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Sammanfattning Humor kan vara ett sätt att kommunicera men kan även fungera 

som en copingmekanism för att hantera och bemästra svåra 

situationer. I mötet mellan människor kan humor skapa goda 

relationer och vara en isbrytare. Inom barnsjukvården kan humor ge 

barnet en möjlighet till avslappning och distans till obehag. Syftet 

med studien var att beskriva barnsjuksköterskors syn på humor och 

tillämpandet av humor vid omvårdnaden av ett sjukt barn. Studien 

genomfördes som en empirisk studie med kvalitativa intervjuer med 

nio barnsjuksköterskor. Intervjuerna analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys. Resultatet redovisas i fem teman: humor ger en 

tillåtande atmosfär, humor en naturlig del i omvårdnaden, humor 

kan vara sårande, humor kan vara ett arbetssätt och humor skapar 

en personlig kontakt till barn och familj. Humor avdramatiserade 

och gav en avslappnad och personlig stämning. Det var ett sätt för 

sjuksköterskan att inge trygghet och förtroende. Sjuksköterskorna 

var positiva till användandet av humor i omvårdnaden men måste 

vara lyhörda för när det är passande och inte. Humor användes även 

mellan personalen som ett sätt att hantera situationer som uppstod i 

arbetet och både barn och familj upplevdes mottaga humor 

positivt. Humor kan ses som ett verktyg som sjuksköterskan 

med fördel kan använda i arbetet. Ytterligare forskning är önskvärt 

för att utforska ämnet ytterligare.  
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Abstract Humor can be a way of communicating but can also function as a 

coping strategy to deal with and master difficult situations. In the 

encounter between people, humor can create good relationships and 

function as an icebreaker. In pediatric care, humor can give the 

child a moment of relaxation and distance from discomfort. 

The purpose of the study was to describe the views of humor that 

pediatric nurses have, and the use of humor in the care of a sick 

child. The study was designed and implemented as an empirical 

study with qualitative interviews with nine pediatric nurses. The 

interviews was analysed by means of qualitative content analysis. 

The results is presented in five themes: humor provides a permissive 

atmosphere, humor a natural part in caring, humor can be hurtful, 

humor can be a way of working and humor creates a personal contact 

to the child and family. Humor defused and gave a relaxed and more 

personal atmosphere and it was a way for the nurse to infuse safety 

and confidence. The nurses were positive towards the use of humor 

in nursing care but they must be responsive to when it is appropriate 

and when it is not. Humor was also used among the nursing staff as a 

way of coping with the everyday work and both children and family 

perceived as positive to the use of humor. Humor can be seen as a 

tool that the nurse should use in nursing care. More research is 

desirable for further exploration of the subject. 
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Bakgrund

Humor i vården

Humor är ett begrepp som härstammar från latinet och betyder vätska (Martin, 2007). 

Hippokrates hade en teori om att människans psykiska och fysiska hälsa bestämdes utifrån 

en balans av kroppsvätskor (Olsson, Backe & Sörensen, 2003). Humoristiska människor 

ansågs därför ha en obalans av någon kroppsvätska och därför inneha förmågan att roa 

andra. Humor är en subjektiv upplevelse och det är därför svårt att definiera begreppet på 

en vetenskaplig nivå (Olsson, et al. 2003), men humor anses vara något som roar 

människan (Martin, 2007). 

Humor beskrivs som mer än bara skratt och roliga historier (Sheldon, 1996). Humor kan 

fungera som ett sätt att kommunicera likväl som en copingmekanism för att människan 

ska klara av att hantera och bemästra svåra situationer. I mötet mellan människor, kan 

humor vara ett redskap för att skapa goda relationer och fungera som en isbrytare. Rätt 

använt kan humor bygga broar snarare än att skapa mellanrum. Sjuksköterskan kan i sitt 

arbete använda humor både medvetet och omedvetet, i de situationer när det passar.

På basen av en longitudinell fallstudie av en deltagare inom barnsjukvård, beskrev Linge 

(2006) humorns positiva egenskaper vid coping samt påverkan på det fysiska och det 

psykiska välbefinnandet. Hon fann att humor lindrade skam och skapade sociala 

möjligheter genom att fungera som en dörröppnare. Resultatet visade att humor gav 

barnet en möjlighet att slappna av och få distans till det som var obehagligt och jobbigt. 

Humor skapade skratt som är en fysisk effekt av humorn (Linge, 2007; 2008). Skrattet 

påverkar det fysiska välbefinnandet genom att stärka immunförsvaret och ge en ökad 

frisättning av endorfiner. Skrattet har positiva effekter på hjärtfrekvens, andning och 

ämnesomsättning och har en smärtlindrande effekt (Linge, 2007; 2008). Dowling, 

Hockenberry och Gregory (2003) beskrev också humorns påverkan på immunförsvaret 

bland barn med leukemi. Barnen som deltog i studien undergick behandling för akut 

lymfatisk leukemi och resultatet visade att de barn som fick hjälp av humor för att hantera 

vardagen hade färre infektioner än de barn som inte hade humor kring sig. Genom att 

mäta mängden SigA antikroppar och mängden neutrofila granulocyter kunde 

immunförsvarets funktion undersökas. Pelander och Leino-Kilpi (2004) beskrev i en 

studie vad barn som vårdades på sjukhus förväntade sig av sjuksköterskan och på den vård 
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som bedrevs. Barnen förväntade sig att sjuksköterskan skulle vara snäll, ha färgglada 

kläder, informera, men även att sjuksköterskan skulle vara rolig. Sjuksköterskan 

förväntades leka med barnen, underhålla men även att ta hand om och visa respekt för 

dem. Känslan för humor var till exempel att berätta en rolig historia, att vara rolig och 

glad.

