att sjuksköterskor inkluderar patienter genom ett personcentrerat 

förhållningssätt i sitt omvårdnads arbete eftersom patienter är i en beroendeställning 

(Willman, 2010). När sjuksköterskor har ett holistiskt synsätt kan det skapa en känsla av 

sammanhang hos patienter eftersom de på detta sätt kan känna sig delaktiga i sin egen vård. 

Detta kan leda till att sjuksköterskor kan skapa en personcentrerad omvårdnad i sitt arbete 

med patienter. Sjuksköterskor är ansvariga för att omvårdnaden och vården till patienterna 

blir personcentrerad oavsett vilken fas i sin sjukdom patienterna befinner sig i. 

Sjuksköterskorna behöver skapa en nära relation till patienterna för att kunna ge en god och 

säker omvårdnad, samt för att kunna uppnå en personcentrerad vård. För att uppnå detta är det 

viktigt att sjuksköterskor låter patienter stå i centrum snarare än sina arbetsuppgifter, annars 

riskerar omvårdnaden att inte bli personcentrerad (William, 2010; McCabe, 2004).  

 För att skapa en personcentrerad vård behövde sjuksköterskor vara empatiska och behandla 

patienter som individer och inte bara som arbetsuppgifter som skulle avklaras (McCabe, 

2004).  När sjuksköterskor hade synsättet av patienter som faktiska individer kunde detta leda 

till att de blev involverade i sin egen omvårdnad, vilket gav dem ett sammanhang och en 

delaktighet. För att skapa ett tillitsfullt band behövde sjuksköterskor visa att de inte 

missbrukade sin roll, utan att visa att de var på samma mänskliga nivå som sina patienter. På 

detta sätt kunde sjuksköterskor börja lära känna dem bättre och där de i sin tur därför ville 

dela med sig av personlig information till sjuksköterskor. Denna tillit gjorde det möjligt för 

sjuksköterskor att kunna få en bättre helhetsbild och de kunde utföra en god omvårdnad. 
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Problemformulering 

Humor har betydelse för patienters välbefinnande både psykiskt och fysiskt. Det är därför 

nödvändigt att sjuksköterskor har kunskap kring humor och kännedom om hur densamma kan 

användas inom vården. Brist på kunskap kan leda till att humor används på fel sätt och kan på 

så vis orsaka att förtroendet förstörs och resultera i att de patienterna som utsatts blir lidande. 

Detta innebär att brister kring humorns inverkan påverkar vårdmiljön och kan försvåra 

sjuksköterskors arbete. Användandet av humor på fel sätt kan även bidra till ökad oro och 

stress. Har inte sjuksköterskor kunskap om humor och dess verkan kan humor användas på fel 

sätt och skapa ett lidande för patienter. 

 

Syfte/Frågeställningar 

Författarnas syfte var att belysa hur sjuksköterskor upplever humor i vården. 

 

Teoretiska utgångspunkter 

Författarna till denna litteraturstudie kommer att använda sig av omvårdnadsteoretikern Katie 

Eriksson som skriver om att leka, lära, ansa. Lekandet kommer att vara centralt och belysas 

extra då den visar hur viktigt det är med humor, som också kommer att fördjupa 

resultatdiskussionen. Resultatdiskussionen kommer att förstärkas med denna teori då 

Erikssons teori om att leka är något som kan belysa humor i våden. Eriksson (Eriksson, 2004) 

menar på att lekandet är förenat med tro och hopp, samt att dessa komponenter tillsammans 

kan bidra till hälsa. Lekandet kan bidra till att personen finner en kraft inom sig till att orka 

utvecklas och växa, vilket följaktligen också är sammankopplat med kärlek. Kärlek är 

grunden i vårdandet och kan visas med hjälp av att vara närvarande, visa tillgivenhet och 

ömhet, samt att använda sig av ansning. Ansning handlar kort om att sjuksköterskor måste ta 

hänsyn till och vårda patienter på både insida och utsida, kropp, själ och ande, vilket 

följaktligen kan bidra till en känsla av välbefinnande för patienter. Kärlek är också knutet till 

tro och hopp och tron i sig är en grund till tillit. I sjuksköterskors vårdande, vilket Eriksson 

benämner som caring, kan vårdande ske med hjälp av dessa faktorer som bland annat lek, 

som i sin tur bidrar till ett inre- och yttre välbefinnande, styrka och vilja till hälsa och 

utveckling. Eriksson (Eriksson, 2002) menar på att leken är en motsägelse som består av 

träning och tester, vilja, formande och uppriktighet. Lekande är något som finns hos både djur 

och människor och är ett naturligt beteende och är därför en viktig del i vårdandet av patienter 
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eftersom den kan bidra till hälsa. Hälsa definierar Eriksson som en kombination av att vara 

sund, frisk och känna välbefinnande (Eriksson, 1993). Därför poängterar Eriksson även vikten 

av att lära. I lärandet är det viktigt att vara kreativ men också att veta gränser. Lek är 

inlärning och är bundna till varandra och tillför även psykisk hälsa. Leken (Eriksson, 2002) är 

följaktligen också en väsentlig komponent i vårdandet och kan ses som ett verktyg för att 

uppnå välbefinnande och hälsa.  

  

Metod 

Enligt Friberg (2017) är en litteraturstudie baserat på vetenskapliga artiklar lämpligt för att 

belysa ett särskilt forskningsområde. Detta ger en möjlighet till fördjupad kunskap kring ett 

särskilt problemområde.  

 

Datainsamling 

Ämnesområdet styr vilket val av databaser man vill använda sig av (Friberg, 2017). 

Författarna till denna litteraturstudie valde därför att använda sig av databaserna PubMed, 

Medline och CINAHL Complete (Cumulative). Ett brett urval av relevanta artiklar är viktigt 

och det är därför bra att använda sig av olika databaser (Friberg 2017). PubMed och Medline 

valdes eftersom dessa databaser innehåller artiklar som berör omvårdnad, psykologi och 

biomedicin. Databasen CINAHL Complete valdes då den innehåller vetenskapliga artiklar 

som berör omvårdnad och rehabilitering, samt att samtliga databaser innehöll vetenskapliga 

artiklar i fulltext. Söktermerna i samtliga databaser som användes var; Humor, Nursing och 

Nurse. För att få fram korrekta söktermer användes Medical subject headings (MeSH) i 

PubMed samt  Medline, eftersom dessa databaser var baserade på söktermer parallellt till 

denna ordbok som innehåller medicinska termer. Då CINAHL Complete har egen bas för 

söktermer så användes  även denna. I litteraturstudien inkluderades AND som enda booleska 

söktekniken eftersom de då fick en bredare sökning med sökresultat som speglade syftet. De 

booleska sökorden OR och NOT exkluderades eftersom de inte gav relevanta sökträffar. 