Sjukhusclowner

Linge (2007; 2008) undersökte sjukhusclownernas arbete med barn på olika sjukhus i 

Sverige och hur deras närvaro och sätt att arbeta skapade möjligheter till glädje för sjuka 

barn. Sjukhusclowner arbetade på olika sätt för att skapa glädje för varje enskilt barn. De 

arbetade för att skapa en relation till barnet och att tillfredsställa barnets behov av lek. 

Clownerna använde sig av olika tekniker för att nå barnen, utifrån deras utvecklingsnivå. 

Kommunikationen kunde bestå av kropps- och ansiktsuttryck men även av verbal 

kommunikation som sång, musik, dans och teater. Humorn stod som grund för 

sjukhusclownernas arbete. Mötet mellan clown och barn skedde på lika villkor, i det 

magiska rummet. Träffades de där så kunde barnet förmedla vad det ville, både negativa 

och positiva saker. Det var viktigt att vara lyhörd och visa respekt för barnets känslor. 

Clownerna arbetade ofta två och två för att hjälpas åt (Linge, 2007; 2008).  Linge (2008) 

beskrev hur clownerna måste vara lyhörda för barnet och se till att inte barnet blev 

överstimulerat. Då var det till fördel att arbeta i par då den ena kunde observera barnets 

beteende och reaktioner.

Vidare forskning av Linge (2010; 2011) belyste vårdgivares syn på sjukhusclowner, deras 

sätt att arbeta och vad vårdpersonalen upplevde att clownerna genom samarbete kunde 

bidra dem. Resultatet (Linge, 2010) visade att personalen på sjukhusen var positiva till 

sjukhusclownernas arbete och poängterade att clownerna gav barnen en positiv upplevelse 

av sjukhusvistelsen. Personalen menade att humor och glädje var något som ofta saknades 

i vården och sjukhusclownernas arbete gav barnen ett avbrott från deras ofta svåra 

situation och de fick en påminnelse om glädjen i livet. För personalen gav 

sjukhusclownerna en mer lättsam arbetsmiljö och skapade en distans till det stressiga och 

tunga arbetet. Vårdpersonalen och sjukhusclownerna hade respekt för varandras 

arbetsuppgifter, det blev ett samarbete (Linge, 2011). Clownerna upplevdes som lyhörda 

både för barnet men även för vårdpersonalen och anpassade sig efter situationen. Att även 

personalen fick lära sig av clownerna möjliggjorde en roligare och mer lättsam atmosfär på 

avdelningen.

2



Vagnoli, Caprilli, Robiglio och Messeri (2005) beskrev barns psykiska välbefinnande 

preoperativt och hur sjukhusclowner påverkade dessa barn. I studien deltog barn som 

skulle göra ett polikliniskt kirurgiskt ingrepp i narkos. I undersökningen delades barnen in 

i två grupper där den ena gruppen fick träffa en clown före operationen, både i 

väntrummet och strax innan sövningstillfället. Den andra gruppen hade enbart en förälder 

med sig och distraherades inte på något annat sätt. Resultatet visade att de barn som fick 

träffa en clown före narkos var betydligt lugnare än barnen i kontrollgruppen. I denna 

studie var personalen på operation medvetna om den positiva påverkan clownerna hade på 

barnens välbefinnande men de var ändå emot att fortsätta samarbetet då de tyckte att det 

blev störningsmoment i rutinerna på operationssalen och att det blev förseningar. Duffin

(2009) skrev att det finns clownkurser och föreläsningar om betydelsen av humor, för 

vårdpersonal och sjuksköterskestudenter i New York. Det kan gynna sjuksköterskans 

arbete genom att få en djupare förståelse för barnet och på så sätt underlätta det vardagliga 

vårdarbetet. Sjuksköterskorna fick träna på att känna in humör och klimat i ett rum för att 

bli lyhörda och sedan lära sig att hantera situationen. De fick praktiska tips på hur de 

kunde nå patienterna och minska stressen. Linge (2012) beskrev hur barnets sinne för 

humor och möjlighet till humoristiskt utbyte utvecklas under spädbarnstiden då barnet 

knyter an till en vuxen. Anknytningen var viktig för att barnet skulle känna närhet, 

trygghet och få skydd och tröst. Det utgjorde grunden för det sociala och känslomässiga 

utvecklandet och antogs gynna barnet hela livet. Hade barnet en trygg grund så vågade det 

utforska och möta exempelvis clownen på sjukhuset ansåg Linge. Linge (2012) träffade 

barn, syskon och föräldrar på sjukhus för att få en förståelse för hur barn upplevde 

relationen med sjukhusclownerna under vårdtiden. Resultatet visade att små barn ofta var 

rädda för clownerna till en början. Det var något som clownerna var lyhörda för och gav 

barnen tid, efter hand så byggdes förtroendet upp och barnen vande sig. Andra barn var 

inte rädda utan ville leka med clownerna hela tiden. Tonåringar ville inte bli behandlade 

som barn och var skeptiska till en början men clownerna anpassade sig efter åldern. För en 

tonåring var clownsessionen en paus i vardagen och ett tillfälle att få tankarna på annat 

håll. 

Clownerna var även viktiga för syskonen, de kunde få något annat att tänka på, inte bara 

oron för det sjuka syskonet. Resultatet visade att barnets ålder inte påverkade 

interaktionen med sjukhusclownerna men sättet sjukhusclownerna mötte barnen på 

anpassades efter barnets ålder och dess känslomässiga tillstånd. Bertini, Isola, Paolone och 

Curcio (2011) undersökte hur barn med respiratoriska sjukdomar påverkades av clowners 
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närvaro. Resultatet visade att interaktionen med clowner hade en smärtlindrande effekt 

samtidigt som det hade positiv påverkan på blodtryck och andningsfrekvens. Även 

kroppstemperaturen påverkades av mötet med clowner och temperaturen sjönk.  

Humor och sorg

Kinsman Dean och Major (2008) genomförde en klinisk etnografisk studie på en 

akutmottagning och en palliativ avdelning där syftet med studien var att se värdet av 

humor för arbetsgruppen och i omvårdnaden. För arbetsgruppen visade resultatet att 

samarbete, samhörighet, relationer, förtroende och hantering av stress gynnades av 

humor. Galghumor användes ofta vid svåra och sorgliga situationer som ett sätt att hantera 

situationer. Galghumorn var vanlig i exempelvis återupplivningssituationer. På den 

palliativa avdelningen användes mörk humor, eller galghumor, ofta av personalen för att 

lätta upp stämningen. Humor användes för att hantera känslor då både död och stress var 

något som personalen ständigt fick arbeta med. En sjuksköterska beskrev humor som lim, 

limmet i kommunikationen mellan människor. En anhörig till en patient i ett palliativt 

skede upplevde humorn som positiv och att de blev sedda som annat än vårdtagare. 

Kinsman Dean och Gregory (2005) beskrev användandet av humor i pallativ vård och fann 

att humor var vanligt förekommande men att typen av humor varierade. Galghumor eller 

mörk humor kunde användas i personalgruppen när varken patienter eller anhöriga var i 

närheten. Det fick enbart initieras om det var patienten som började. Annars kunde 

sjuksköterskan använda sig av mörk humor om relationen till patienten var väldigt god och 

välförankrad eller i situationer där sjuksköterskan med säkerhet kunde känna att det skulle 

vara uppskattat. Den typen av humor fick användas med känslighet och försiktighet inför 

patienter och anhöriga. För både personal och patienter var humor en viktig del för 

hantering av sorg. En del patienter och anhöriga upplevde att humor var välkommet även i 

de svåraste av situationer. Andra upplevde att de uppskattat humor tidigare men att de nu 

inte längre kände för det. Människor är olika och humor likaså men personalen var duktig 

på att känna in situationerna då humor inte passade. Det kunde vara situationer där 

patientens tillstånd hade försämrats. I det sista livsögonblicket förekom humor, men då 

initierad av anhöriga och det var kärleksfull, varm och personlig humor i dessa ögonblick.  

Kinsman Dean och Gregory (2004; 2005) beskrev att personalen utvecklade strategier för 

att veta när humor var passande eller inte. De kunde förlita sig på intuition men även att 

observera patienten som med ansiktsuttryck kunde ge ledtrådar till dem. Ofta var det en 

fråga om timing för när humor var passande. Humor var ofta opassande i situationer då 
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patienten var väldigt ledsen, arg eller rädd men även vid svåra smärtgenombrott. 

Vinster med humor i vården

Sheldon (1996) beskrev humor som en copingstrategi och ett sätt att bemästra och hantera 

svåra situationer. Detta styrker Sönder (2006), Johnson (2002) och Åstedt-Kurki, Isola, 

Tammentie och Kervinen (2001) som även de beskrev att humor var en skyddsmekanism 

och lindrade stress. Linge (2007, 2008) berättade om humorns positiva inverkan på det 

fysiologiska välbefinnandet samt på immunförsvaret som även Dowling, et al. (2003) 

beskrev. I en intervju (Månsson Bergqvist, 2005) beskrev även Henny Olsson att humor 

påverkar immunförsvaret genom att mängden immunglobeliner påverkas och minskar 

frekvensen av infektioner. Vidare beskrev Olsson i samma intervju av Månsson Bergqvist 

(2005) att humor har positiva kardiovaskulära effekter och att det även påverkar 

syresättning och blodtryck positivt. Hon talade även om humorns smärtlindrande effekt 

och hänvisade till omvårdnadsteoretikern Virginia Hendersson som menade att humor är 

bättre än medicin. Olsson, Koch, Backe och Sörensen (2000) hänvisade även till 

omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson som förespråkar lek vilket Olsson, et al. (2000) 

ansåg vara en emotionell aspekt av humor. Humorns påverkan på immunförsvar och som 

fungerande smärtlindring beskrev även McCreaddie och Wiggins (2007) som menade att 

det finns en positiv koppling mellan humor och hälsa. 

Problemformulering
Humor i vården är ett snävt forskningsområde. Det finns befintlig forskning, ofta om 

sjukhusclowner och hur de arbetar, men forskning om sjuksköterskans syn på humor som 

arbetsredskap är begränsad. Linge (2007; 2008; 2010; 2011 och 2012) forskar på ämnet 

humor och är fokuserad på sjukhusclownernas arbete och hur det påverkar barnen. Linge 

anser att humorns positiva egenskaper på det psykiska och fysiska välbefinnandet borde 

utnyttjas och tas tillvara av sjukvårdspersonalen. Därför är det intressant att ta reda på hur 

barnsjuksköterskor på en barnklinik ser på humor och tillämpandet av detta.  