Sökningarna finns redovisade i sökmatris (Bilaga 1). 

 

Urval 

Författarna har använt sig av ett kritiskt förhållningssätt under arbetsprocessen med att söka 

efter vetenskapliga artiklar (Friberg, 2017). Begränsningarna i urvalet var Peer Reviewed, 

publicerings år 2000-2019 samt språket engelska. Dessa begränsningar gav en försäkran om 
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att artiklarna var vetenskapligt granskade samt att ett stort urval av artiklarna innehöll ett 

språk som författarna behärskade. Exklusionskriterierna hanterades genom att exkludera 

artiklar som ej var vetenskapligt granskade och artiklar som var publicerade tidigare än år 

2000, samt att finna artiklar på språk som behärskades vilket i detta fall var på engelska. Valet 

av artiklar gjordes även genom att exkludera de artiklar som beskrev patienter och deras 

upplevelser eftersom dessa inte kunde kopplas till syftet i studien. Författarna valde därför att 

istället inkludera kvalitativa artiklar, eftersom individuella upplevelser av sjuksköterskor 

speglade syftet bättre. Vidare valdes att ta med en artikel av mixad metod eftersom den 

kvalitativa delen i artikeln kunde spegla syftet på ett relevant sätt. Eftersom författarna 

huvudsakligen ville belysa individuella upplevelser av humor gjorde de valet att exkludera 

artiklar med enbart kvantitativ metod. Helikopterperspektiv användes för kritiskt och 

objektivt kunna granska artiklarna som valts ut (Friberg, 2017). Detta perspektiv användes för 

att kunna få bättre, bredare och mer objektiv syn på artiklarna och dess relevans för att kunna 

koppla dem till syftet. Ett första urval gjordes genom att artiklarnas titlar lästes var för sig och 

sedan diskuterades tillsammans. Författarna läste abstrakten i de artiklar som de gemensamt 

ansåg vara relevanta på tur man hand, för att sedan gemensamt granska och välja ur artiklar av 

dessa som bäst kom att spegla studiens syfte. Slutligen lästes författarna den fulla längden av 

de artiklar som återstod och diskuterats fram, för att ytterligare granska om de svarade på 

syftet. Författarna hade då på detta sätt fått fram 10 artiklar som de ansåg kunde svara på 

syftet. 

 

Dataanalys 

Analysen behövde ske i olika steg, vilket exempelvis innebar att artiklarna först behövde 

förstås samt att författarna behövde hitta likheter och skillnader i artiklarna (Friberg 2017). 

Artiklarna lästes på engelska för att sedan översättas till svenska för att kunna få en bättre 

förståelse av innehållet. Författarna läste artiklarna i sin helhet individuellt. Innehållet 

diskuterades tillsammans för att se om informationen i artiklarnas resultat hade uppfattats på 

liknande sätt. En noggrann analys kring upplevelser i resultaten gjordes för att säkerställa att  

innehållet kunde spegla syftet, samt att resultatet i artiklarna granskades för kunna plocka ut 

relevant innehåll som svarade på syftet. Innehållet delades upp och kodades till de olika 

teman som hittats. Kodningen bestod av orden; kommunikation, sjuksköterskors arbete, 

omvårdnad och upplevelser. Kodningen gav författarna struktur inför resultatet till 

litteraturstudien och med hjälp av denna metod kunde likheter och skillnader lättare urskiljas. 

När resultatartiklarna slutligen granskats och tematiserats så kunde författarna därefter 
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redovisa  artiklarnas syfte, metod och resultat. För att underlätta arbetet sammanställdes 

artiklarna. (Bilaga 2). 

 

Forskningsetiska överväganden 

När det görs en litteraturöversikt är det viktigt att ta hänsyn till de etiska frågorna kring det 

valda ämnet (Kjellström, 2017). Författarna till denna litteraturstudie har därför valt att endast 

använda forskningsetiskt granskade artiklar. Detta har kunnat säkerhetsställas genom läsa 

artiklarnas metoddelar för att finna om artikeln innehåller etiska överväganden samt att det 

också krävs att forskningsstudierna är etiskt granskade för att kunna få publiceras i 

databaserna som författarna valt att använda sig av. Dock har det funnits svårigheter med att 

identifiera om de vissa av artiklarna verkligen varit etiskt granskade eftersom innehållet varit 

diffust. Till största del har urvalet av artiklar haft beskrivningen i texten att de blivit etiskt 

granskat på kliniken eller blivit etiskt granskade av en forskningsnämnd. De artiklar som inte 

haft denna beskrivning har författarna trots detta använt sig av eftersom av att de förlitat sig 

på att databaserna endast skall publicera etiskt granskade artiklar. När litteraturöversikter 

skrivs finns det en risk för feltolkningar i översättningen vilket kan leda till att information 

förvrängs (Kjellström, 2017). Genom att de flesta artiklar är på engelska kan detta också 

skapa problem med att översättningen kan bli felaktigt översatt, samt att författarna till denna 

litteraturöversikt kan ha och en tolkning över en text som eventuellt inte överensstämmer med 

de vetenskapliga artiklarna. Författarna har haft detta i åtanke och använt ett 

översättningslexikon för de facktermer som inte har förståtts. Riskfaktorer under 

arbetsprocessen kan bland annat bestå i att författarnas sedan innan har en förförståelse kring 

ämnet, vilken har kunnat komma att styra arbetet omedvetet. Egna erfarenheter och 

antaganden kan inverka på val av data, hantering och analys och därför valde författarna att 

försöka undvika detta genom att ha ett objektivt synsätt i arbetsprocessen samt att lägga sina 

egna erfarenheter åt sidan.  