Syfte
Syftet är att beskriva barnsjuksköterskors syn på humor och tillämpandet av humor vid 

omvårdnaden av ett sjukt barn.
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Metod

Forskningsdesign

Studien genomfördes som en empirisk studie med kvalitativa intervjuer där syftet var att 

lyfta fram barnsjuksköterskornas syn på humor och användandet av humor i omvårdnaden 

av ett sjukt barn. Inför formulering av intervjufrågor och genomförande av intervjuerna, 

lästes ”Den kvalitativa forskningsintervjun” av Kvale och Brinkmann (2009) för att få en 

grund. Intervjuerna genomfördes med narrativ och semistrukturerad ansats för att 

barnsjuksköterskorna skulle få möjlighet att berätta fritt om humor i omvårdnaden men 

även för att få svar på studiens syfte. En kvalitativ innehållsanalys genomfördes sedan 

utifrån Graneheim och Lundman (2004). Uppsatsen är utformad utifrån riktlinjer från 

tidsskriften International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being.

Deltagare

Målet var att intervjua tio barnsjuksköterskor på en barnklinik i södra Sverige. På grund av 

hög belastning på kliniken i kombination med sjukskrivningar så kunde nio 

barnsjuksköterskor delta. Urvalet skedde genom ett bekvämlighetsurval (Kvale och 

Brinkmann, 2009). Vilka sjuksköterskor som skulle delta var inte förutbestämt utan det 

bestämdes i samråd med avdelningschefen utifrån tillgänglighet på arbetsplatsen. Av de 

nio barnsjuksköterskorna som deltog arbetade fem på dagvården där de bland annat 

träffade barn med diabetes och olika cancersjukdomar. En utav barnsjuksköterskorna som 

deltog i studien arbetade på en vårdavdelning som tar hand om barn med icke smittsamma 

sjukdomar. En annan barnsjuksköterska arbetade på barnmottagningen och de två 

resterande barnsjuksköterskorna som deltog i studien arbetade på barnakuten. 

Inklusionskriteriet var att sjuksköterskorna skulle vara vidareutbildade med en 

barnsjuksköterskeutbildning. 

Genomförande

En pilotintervju genomfördes för att se om frågorna ställdes på rätt sätt och om det var 

något som behövde justeras. En ambulanssjuksköterska ställde upp på den intervjun och 

den ingick inte i resultatet. Intervjuerna genomfördes sedan på vårdavdelningen förutom 

två stycken som genomfördes på barnakuten. Varje intervju började på samma sätt med en 

muntlig, kort bakgrund till forskningsområdet samt studiens syfte och etiska aspekter. 

Varje intervju varande ungefär i femton minuter och spelades in för att sedan kunna 
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skrivas ner. Författaren till föreliggande studie genomförde alla intervjuer.

Etiskt övervägande

Verksamhetschefen för barnkliniken kontaktades via telefon för att få etiskt godkännande 

för studien. Verksamhetschefen hänvisade till en avdelningschef på barnkliniken som 

godkände att intervjuerna genomfördes och som var den som förmedlade kontakten till 

barnsjuksköterskorna. Alla barnsjuksköterskor deltog genom muntligt informerat 

samtycke och garanterades konfidentialitet vid resultatredovisningen. Sjuksköterskan ska i 

enlighet med professionen behandla information konfidentiellt samt under hela yrkeslivet 

sträva efter att utveckla kompetensen genom evidens och livslångt lärande (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2007). Föreliggande studie kan få stöd av ICN:s etiska kod för 

sjuksköterskor då sjuksköterskan ansvarar för att främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsa och lindra lidande.

Kvalitativ innehållsanalys

Intervjuerna lästes igenom flera gånger för att få ett sammanhang och för att förstå 

helheten av texten. För att få en grund inför analysen lästes Lundman och Graneheim 

(2012). Analysen genomfördes sedan utifrån Graneheim och Lundman (2004) genom att 

identifiera en analysenhet, dela in texten i tio innehållsområden och sedan bryta ner texten 

i meningsenheter, kondenserade meningsenheter och koder. Koderna kan liknas vid 

nyckelord och syftar till att lyfta fram det viktigaste ur varje innehållsområde. När texten 

var nerbruten i koder kunde sedan innehållet forma kategorier och underkategorier som 

tillsammans formgav teman. Analysen utmynnade i fem teman: humor ger en tillåtande 

atmosfär, humor en naturlig del i omvårdnaden, humor kan vara sårande, humor kan vara 

ett arbetssätt och humor skapar en personlig kontakt till barn och familj. Under temat 

”humor kan vara ett arbetssätt” presenteras även en kategori om ”clowner”. Under varje 

tema är koder och teman invävda och formar sedan resultatet. 
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Resultat

Humor ger en tillåtande atmosfär

Humor betyder olika för olika människor. Sjuksköterskorna beskrev humor som något 

roligt, att skratta, känna glädje, få positiv energi och välbefinnande. För en sjuksköterska 

innebar humor att fånga det som sker i stunden, att våga och för en annan var humor en 

del av livet. Att skratta ansågs vara en viktig del av humor men att skratta var inte alltid 

nödvändigt, utan också att bara känna glädje. Humor beskrevs också som ett sätt att vara, 

att vara öppensinnig, lättsam, okomplicerad och enkel och något som kunde lätta upp 

situationen och avdramatisera. Genom humor möjliggjordes en mer lättsam och personlig 

stämning. Att känna och uppleva humor gav välbefinnande, välmående och avslappning. 

Det var ett sätt att skapa trygghet och förtroende genom att situationen blev 

avdramatiserad. En sjuksköterska berättade att med tonåringar har sjuksköterskan en 

chans att skapa en relation eller bygga förtroende. I mötet med tonåringar krävdes en viss 

finkänslighet och försiktighet för att inte tappa deras förtroende och behöva kämpa för att 

återfå det. 