 

Resultat 

Vid dataanalysen kom författarna fram till olika teman. Dessa teman var; Humor kan bidra i 

vården, Humor kan försvåra sjuksköterskors arbete och Sjuksköterskors upplevelser av 

humor i kommunikationen. 
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Humor kan bidra i vården 

Sjuksköterskors upplevelse av humor i vården var att när humor användes så kunde detta 

bidra till en god omvårdnad (Greenberg, 2003; Olsson et al., 2000; Åstedt-Kurki & Isola, 

2001). Humor var även något som sjuksköterskor kunde lära varandra (Tanay, Wiseman, 

Roberts, & Ream, 2014; Ghaffari et al., 2015). Det var även något som kunde underlätta för 

att främja yrkesrollen och även bidrog till ett positivt arbetsklimat. Sjuksköterskors 

upplevelser av humor när den användes i vårdteamet ansågs som uppmuntrande och 

stämningshöjande (Åstedt-Kurki & Isola, 2001; Adamle & Ludwick, 2005). När de använde 

humor i sina dagliga arbetssysslor så upplevde sjuksköterskor att humorn bidrog till minskad 

stress och oro i omvårdnaden (Åstedt-Kurki & Isola, 2001; Greenberg, 2003; Adamle & 

Ludwick, 2005). Humor bidrog till ett positivt samarbete mellan sjuksköterskor (Ghaffari et 

al., 2015). Det visade sig även att humor ansågs som ett sätt att undvika stress och dåliga 

miner när arbetet inte gick som det var tänkt. Humorn upplevdes som ärlig och genuin, vilket 

därmed bidrog till att det kunde skapas en mer stöttande omvårdnad (Greenberg, 2003). När 

sjuksköterskor utförde omvårdnad så upplevde sjuksköterskorna att humorn kom att 

underlätta i omvårdnaden och med kontakten i mötet med patienterna (Åstedt-Kurki & Isola, 

2001). Humor ansågs underlätta omvårdnaden både för sjuksköterskor och patienter (Dean & 

Gregory, 2004). 

 Sjuksköterskor upplevde att humor kunde bidra till känslan av hälsa i patienters sjukdom 

(Dean & Gregory, 2004). Sjuksköterskors upplevelser var även att humorn bidrog till en god 

inverkan på patienternas psykiska, fysiska och emotionella mående, den visade sig även ha 

betydelse till att kunna bygga vårdrelationer (Ghaffari et al., 2015; Gildberg et al. 2016). Den 

bidrog även till att ge mer energi till sjuksköterskor och patienter i vården samt bidrog till att 

sjuksköterskorna kunde socialisera sig och kommunicera på ett positivt sätt (Gildberg et al. 

2016). Humorn kunde på detta sätt bidra till att förstärka vårdrelationer mellan sjuksköterskor 

och patienter (Adamle & Ludwick, 2005). Sjuksköterskor upplevde att humor bidrog till att 

skapa viktiga vårdrelationer och förstärkte patienters känsla av hälsa under vårdtiden (Dean & 

Gregory, 2004; Ghaffari et al., 2015; Tanay et al., 2014). Humor visade sig skapa en behaglig 

vårdmiljö för sjuksköterskor eftersom de upplevde att patienter vågade ta mer initiativ till att 

använda humor (Adamle & Ludwick, 2005). Sjuksköterskor upplevde att humor från män och 

kvinnor skilde sig åt (Haydon, van der Reit & Browne, 2015). De upplevde att mäns humor 

var mörk och satirisk, medan kvinnor använde en lättare och vardagligare typ av humor. 

Dessa skillnader behövdes tas hänsyn till om upplevelsen av humor skulle bidra till en god 



 
 11 (29) 

 

   
 

vårdrelation (Adamle & Ludwick, 2005). Det bidrog även till att när det visades hänsyn kring 

patienters val av humor kunde detta skapa en mer jämlik vårdmiljö (Haydon, van der Reit & 

Browne, 2015). De upplevde att humorn kunde skapa en bättre förståelse för patienterna, 

vilket kunde bidra till bättre förutsättningar och underlätta vårdandet (Tanay et al., 2014). 

Sjuksköterskor upplevde även att det var viktigt med reflektion kring humor (Tanay et al., 

2014). Humor kunde upplevas som riskfullt och kunde få negativa följder och bidra till att 

försvåra sjuksköterskors arbete. 

   

Humor kan försvåra i vården 

Sjuksköterskor upplevde att humor försvårade deras arbete då den kunde skapa en bristande 

tillit och förtroende hos patienter när humor användes vid fel tillfällen och på fel sätt (Dean & 

Gregory, 2005; Ghaffari et al., 2015; Gildberg et al., 2016). Sjuksköterskorna upplevde därför 

att den negativa effekten gjorde det svårare att vårda och utföra omvårdnad i sitt arbete 

(Greenberg, 2003). De upplevde även att humorn behövde vara mer etiskt försvarbar i våden 

för att kunna användas korrekt (Ghaffari et al., 2015). Humor upplevdes göra omvårdnaden 

oetiskt om den användes på fel sätt, vilket istället skapade misstro.  

 Sjuksköterskor upplevde att humor kunde förekomma på olika sätt och när den inte 

användes på rätt sätt eller i rätt sammanhang skapade det negativa förutsättningar i deras 

vårdande arbete (Tanay et. al., 2014; Haydon, van der Reit, & Browne, 2015). Detta var något 

som kunde försvåra arbetet samt förändra upplevelsen av hälsa i sjukdomen. När 

sjuksköterskorna inte kände patienterna lika bra så upplevde de humorn som ett hinder av 

omvårdnaden (Gildberg et al., 2016). Humorn kunde feltolkas och missförstås både av 

patienter men även i sjuksköterskans vårdteam, vilket gjorde att de istället såg humorn som ett 

hinder i deras vårdrelation med patienterna och kollegorna (Dean & Gregory,2005). Humor 

som var av ironisk karaktär upplevdes vara svår att tolka för patienter och ansågs därför vara 

något som borde undvikas (Åstedt-Kurki & Isola, 2001). 

 Det förekom att sjuksköterskor uppfattade mäns användande av humor som förolämpande 

och nedlåtande (Haydon, van der Reit & Browne, 2015). Sjuksköterskor upplevde även att när 

de använde sig av humorn så missförstods den ofta av patienter, vilket kom att skapa en 

bristande tillit av patienter gentemot sjuksköterskor och bidrog därför till ett ökat tvivel kring 

omvårdnaden (Gildberg et al., 2016). De kunde också uppleva att humorn kunde skapa 

missförstånd i vården gällande kulturella och religiösa sammanhang, vilket också kom att leda 

till missförstånd som skapade en bristande tillit (Ghaffari et al., 2015; Greenberg, 2003). 

Sjuksköterskors upplevelser av humor som missförstods kom att försvåra vårdrelationer med 
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patienter (Greenberg, 2003). Humor som inte anpassades till individuella situationer 

upplevdes försvåra tilliten mellan sjuksköterskor och patienter i omvårdnaden och 

missförstånd skapades (Gildberg et al., 2016; Åstedt-Kurki & Isola, 200; Haydon, van der 

Reit & Browne, 2015). När humor användes på ett felaktigt sätt och missförstods så 

försvårade detta för vårdrelationer och därför ansåg sjuksköterskorna att humorn skapade en 

omvårdnad som inte gynnade patienter. Sjuksköterskor upplevde även att när patienter 

använde sig av humor så kunde den vara självironisk vilket innebar att sjuksköterskor 

behövde vara förstående kring detta och dess innebörd i omvården (Åstedt-Kurki & Isola, 

2001). Detta fick sjuksköterskor att enbart vilja använda sig av humor kring patienter som de 

upplevde att de kände bättre och hade en djupare relation med (Gildberg et al., 2016). 

 

Sjuksköterskors upplevelser av kommunikation med hjälp av humor 

Sjuksköterskor upplevde att humor hade stor betydelse för dem och patienter gällande 

kommunikation i vården  då den var både verbal och icke verbal (Dean & Gregory, 2005; 

Adamle & Ludwick, 2005; Gildberg et al., 2016). När humor avvändes upplevde den som att 

underlätta kommunikationen mellan sjuksköterskor i vården (Åstedt-Kurki & Isola, 2001). 

Det upplevdes även att kommunikation användes mer av de sjuksköterskor som var nya på 

arbetet och att det fanns en brist av humor hos de sjuksköterskor som hade arbetat längre i 

vården (Tanay et al., 2014). Mörk humor där ironiska skämt förekom uppskattades av 

sjuksköterskor och dess kollegor, detta gav upplevelser av att kommunikationen förstärktes 

(Greenberg, 2003). Detta upplevdes ge tillfällen till skratt som då bidrog till en förbättrad 

relation mellan sjuksköterskor och en bättre arbetsmiljö. När humor förekom i 

kommunikationen mellan sjuksköterskor upplevdes den underlätta deras relation. (Olsson, 

Koch, Backe, & Sörensen, 2000). Sjuksköterskor upplevde att humor kunde användas och ses 

som en form av överlevnadsstrategi som kunde underlätta kommunikationen i det 

omvårdande arbetet (Haydon, van der Reit, & Browne, 2015). Med humor i 

kommunikationen upplevdes den som att minska stress för sjuksköterskor i det dagliga arbetet 

(Dean & Gregory, 2005).  

 Humor i kommunikationen upplevdes ge en känsla av normalitet hos patienter och detta 

var något som bidrog till en fungerande vårdrelation det främjade även trygghet och en god 

omvårdnad (Ghaffari et al., 2015; Tanay et al., 2014). Detta var även något som upplevdes 

minska stress och oro hos patienter (Ghaffari et al., 2015). Sjuksköterskor upplevde att humor 

underlättade för patienter att våga öppna upp sig själva kring sin sjukdom (Gildberg et al. 
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2016). Humorn bidrog även till att sjuksköterskor upplevde att patienter hade lättare till att 

kommunicera kring det vardagliga i livet. Relationen mellan sjuksköterskor och patienter 

upplevdes som unik (Gildberg et al. 2016). Humor gav upplevelser att bidra till en intim och 

nära vårdrelation. Humor var även något som sjuksköterskor upplevde bidra till ett 

underlättande omsorgsarbete i vården (Olsson et al., 2000; Haydon, van der Reit & Browne, 

2015). Sjuksköterskor upplevde att humor kunde bygga viktiga broar i vården, vilket 

underlättade omvården hos patienter (Dean & Gregory, 2004). 

 Sjuksköterskor upplevde att humor bidrog till att kunna ställa frågor till patienter kring 

deras mående med ett positivt förhållningsätt, därför upplevdes det som lämpligt för 

kommunikationen då den bidrog till en förbättrad kommunikation (Dean & Gregory, 2005; 

Adamle & Ludwick, 2005). De upplevde även att när humorn riktades mot sjuksköterskorna 

själva bidrog det till en förbättrad kommunikation med patienter (Dean & Gregory, 2005). 

Sjuksköterskor upplevde även att humor användes mer i kommunikationen när patienter 

befann sig inne på flerbäddssalar (Haydon, van der Reit & Browne, 2015). Humorn användes 

inte lika mycket i kommunikationen på enkelsalar i vården om inte patienter själva tog 

initiativet till humor. Humor som frambringade skratt upplevdes bidra till en förstärkt 

kommunikation mellan sjuksköterskor och patienter (Åstedt-Kurki & Isola, 2001; Gildberg et 

al. 2016). Humorn upplevdes då rolig och sjuksköterskor upplevde att patienter kunde 

använda humor i sin kommunikation omedvetet (Åstedt-Kurki & Isola, 2001). Sjuksköterskor 

upplevde att humor underlättade för patienter och bidrog till känslan att vara sedda och hörda 

i vården (Dean & Gregory, 2005). De upplevde även att humorn förändrade patienternas syn 

av sjuksköterskorna till mer mänskliga individer snarare än bara vårdgivare (Greenberg, 

2003). Sjuksköterskor upplevde även att humor skapade en avslappnad omvårdnad och att de 

med hjälp av humor kunde visa mer närvaro och fokus på patienterna (Tanay et al., 2014). 

Upplevelserna var även att humor underlättade för patienter i omvårdnaden och gav dem hopp 

och känslan av hälsa trots att de drabbats av svår sjukdom (Greenberg, 2003). 

 

Diskussion 

Diskussionen är indelad i fyra olika delar. I metoddiskussionen kommer författarna att 

beskriva hur de har arbetat fram sin litteraturöversikt och de kommer även att presentera för- 

och nackdelar kring sitt arbete. Omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson kommer att användas i 

resultatdiskussionen för att ge en fördjupad förståelse om humor och dess inverkan på 

sjuksköterskors upplevelser i vården.  
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Metoddiskussion 

Författarnas val att utföra en litteraturöversikt gjordes då metoden gav möjligheten att 

utforska och belysa dagens vetenskap med hjälp av vetenskapliga artiklar (Friberg 2017). 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa hur sjuksköterskor upplever humor i vården. 

Från början var syftet dock att belysa patienters upplevelse av humor i vården, men då det inte 

fanns tillräckligt med forskning som speglade patienters upplevelser valdes istället att ändra 

om syftet. Det hittades mer forskning som speglade sjuksköterskors upplevelser kring humor i 

vården och valdes därför att istället inrikta sig på detta område. 

 Tre databaser valdes att användas vilket kunde ses en styrka. Styrkan var att det uppstod 

varierande sökträffar, men även sökträffar i databaserna som var lika. Styrkan kring detta var 

även att det framgick tydligt att bra sökord hade använts. Det ansågs även som en styrka att 

det gick att identifiera olika artiklar i samtliga databaser.  