”Sen får man ju passa sig lite för tonåringar och så för det är ju lite så i ditt  

möte med tonåringar så får du inte flera chanser. Du kan inte hålla på och  

tramsa, man får läsa av dem väldigt väl tror jag. De kan lika väl såga dig  

längst anklarna och tycka att japp nu, henne gillar inte jag alltså så. Så man  

måste, man får vara lite försiktig och så när man träffar dem och läsa av dem  

lite vad de vill och inte vill. För annars får man kämpa många gånger för att  

få tillbaka det förtroendet kan jag säga. Så är det.”

En annan sjuksköterska berättade hur ett möte med patienter kunde se ut och vilka 

verktyg som kunde användas för att skapa trygghet och hjälpa barnet.

”Vi har ju många där man kanske har tramsat litegrann. Kanske någon som  

inte vill att man ska sätta en nål i en port. Tycker att det är jobbigt. Så leker vi  

lite Pippi Långstrump och man får busa lite och prata en stund tills de  

slappnar av litegrann. Sen säger man att men nu fixar vi det här, nu kör vi, nu  

hjälps vi åt. Till de som man har som samma rutiner på varje gång, det ska  

vara på ungefär samma sätt, det är deras trygghet i att det ska vara likadant  

att vi fixar det här. Det där blodet skickar vi ner i kulvertarna till blodpudding  

8



eller till fladdermössen eller någon sånt där. Så kör man liksom samma sak  

och det vet man.”

Humor en naturlig del i omvårdnaden av barnet

Genom humor kunde situationer bli roliga och locka till skratt. Om barnet avleddes kunde 

olika procedurer underlättas för både barnsjuksköterskan och för barnet. Den generella 

synen på humorns plats i omvårdnaden av sjuka barn var positiv. Några av 

barnsjuksköterskorna hade inte tänkt så mycket kring just humor i omvårdnaden utan 

tänkt på andra saker. En barnsjuksköterska tyckte att humor var helt okej och alla var 

överens om att det var viktigt att känna in då humor fungerar och inte. Humor hade en 

viktig plats för att göra vårdtiden så positiv som möjligt för barnen och föräldrarna. Det 

yttrade sig naturligt och för någon var det en självklarhet. 

En sjuksköterska uttryckte sig på följande sätt då hon fick fråga om hennes syn på humor i 

omvårdnaden:

”Ja, det är ju positivt. Jag tror knappast att man hade kunnat jobba här om  

man inte hade någon slags humor överhuvudtaget tror jag inte.”

En annan tyckte såhär:

”Det är jättebra. Det är självklart. Det är ett sätt att närma sig barnen tycker  

jag. Så det är ju viktigt. Det är ett sätt att få kontakt med dem och har man fått  

kontakt så är det mycket lättare att kunna nå dem och informera eller något  

sådant. Så det måste finnas där.”

Humor användes på olika sätt, ofta för att avleda det mindre barnet inför olika procedurer. 

Genom att få barnet på andra tankar kunde olika procedurer lättare genomföras. Att 

använda humor för att avleda var ett sätt att lyckas med exempelvis en provtagning. Barnet 

kom på andra tankar och därmed blev situationen lättare både för barnet och för 

sjuksköterskan. Humor kunde även förekomma naturligt, spontant och omedvetet under 

samtal med barn och familj. Sjuksköterskorna ville skapa positiva minnen för barnen. De 

var måna om att använda positiva ord och hålla en positiv anda för att det skulle kännas 

bra för barnen.
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En sjuksköterska om ett patientmöte:

”Jag har speciellt en tjej som tycker att det är jätteroligt att komma hit. Jag får  

alltid en kram när hon kommer och så här. Då känner man ju att man faktiskt  

har förmedlat något positivt även om det är att vi bestämmer att idag måste vi  

ta lite mera extra blodprover för man ska göra någon undersökning så kan det  

ju då bli det tråkiga i det hela. Men när man sedan ses nästa gång så får man  

ändå den där kramen och då känner man att det är okej.”

En del sjuksköterskor valde att skoja med barnen genom att skapa en situation anpassad 

efter barnets ålder för att få barnet till att slappna av, skratta och avdramatisera. Det 

kunde innebära att tappa någonting, leka med barnen, blåsa upp handskar som målades 

till gubbar eller att blåsa såpbubblor. Humor och glädje kunde även vara att få barnen till 

att berätta om något de tyckte om eller att berätta en historia, just för att skapa god 

stämning. Många sjuksköterskor kunde följa barnen under flera år och följa dem upp i 

tonåren. Då etablerades ofta en stark kontakt och en relation. Med den patientgruppen 

användes humor på ett annat sätt. Var det en patient som sjuksköterskan kände väl så 

pratade de och skojade om saker som de visste att patienten tyckte om, de visste vad som 

fungerade och inte. Att få prata om annat gav också en viss glädje, de kunde prata om 

fritidsintressen, fika, kompisar och om allt möjligt.

Humor kan vara sårande

Barnsjuksköterskorna fick svara på frågan om det fanns någon situation som de ansåg att 

humor var opassande i omvårdnaden. Några upplevde att humor kunde vara opassande i 

vissa situationer, att det var situationen i sig som styrde. I en akutsituation så var inte 

humor passande, det fick komma i ett senare skede i vårdförloppet. I en akutsituation var 

fokus på andra saker än humor. Det var viktigt att vara lyhörd för situationen och för 

personen och känna in när humor var passande eller inte. Om det var patienter som 

barnsjuksköterskan hade träffat under lång tid där det fanns en relation så visste de vad 

som fungerande. En sjuksköterska upplevde inte att humor var olämpligt någongång utan 

att det handlade om att ha förmågan att känna sig för när det fungerade och inte. Några 

utav de andra sjuksköterskorna tyckte inte att det fanns situationer som var olämpliga utan 

att det var personbundet. 
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”Nej inte situationer. Men det finns personer som inte tycker om det. Det finns  

personer som bara vill ha det rakt, de uppskattar inte humor. De tycker inte  

om när man knustlar runt dem. De vill ha det rakt och det känner man väldigt  

tydligt. Det måste man känna av. Annars tycker jag inte att det finns någon  

specifik situation där det inte passar. Det tycker jag inte finns någongång. För  

tvärt om, så tror jag att det är viktigt att även om du har ett barn som,  

palliativ vård, ett barn ligger för döden, så måste de föräldrarna kunna  

skratta utan att ha dåligt samvete och barnet måste kunna få skratta utan att  

tänka att nu tycker mamma och pappa att jag eller... Man få känna av  

situationen, från fall till fall.”