Författarna valde att avgränsa med ett tidsspann på 19 år. Styrkan med att avgränsa detta 

tidsspann var att det inte blev för många sökträffar att hantera men även att forskning som 

skedde tidigare var mer avskiljande än från dagens forskning. Kvalitativ forskning var lättare 

att urskilja vilket kunde ses som en styrka. Detta är överensstämmande med Forsberg och 

Wengström (2016). Svagheten med att inkludera detta tidsspann var att det kunde bli svårt att 

hitta originalartiklar då humor visade sig vara ett smalt forskningsområde. Valet blev att inte 

exkludera mer begränsningar än språk, då det ansågs ge ett bredare perspektiv. Ordbok 

behövde endast användas vid enstaka ord som inte förstods. Svagheten kring denna styrka var 

att relevanta artiklar kan ha missats. Det kan även ses som en svaghet att använda ordbok 

kring de enstaka ord istället för hela artiklarna. Det kan ha inneburit att text misstolkats.   

 Artiklar har sökts internationellt eftersom det ansågs att sökningarna skulle ge mer träffar 

om de kunde finna forskning som gjorts världen över. Inklusion av nationella studier 

medförde även en större bredd av relevanta artiklar och gav möjligheten till att belysa hur 

humorns upplevelser är i världen. En styrka var även att ta med hur humor kunde uppfattas i 

andra kulturer och religioner. I urvalet inkluderade författarna att ta med en artikel som var av 

mixad metod. Inklusion av en mixad metod medförde styrkan att kunna ta del av den 

relevanta data som författarna ansåg speglade syftet bra. Det var även en styrka att exkludera 

den kvantitativa delen då den inte speglade syftet. Exkludera den kvantitativa delen kan ses 

som en svaghet då de kan ha gått miste om värdefull information i förhållande till syftet för 

studien. Artiklarna lästes enskilt för att sedan diskutera innehållet i resultatet tillsammans för 

att se likheter och olikheter i förståelsen. Styrkan kring detta var att innehållet analyserades 
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ordentligt med kritiska ögon, den gemensamma analysen förstärkte förståelsen för artiklarna. 

Svagheten i att arbetat på detta sätt kan ha inneburit skilda uppfattningar gällande artiklarna.  

Enligt Friberg (2017) behöver en litteraturstudie analyseras och värderas. Där av har det i 

analysen inkluderats två artiklar som har samma författare ansetts ha ett värde för studien. 

Svagheten kring detta kan ses som om att sökningarna har gjorts för smalt, svagheten kan 

även ses som att den ena inte tillför studien något då författarna är samma. Det ansågs att 

detta medförde en styrka då forskningen var gjord olika år och hade olika syften. Valet kring 

att inkludera en studie med få deltagare gjordes. Denna inkludering innebar svagheten att det 

kan ses som en svag studie. Det kan också ses som en svaghet då för få deltagare inte kan ge 

en korrekt bild av forskningsområdet. Styrkorna kring artikeln var att resultatet belyste syftet. 

Det har även inkluderats en studie som har ett genusperspektiv. Det kan ses som en svaghet 

då artikeln skiljer sig något från de andra. Styrkan kring detta val av artikel är att kunna 

belysa att humor även kan skilja sig när det kommer till genus. Det ses som en styrka då det i 

dag är mycket fokus kring genus frågor. 

Författarna har haft ett got samarbete kring att metodiskt arbeta fram denna litteraturstudie. 

De har kommit överens gällande var och på vilket sätt artiklar skulle inkluderas eller 

exkluderas. De enes styrkor och svagheter har kompletterats bra med den andres styrkor och 

svagheter. Den ena författaren har haft styrkan att få fram lämplig information i artiklarna, 

och den andra författaren har haft styrkan att korrigera och justera texten och 

meningsbyggnader. Styrkan kring att en varit bra på att få fram information i artiklarna kan 

även ses som en svaghet för den andre. Det kan ha get känslan av att inte ha gjort tillräckligt. 

Styrkan kring att ena var bättre språkligt i skrivandet kan även ses som en svaghet. Det kan ge 

känslan av att det arbetas dubbelt. De har varit noga med att ge konstruktiv kritik till varandra. 

De har sett varandras styrkor och svagheter med objektivt synsätt och har kunnat ha högt till 

tak i arbetet. Motivation kring motgångar i arbetet har varit en styrka och fått dem att arbeta 

vidare och motgångarna har övervunnits. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visade hur humor kunde både bidra och försvåra i omvårdnaden och att humor hade 

betydelse för kommunikationen. Resultatet kommer att diskuteras utifrån Katie Erikssons 

teori gällande lekandet, annan relevant forskning som stärker upp resultatet och författarnas 

egna reflektioner.  

 I resultatet fram gick det att humor upplevdes minska stressen och förbättra arbetsmiljön 

för sjuksköterskor. Sjuksköterskors upplevelse kring humor var även att samarbetet mellan 
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kollegor förbättrades när humorn användes på rätt sätt. Detta är överstämmande med Dowling 

(2002) där det framkom att sjuksköterskor upplevde att humorn minskade stressen på arbetet 

och därmed gav en förbättring i arbetsmiljön. Humor och skratt är inte samma sak, skrattet är 

något som kan frambringas av humor. När detta händer lättar det upp stämningen i 

omvårdnaden och stressen minskas. Sjuksköterskor som använder humor minskar stressen 

och kan därmed utföra ett mer produktivt arbete. Humor är något som sjuksköterskor kan 

använda för att skapa trygghet och förtroendefulla vårdrelationer. Det är tydligt att humor i 

sjuksköterskors arbete kan vara fördelaktigt detta kan visa sig genom att humorn ger en 

arbetsmiljö som innefattar mindre stress. Humor kring kollegor kan förbättra detta och skapa 

en mer human arbetsmiljö. När de går till arbetet behöver då inte kännas lika tungt. Humorn 

kan även skapa en glädje till arbetet och att få träffa sina kollegor. Skrattet frambringar en 

ökning av endorfiner som i sin tur ökar på signalsubstanser i hjärnan detta är en process som 

minskar stress. Då forskning har visat att humor och skratt frambringar fysiologiskt 

välbefinnande är det välmotiverat för sjuksköterskor att använda sig av detta i vården och ta 

nytta av humorns inverkan på människan.      

 Något som mer framgick i resultatet var att humor upplevdes kunna försvaga i 

sjuksköterskors arbete. Denna upplevelse framkom när humor användes vid fel tillfällen och 

sjuksköterskor inte hade kunskap kring humor. Humor upplevdes skapa misstro och försvaga 

tilliten i sjuksköterskors arbete. Detta kan förstås som att humor behöver användas med 

försiktighet och det behövs kompetens kring detta enligt Rudnick et al. (2013). Eriksson 

(2015) frambringar leken i sin teori som motsägelsefull då det ingår upplevelser och 

verklighet. Upplevelse av hälsa innebär inte att det verkligen är hälsa. Leken är något som 

skapar trygghet kring den yttre och inre verkligheten, den ger även utrymme att kunna pendla 

mellan dessa verkligheter. Det krävs att sjuksköterskor har insikt och kompetens kring 

lekandet för att kunna skapa och nyttja detta. För att behärska lekandet hos andra gäller det att 

frångå den egna kontrollen då den egna har kontroll över sig själv. Detta behöver respekteras 

och förstår att lekandet är individuellt hos människor. Bakgrunden visade att för 

sjuksköterskor är det viktigt att främja hälsa och ha hänsyn till att alla människor är olika. 

Säkerhet, värdighet och rättigheter i vården är något som sjuksköterskor behöver ta hänsyn 

till. Sjuksköterskor behöver hålla en etisk grund och skapa förtroende. Det är viktigt att 

sjuksköterskor medverkar till att undvika oetiskt arbete och förhållningssätt. Författarna anser 

att det verkar viktigt att sjuksköterskor tar hänsyn till att humor är individuellt. Använda 

humor är ingen självklarhet att det frambringar positiva förutsättningar för sjuksköterskor i 

deras arbete. Humor är något som behöver förstås, annars kan det göra mer skada än nytta. 
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Resultaten visade att humor behövde användas med försiktighet och vid rätt tillfällen för att 

det ska gynna sjuksköterskor i deras arbete. När detta förhållningssätt brister kring humor så 

är det tydligt att det skapar ett oetiskt förhållningssätt och därmed går emot vad 

sjuksköterskors roll står för.       

 Resultatet visade att sjuksköterskor upplevde humor som ett hjälpmedel gällande 

kommunikationen i omvårdnaden. Kommunikation med hjälp av humor visade sig öka 

sjuksköterskors möjligheter att skapa vårdrelationer till patienter. Verbal och icke verbal 

humor hjälpte sjuksköterskor att uppleva en bättre kommunikation tillsammans med patienter. 

Det kan enligt Sousa et al. (2019) förstås som att humor hjälper till att skapa en öppenhet och 

en fungerande kommunikation som bidrar till välbefinnande. En öppen och ärlig 

kommunikation har visat sig skapa förtroende mellan sjuksköterskor och patienter. 

Kommunikation bygger på att lyssna aktivt, ställa frågor och kroppsspråk. Detta innebär att 

sjuksköterskor behöver ha medvetenhet kring hur kommunikation fungerar och att 

kommunikation inte bara verbal. Kommunikation kan föras verbalt men även av kroppsspråk 

och rörelser. Eriksson (2015) menar att leken är ett sätt att anpassa sig till ny information och 

ge tid till att anpassa sig för situationen, den ses även som skapande. Leken ses även som ett 

sätt at uttrycka glädje och livslust, människor strävar efter lust och vill undvika olust. Det kan 

tolkas som att när humor integreras i kommunikationen är till en fördel för sjuksköterskor och 

patienter. Humor som används på rätt sätt och håller etiska normer har en fördel för 

sjuksköterskor i kommunikationen och kan få den att bli mer naturlig och avslappnad. Alla 

människor kommunicerar på ett eller annat sätt, att använda humor kan ses stärkande i detta 

och kanske skapa de broar som inte fungerar annars. Bakgrunden har visat att i 

sjuksköterskans roll är de etiska aspekterna viktiga då det främjar patienters välmående och en 

god omvårdnad kan bedrivas (ICN). Det kan tolkas som att humor är något som är en etisk 

aspekt och om det används rätt främjar det välmående hos patienter.     

 I resultatet fram gick det även att humor upplevdes minska stress och oro i omvårdnaden. 

Sjuksköterskor upplevde att humorn skapade förtroende till dem från patienter. Humorn 

upplevdes även skilja sig mellan män och kvinnor även mellan religion och kultur. 

Sjuksköterskors upplevelser kring detta var att de behövde ta hänsyn till humor och på vilket 

sätt den används. Detta är överensstämmande från Wilkins och Eisenbraun (2009) som visade 

att humor gav möjligheten till anpassning inför olika situationer. Eriksson (2015) beskriver att 

lekandet skapar tillfällen att vila och detta främjar strävan efter hälsa. Det är även något som 

är en naturlig aktivitet dock är det något som försvinner i vuxen ålder. Det behöver ges 

utrymme för att kunna främja lekandet hos vuxna. Lekandet skapar ett vardande, en 
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helhetskänsla. Sjuksköterskor behöver förstå patienter utan att förändra upplevelsen på hälsa 

och börja ställa krav kring ohälsan. Det är viktigt att sjuksköterskor skapar relationer till 

patienter det är något som främjar personcentrerad vård. Empati och sätta patienten i centrum, 

låta patienter själva vara delaktiga i sin omvårdnad underlättar för sjuksköterskor i sitt arbete 

och strävan efter personcentrerad vård. Sjuksköterskor behöver sätta patienter i centrum, 

vilket innebär att de behöver respektera patienters ursprung. Utifrån teori och forskning går 

det att urskilja att genus, kultur och religion är något som behöver tas i akt i omvårdnaden och 

hur humor används. Det är även viktigt att hälsan främjas, humor kan då vara en väg till detta. 

Det är viktigt att främja synen på att alla  människor är olika och har olika uppfattningar kring 

humor. Med den insikten går det att använda humor oavsett ursprung och genus. Humor 

skilde sig åt mellan män och kvinnor och detta var något som behövdes tas i akt. Det var 

viktigt att humorn anpassades till individen men även genus för att den skulle förstås och 

främja omvårdnaden av patienter. Det framkom även att det var även så när humor användes i 

hänsyn till religion och kultur. När sjuksköterskor tar hänsyn till detta så blir omvårdnaden 

etisk och välmående kan då främjas med hjälp av humor. Resultatet visade även att kultur och 

religion kunde skapa upplevelsen av missförstånd när humor användes. Det var något som 

behövdes respekteras för att inte skapa en bristande tillit. Detta kan förstås av Canha, (2016) 

som att sjuksköterskor upplevde säkerhet tillsammans med patienter när humorn används i 

samförstånd. 