En annan sjuksköterska gav följande svar på samma fråga:

”Nej men det är väl situationsbundet det är väl inte alltid att det är så lämpligt  

med humor. Man kan ju skoja med svårt sjuka barn också och föräldrar tycker  

jag. Det måste ju finnas en glädje i det också men det måste ju också. Ibland är  

det inte det läget och då kanske det är en annan typ av förståelse. Jag vet inte  

vad jag ska säga men det är ju inte alltid läge med glädje eller att skoja eller  

att prata en massa.”

Sjuksköterskorna hade delade meningar gällande om humorns lämplighet var situations- 

eller personbunden men gemensamt för dem alla var att lyfta fram vikten av att vara 

lyhörd och att kunna känna in. Humor kunde vara lika passande som opassande i alla 

situationer och vid alla diagnoser. De menade att det även gick att känna glädje i sorg. 

Förmågan att kunna känna glädje även i de situationerna och att kunna ta tillvara på de 

små stunderna som fanns var viktigt. En sjuksköterska sa att skratt och gråt ligger 

varandra nära och att hon som sjuksköterska även är en människa och försöker vara en 

medmänniska. På det sättet skapades en annan kontakt till barnet och familjen. 

Alla barnsjuksköterskor förklarade att barnets ålder styrde vilken typ av humor de 

använde, anpassat efter barnet. Två av sjuksköterskorna pratade om ironi och att det bör 

användas med försiktighet i omvårdnaden av barn då små barn inte förstår ironi. 

Användes ironi till små barn så kunde det såra dem och missuppfattas. Den typen av 

humor kunde vara riktad mot föräldern men missuppfattades samtidigt av barnet. Ironi 

kunde istället användas till tonåringar eller sparades till kollegorna. En sjuksköterska 
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beskrev att med ungdomar var det viktigt att vara smart för att få dem med sig. Ett sätt var 

att skoja med dem och även om dem. Ofta var det lyckat om de på något sätt såg upp till 

henne som sjuksköterska. 

Det hände ibland att humor misstolkats eller att något blivit fel. Ibland kunde situationen 

vändas på och något som misstolkats kunde istället bli något roligt. Många upplevde att de 

flesta situationer gick att rätta till, antingen direkt eller genom att komma tillbaka en stund 

senare och försöka igen. 

”Visa hänsyn. Ibland känner man att som personal är det ju viktigt att ha kul  

också. Tillsammans ibland känner man att om man står och skrattar åt  

någonting och så kommer det ut en förälder från ett rum där det har varit  

något tungt då känner man att det blir nästan lite stötande. Men det blir ju så  

ibland och det är inte menat och de förstår väl ofta det men det kan nog. Då får  

man en känsla av att, usch det känns nog känslolöst på något vis men.”

Om en situation på något sätt blivit fel så var det viktigt att ställa det till rätta och inte bara 

lämna det, då kunde det bli fel. 

Humor kan vara ett verktyg i arbetet för sjuksköterskan
Sjuksköterskorna använde humor mellan sig i personalgruppen. Det ansågs för många vara 

en nödvändighet och ett sätt att hantera de olika situationerna som uppstod i arbetet. 

”Alltså att man kan se till den glädjen som är även om det är ett barn som kanske 

till och med dör så har man kanske någonting att tänka på eller så. För det är ju 

ändå ett jobb vi har det här. Man måste ändå ha en viss sfär, tycker jag. Jag tror 

också att det är lättare att man kan tänka nu vi har gjort den här tiden så bra vi 

har kunnat och så. Så glädjefylld som möjligt. Det är lättare som personal också 

att klara sånt.”

Humor förekom på arbetsplatsen mellan kollegor. En sjuksköterska uttryckte starkt att 

utan humor tyckte hon att det skulle det vara fruktansvärt tråkigt att jobba. Likväl som att 

vara försiktig vid användandet av humor i omvårdnaden så kunde de vara försiktiga om 

det var någon ny kollega, innan relationen var etablerad. 
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Humor innebar många gånger för barnsjuksköterskorna att bjuda på sig själva. Det blev 

aktuellt i olika situationer, ibland initierat medvetet av sjuksköterskan, ibland genom att 

vända på en situation som blivit tokig eller spela med då clowner besökte kliniken. 

En sjuksköterska berättade hur hon genom att bjuda på sig själv kunde skoja med både 

barn och föräldrar för att lätta upp situationen:

”Då brukar jag berätta om när jag började läsa till sjuksköterska och jag inte  

tålde att se blod. Det brukar jag alltid berätta för 10-11 åringar och äldre och  

ibland så berättar jag det för föräldrarna när det är små barn att det tog en 15  

minuter innan jag svimmade på min första praktik och sådär. Det är en sån  

där, jag har nog sagt det till hundra snart. En sån där grej liksom, ja då  

försvinner det där läskiga och speciellt då tonåringar tycker ju att det är  

superkul. Så brukar jag säga att det är en hemlis så man får inte berätta det  

för någon. För hur skulle det se ut om sköterskorna på akuten inte tål att se  

blod? Så att det tycker de ju är lite roligt. Det är en sån där historia som jag  

brukar berätta när det är provtagning, jag berättade den senast idag.”

I de situationerna där sjuksköterskorna kände att de lyckats och fått respons av barnen så 

upplevdes ofta en känsla av tillfredsställelse och glädje. Det var roligt när en situation 

lyckades.

Några sjuksköterskor nämnde sjukhusclownernas arbete och deras syn på deras 

användande av humor. Många upplevde att clownerna många gånger var efterlängtade och 

uppskattade av barnen och att de var oerhört duktiga och lyhörda för barnens mående. De 

beskrev att clownerna skapade distans och en god stämning på avdelningen. Clownerna 

upplevdes som mycket duktiga och inkännande till barnen och även till personalen.

”Det är väldigt uppskattat av patienterna. En del blir rädda, då får man vara  

lite försiktig och en del längtar tills clownerna kommer. Så det är väldigt  

individuellt. Och sen är det givetvis en fråga om ålder på barnet ju. Med det är  

de ju duktiga på att känna in. Vi har ju alltid en kommunikation innan om vad  

det är för barn och vad de ska tänka på och så. Men det tycker jag är positivt.”

En av sjuksköterskorna hade en annan uppfattning om clownerna. Hon beskrev att det 

13



många gånger är personalen som tycker att den sortens humor är rolig och att det absolut 

inte uppskattas av alla barn. Oavsett ålder så kunde barnen tycka att det blev jobbigt när 

clownerna kom.

”Det är ju clowner och så på avdelningen. Det kan jag säga att det tycker nog  

vi är mer roligt. Många barn tycker att clowner är det värsta. Det är faktiskt  

sant. Jag hör många barn som säger att bara inte de där clownerna kommer.  

De är lite ironiska. De spelar lite på skämt som, lite konstlat, det är lite teater.  

Det passar absolut inte alla barn. Så man tänker att det bara är roligt med  

clowner för barn med jag tror inte riktigt det. Jag hör så många som tycker att  

det är jobbigt och obehagligt när clownerna kommer. För då ska du vara glad  

på lite beställning. Du ska tycka att det är roligt. Har du då en dag då det är  

lite sämre så.”

Humor skapar en personlig kontakt till barn och föräldrar

Samtliga sjuksköterskor upplevde att humor välkomnades positivt från barnen. Deras 

reaktioner märktes tydligt. De kunde bli mer lugna och avslappnade och upplevdes som 

mer bekväma i situationen. Andra reaktioner var skrattet, skrattade barnet så visste 

sjuksköterskan att hon lyckats.

En sjuksköterska gav följande svar på frågan om vilka reaktioner barnen kunde uttrycka:

”De skrattar ju, det är ju därför det är så himla kul att jobba med barn. Kan  

jag säga dig. När de väl mår lite bättre så får du så himla mycket tillbaka.  

Alltså det ger ju en glädje om de orkar cykla runt på en trehjuling med sitt  

cytostatikadropp eller de kanske är jättesjuka men är lite pigga en liten stund.  

Då vill de ju leka och göra något roligt, de vill gärna skratta och så. Det gäller  

ju våra tonårsbarn också egentligen. När de mår lite bättre så vill de göra  

saker. De vill ta hit kompisar och de vill titta på film. Alltså de försöker ju  

mycket sånt som, och man försöker ju så mycket som möjligt att tillmötesgå  

dem i allra högsta utsträckning som man bara kan komma på alltså, då är det  

ju.”

Genom humor kunde ett positivt minne av vårdtiden eller besöket skapas och barnet tyckte 

inte att det blev lika jobbigt. Dessa reaktioner kunde även märkas på föräldrarna och deras 
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sinnesstämning. Stämningen blev mer avdramatiserad och avslappnad. Föräldrarna 

påverkar barnet och tvärt om. Det var viktigt att få med sig hela familjen. Föräldrarnas 

reaktion kunde vara bunden till situationen. Humor kunde mottagas i ett senare skede av 

vårdförloppet på grund av föräldrarnas initiala oro och rädsla. I andra situationer kunde 

responsen vara att föräldrarna hängde på barnsjuksköterskans skämt med barnet genom 

att skratta och le. Ibland valde föräldrarna att sitta tysta och istället låta 

barnsjuksköterskan sköta sitt. Flera utav barnsjuksköterskorna uttryckte dock att det var 

barnets reaktion som var den viktigaste. Om de lyckades med barnet så var det viktigast, 

då fick föräldrarna finna sig i den situationen. Ofta gav föräldrarna respons om barnet 

visade välbefinnande och glädje, barnets välmående speglades i föräldrarna. Humor kunde 

även bidra till att skapa en relation till barnet och familjen och dialogen uppfattades som 

mer öppen och naturlig. Flera av sjuksköterskorna beskrev att det kunde vara bra att jobba 

i par tillsammans. På det sättet kunde personalen skoja och driva med varandra och på det 

sättet skapa en humoristisk situation och lättare lyckas nå barnet. 

Diskussion

Metoddiskussion

En pilotintervju genomfördes för att kontrollera att intervjufrågorna ställdes på rätt sätt 

och kunde ge svar på studiens syfte och kvalitetssäkra resultatet. Frågorna ställdes dock 

inte till en barnsjuksköterska utan en ambulanssjuksköterska men ambulanspersonal 

vårdar även barn. Ambulanssjuksköterskan gav svar på alla frågor och fick komma med 

åsikter om intervjufrågorna vilket ledde till att någon fråga omformulerades för att bli mer 

lättförståelig. En och samma person genomförde alla intervjuerna och skrev sedan ned 

dem. Eftersom samma person utförde intervjuerna så genomfördes de på samma sätt 

vilket kan anses vara positivt för resultatet då frågorna ställes på samma sätt och sedan 

skrevs ned i sin helhet utav samma person (Kvale och Brinkmann, 2009).