  

Kliniska implikationer  

Något som behövs i vården är samtal kring humor och kommunikation, hur detta kan 

användas kring den evidens som finns om humor. Det är även viktigt att det finns möjlighet 

till handledning för sjuksköterskor så de använder humor på ett sätt som gynnar patienters 

omvårdnad. Det är även viktigt att sjuksköterskor arbetar etiskt för att främja välmående hos 

patienter. När humor används på fel sätt blir den oetisk och passar därför inte in i 

omvårdnaden, därför är det även viktigt att ta fram evidens kring vad som händer när humor 

blir fel. Humor kan förbättra omvårdnaden och patienters välbefinnande vilket gör det viktigt 

att det implementeras i vården. Med hjälp av evidens kring humor så är detta en grund till att 

sjuksköterskor bör använda detta i omvårdnaden. Vård kan inte baseras helt på humor, men 

det går att ta hjälp av humor i vården för att uppnå en god omvårdnad.  
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Förslag till fortsatt forskning  

Aktuell forskning har i stor utsträckning gjorts på Review artiklar, det är svårt att få fram bra 

ny forskning. Det behövs mer ny aktuell forskning kring humor i vården. Det behövs även 

mer forskning kring patienter och hur de upplever humor. En  hel del av dagens forskning 

kring patienter är kvantitativ, det behövs mer aktuell forskning då det är viktigt att fånga upp 

patienters upplevelser. Det kan även behövas mer forskning där det är mer 

observationsstudier om vad som sker när kommunikation förekommer mellan sjuksköterskor 

och patienter. Den forskning som finns i dag visar hur viktig humor kan bli i vården, om det 

uppkommer mer ny forskning kring humor och det kan uppmärksammas så blir humor i 

vården mer evidensbaserad och kan då börja användas mer. Sjuksköterskor ska bedriva 

evidensbaserad omvårdnad, därav att det inte finns mycket medveten användning av humor i 

vården. Forskning skulle kunna stärka sjuksköterskor i de situationer som är passande att 

använda humor. 

 

Slutsats 

Sjuksköterskorna som använde sig av humor i vården upplevde att arbetet gick lättare samt att 

det skapades en lättare stämning och arbetsmiljö. Detta inkluderade när sjuksköterskorna 

använda sig av humor i det egna vårdteamet eller stämning. Humor som används mot kollegor 

och mot patienter, vilket kom att uppskattas så länge humorn användes på rätt sätt. Kunskap 

kring humor i vården är viktigt då det behövs en känslighet när den används av 

sjuksköterskor. Humor kan även minska stressen för sjuksköterskor som är en naturlig del i 

arbetet. Det var även tydligt att när humor användes på rätt sätt minskade det stressen hos 

patienter och bidrog till en bättre omvårdnad och öppnade upp kring vårdrelationer. Humor 

visade sig vara till en fördel kring arbetsmiljö, relationer, vården och välmående hos 

sjuksköterskor och patienter.  
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Bilaga 1. Sökmatris  

Databas Sökord Antal 

träffar 

Begränsningar Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Valda artiklar till 

resultat, se bilaga 2. 

MEDLINE with Full Text 

13/10-19 

 

Humor AND nursing 

AND patients 

140 • Published Date: 

20000101-20191231 

• English Language 
 

50 15 Valda artiklar: 

Adamle, KN. Ludwick, 

R. (2005) 

 

Haydon, G. 

Van der Reit, P. 

Browne, G. (2015) 

 

Olsson. H. 

Backe, H. 

Sörensen, S. Koch, M. 

(2002) 

 

Olsson. H., Koch, M., 

Backe, H., Sörensen, S. 

(2000) 

CINAHL Complete 

13/10-19 

Humor AND nursing 

AND patients 

197 • Peer Reviewed 

• Published Date: 

20000101-20191231 

• English Language 
 

55 17 Valda artiklar: 

Dean, RA. Gregory, 

DM. (2004) 

 

Tanay, MA. Wiseman, 

T. Roberts, J. Ream, E. 

(2013) 

 

Åstedt-Kurki. P. 

Isola, A. (2001)  

 



 
 

24 (29) 
 

 

   
 

PubMed 

13/10-19 

Humor AND 

nursing AND 

patients 

191 Publication dates: 

2000-2019 

English Language 

Species: humans 

45 15 Valda artiklar: 

Ghaffari, F. 

Dehghan- Nayeri, N. 

Shali, M. (2015) 

 

Gildberg, FA. Paaske, 

KJ. Rasmussen, VL.  

Nissen, RD. Bradley, 

SK. Hounsgaard, L. 

(2016) 

MEDLINE with Full Text 

24/10 

Humor AND 

Nurses AND 

Patients 

123 • Published Date: 2000-

2019 

• English Language 

 

10 4 Greenberg, M. (2003). 

 

Haydon, G. 

Van der Reit, P. 

Browne, G. (2015) 
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Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat  

Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod 

(Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat 

Adamle, KN. 

Ludwick, R. 

Humor in hospice 

care: Who where 

and how much? 

År:2005 

Land: Ohio 

Tidskrift: 

American Journal 

of Hospice & 

Palliative medicine 

Syftet var att undersöka 

samspel  mellan 

sjuksköterskor, 

patienter och anhöriga, 

Metod: Kvalitativ och 

kvantitativ studie 

Urval: 17 sjuksköterskor 

valdes ut.  

Datainsamling: 

Observationer utan 

medverkan från forskare 

då den viktigaste humorn 

är spontan. 

Analys: Innehållsanalys 

Resultatet visar att sjuksköterskor 

upplever humor som ett sätt att lindra 

lidande och skapa en vårdrelation.    

Dean, RA. 

Gregory, DM. 

Humor and 

laughter in 

palliative care: An 

ethnographic 

investigation 

År: 2004 

Land: Cambridge 

Tidskrift: 

palliative & 

suportive care. 

Syftet var att utforska 

fenomenen humor och 

skratt i vården. 

Metod: Kvalitativ studie 

Urval: Sex 

sjuksköterskor 

Datainsamling: 

Intervjuer med patienter 

och anhöriga, 

semistrukturerade 

intervjuer med 

sjuksköterskor. 

Analys: Innehållsanalys 

Resultatet visade att humor skapar 

broar som underlättar sjuksköterskors 

arbete. Humor skapade en avslappnad 

miljö och blev attraktivt att använda. 

Sjuksköterskor som använde humor 

upplevde sig mer efterfrågade. 

Dean, R. 

Gregory, D. 

More Than Trivial: 

Strategies for 

Using Humor in 

Palliative Care 

År: 2005 

Land: Kanada 

Tidskrift: Cancer 

Nursing 

Syftet var att undersöka 

användandet av humor 

på en palliativ 

avdelning 

Metod: Etnografisk 

studie 

Urval: sex 

sjuksköterskor som 

anmälde sig frivilligt. 

Datainsamling: 

Observationer och 

intervjuer. 

Resultatet visade att humor var viktig 

för sjuksköterskan. Sjuksköterskans 

arbete upplevdes lättare och 

minskade stress och oro. Humorn 

upplevdes även underlätta 

omvårdnaden som sjuksköterskor 

utförde. 



 
 

26 (29) 
 

 

   
 

Analys: Innehållsanalys 

Ghaffari, F. 

Dehghan- 

Nayeri, N. 

Shali, M. 

Nurses´experisnces 

of humor in 

clinical settings 

År: 2015  

Land: Iran 

Tidskrift: Medical 

journal of the 

islamic republic of 

Iran 

Syftet var att beskriva 

sjuksköterskors vana av 

humor i vårdandet och 

verkan av humorn. 

Metod: kvalitativ metod.  

Urval: 12 sjuksköterskor 

med arbetserfarenhet på 

minst ett år  från olika 

avdelningar. 

Datainsamling: Sex 

semistrukturerade 

intervjuer och 11 

telefonintervjuer. 

Analys: Innehållsanalys 

Resultatet visade att sjuksköterskor 

upplever svårigheter med humor vid 

kulturella skillnader men även 

gällande vilken religion de tillhör. 

Sjuksköterskor upplevde även att den 

arbetsrelaterade stressen minskade 

när humor användes. 

Gildberg, FA. 

Paaske, KJ. 

Rasmussen, 

VL.  

Nissen, RD. 

Bradley, SK. 

Hounsgaard, L. 

Humor: Power 

conveying 

structures inside 

forensic mental 

health nursing 

År: 2016 

Land: Danmark 

Tidskrift: Journal 

of forensic nursing. 

Syftet var att undersöka 

hur humor används i 

den psykiatriska vården 

mellan sjuksköterskor 

och patienter. 

Metod: Kvalitativ studie 

Urval: 32 psykiatriska 

sjuksköterskor från 

samma arbetsplats. 

Datainsamling: 

Informella intervjuer och 

semistrukturerade 

intervjuer 

Analys: Innehållsanalys  

Resultatet visade att sjuksköterskor 

upplevde användandet av humor var 

fördelaktigt i deras arbete. Att 

använda humor sjuksköterskor till 

sjuksköterskor minskade stressen i 

deras arbete. 

 

 

Greenberg, M. Therapeutic play: 

developing humor 

in the nurse-patient 

relationship 

År: 2003 

Land: New York 

Tidskrift: The 

Journal Of The 

New York State 

Nurses' 

Association 

Syftet var att utforska 

relationen mellan 

sjuksköterskor och 

patienter med hjälp av 

humor. 

Metod: Kvalitativ studie 

Urval: tre sjuksköterskor 

som valdes ut efter hur 

de studerats och bedömts 

agera tillsammans med 

patienter. 

Datainsamling: 

Observationer, 

informella och formella 

intervjuer.  

Analys: Innehållsanalys  

Resultatet visade att sjuksköterskor 

hade nytta av humor då den användes 

till att stilla oro, vara stöttande 

känslomässigt och skapa förtroende. 



 
 

27 (29) 
 

 

   
 

Haydon, G. 

Van der Reit, 

P. 

Browne, G. 

A narrative 

inquiry: Humor 

and gender 

differences in the 

therapeutic 

relationship 

between nurses 

and there patients 

År: 2015  

Land: Australien 

Tidskrift: 

Contemporary 

Nurse. 

Syftet var att utforska 

hur sjuksköterskors 

upplevelse kring 

olikheter i humorn och 

könsroller även hur 

humorn har inverkan 

på 

behandlingssituationer. 

Metod: Kvalitativ studie 

Urval: fyra 

sjuksköterskor värvades.  

Datainsamling: Anslag 

sattes upp på sjukhuset 

med en fråga gällande 

forskningsämnet, 

sjuksköterskor hörde 

själva av sig och svarade 

på frågor kring ämnet. 

Analys: Innehållsanalys 

Resultatet visade att sjuksköterskor 

upplevde en förbättrad vårdrelation 

när humor användes. Sjuksköterskor 

behövde vara uppmärksamma på att 

det fanns skillnader i humorn och 

använda den utifrån dessa skillnader. 

 

Olsson. H. 

Koch, M. 

Backe, H. 

Sörensen, S. 

Nursing and 

humor– an 

exploratory study 

in Sweden 

År: 2000 

Land: Sverige 

Tidskrift: Vård i 

norden 

Syftet var att beskriva 

erfarenheter med 

humor i vården, även 

att hitta en möjlig väg 

mellan humor och 

vårdandet. 

Metod: Kvalitativ metod 

Urval: Tre grupper som 

var indelade i patienter, 

vårdpersonal och 

personer som inte hade 

något med vården att 

göra. Samtliga personer i 

studien var 

svensktalande. 

Datainsamling: 

strukturerade frågor och 

svar och frågor som tillät 

öppna svar. 

Analys: Innehållsanalys 

Resultatet visade att sjuksköterskor 

upplevde att deras eget sinne för 

humor styrde humoranvändandet. 

Sjuksköterskor upplevde även att 

humor skapade vårdrelationer och 

minskade på oro och stress. 

 

Tanay, MA. 

Wiseman, T. 

Roberts, J. 

Ream, E. 

A time to weep 

and a time to 

laugh: humour in 

the nurse-patient 

relationship in an 

adult cancer setting 

År: 2014 

Land: Berlin 

Tidskrift: 

Supportive Care in 

Cancer 

Syftet var att undersöka 

användandet av humor 

mellan patienter och 

sjuksköterskor. 

Metod: kvalitativ studie 

Urval: Nio 

sjuksköterskor som 

deltog frivilligt 

Datainsamling: 

Observationer med 

deltagande, 

Resultatet visade att sjuksköterskor 

upplevde humor som viktigt i deras 

arbete. Humor var ett verktyg för 

sjuksköterskan till att skapa kontakt. 

Humorn upplevdes även minska 

stressen i det vardagliga arbetet för 

sjuksköterskor. 
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vardagsintervjuer och 

semikonstruerade 

intervjuer. 

Analys: Innehållsanalys 

Åstedt-Kurki. 

P. 

Isola, A.   

 

Humour between 

nurse and patient, 

and among staff: 

analysis of nurses' 

diaries 

År: 2001 

Land: Finland 

Tidskrift: Journal 

Of Advanced 

Nursing 

Syftet var att undersöka 

humor och upplevelsen 

av den hos 

sjuksköterskor.  

Metod: Kvalitativ studie 

Urval: 17 sjuksköterskor 

på olika avdelningar 

Datainsamling: 

Sjuksköterskor skrev 

dagböcker kring arbete 

och upplevelse av humor 

Analys: Innehållsanalys 

Resultatet visade att sjuksköterskor 

upplevde att humor underlättade i 

deras vardagliga arbete. De upplevde 

även att humor kan bli fel om det 

användes på fel sätt. 

 