Trovärdighet (validitet/reliabilitet)

Att en person har genomfört och sammanställt intervjuerna kan anses negativt för studiens 

reliabilitet då det inte blir flera meningstolkningar (Kvale och Brinkmann, 2009). Men 

även om två personer skulle tolkat intervjuerna så kan olika stilar användas och 

meningstolkningen ändå bli olika och därmed oklar. Att samma person utfört och 

sammanställt intervjuerna kan därför anses positivt ur den aspekten. Intervjuerna 

15



spelades in med god kvalitet och ingenting uteslöts då de skrevs ned utan texten skrevs ned 

ordagrant vilket stärker reliabiliteten. Även känslor och uttryck skrevs ned i texten vilket 

stärker studiens validitet eftersom intervjusvaren och berättelserna på det sättet blev mer 

nyanserade och meningen inte gick förlorad. 

Resultatdiskussion

Humor i omvårdnaden

Sjuksköterskorna beskrev humor som ett sätt att känna glädje, få positiv energi och något 

som skapade välbefinnande och avslappning. Detta skrev även Åstedt-Kurki och Isola 

(2001) som menade att humor skapade en positiv och avslappnande atmosfär. Det styrks 

även av Moore (2008) som beskrev humorns positiva effekter och vinster för 

välbefinnandet som minskning av stress och oro. Även Christie och Moore (2004) menade 

att humor kunde användas som ett sätt att hantera svåra situationer, en copingstrategi och 

för avslappning. Resultatet visade att sjuksköterskorna hade en positiv syn på humor i 

omvårdnaden av sjuka barn. Dowling (2002) menade att barn kan använda humor för att 

hantera svåra situationer. Barnet kunde genom humor få ett annat perspektiv på 

situationen och uppleva en minskad rädsla, smärta och stress. Det kan därför anses att 

humor har en viktig plats i omvårdnaden av sjuka barn och att sjuksköterskan bör tillämpa 

humor i sitt arbete. Humor användes för att avleda barnets tankar vid olika procedurer och 

genom avledning kunde sjuksköterskan lyckas med vårdhandlingen och situationen 

underlättades för både barnet och för sjuksköterskan. Dowling (2002) styrker detta genom 

att beskriva att humor skapade ett samarbete mellan sjuksköterskan och barnet och barnet 

fick en möjlighet att slappna av genom humor och skratt. Även Greenberg (2003) menade 

att det blev enklare att genomföra procedurer om patienten var kunde distraheras på ett 

lekfullt sätt. Humor används ofta inom barnsjukvården genom avledning och är ett 

fungerade verktyg för avslappning och distraktion. Humor kan därför ses som ett 

instrument som sjuksköterskan bör se som en tillgång i sitt arbete. Några av 

sjuksköterskorna hade inte tänkt på humor utan mer avledning. Begreppet humor kan ses 

som ett vuxet begrepp. Det har även en plats i barnsjukvården och avledning kan också ses 

som en effekt av humor. Sjuksköterskorna berättade även att de ville att barnen skulle ha 

positiva minnen med sig från sjukvårdstiden eller besöket. Många barn kom tillbaka med 

jämna mellanrum och då ville sjuksköterskorna inte att de skulle uppleva det som jobbigt 

att återkomma till avdelningen. Detta styrker även Dowling (2002) som skrev att barnen 

såg fram emot nästa besök. Genom att använda humor kan sjuksköterskan göra besöket 
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positivt för barnet och underlätta inför nästa möte.

Humor – när, var och hur?

Humor kunde vara olämpligt och det gällde för sjuksköterskorna att vara lyhörda och 

finkänsliga för när humor passade eller inte. Sjuksköterskorna hade olika uppfattningar för 

om lämpligheten var bunden till situationen eller till personen. De var dock överens om 

vikten av att vara lyhörd. Penson, Partridge, Rudd, Seiden, Nelson, Chabner och Lynch 

(2005) diskuterade detta och menade att humor kunde vara nedsättande om det användes 

som maktmissbruk. Vidare skrev Penson, et al. (2005) att vårdpersonal kunde lära sig av 

sina misstag om något som sagts misstolkats. Sjuksköterskorna i föreliggande resultat 

ansåg att humor inte skulle användas i akuta situationer utan kom senare under vårdtiden. 

De menade att föräldrarnas oro över barnet inte gjorde dem mottagliga för humor i ett 

tidigt skede. Dowling (2002) diskuterade humorns lämplighet och menade också att 

humor inte var lämpligt i krissituationer. Hon menade att föräldrarna inte var mottagliga 

för humor innan barnets hälsotillstånd var stabilt. Humor kunde i ett senare skede vara till 

hjälp för familjen för att hantera krissituationen. Vidare berättade sjuksköterskorna i 

resultatet att om det fanns en etablerad relation till barnet och familjen så visste 

sjuksköterskan vilken humor som fungerade. Detta styrks av Dowling (2oo2) som menade 

att sjuksköterskan bör etablera en kontakt och en relation till patienten och familjen. På 

det sättet kan barnet och familjen bli omhändertagna på bästa sätt av sjuksköterskan 

genom att sjuksköterskan gör en bedömning av hur mottagliga de är för humor. Dowling 

(2002) skrev att det är viktigt att sjuksköterskan vet när humor kan användas och inte. 

Detta diskuterade sjuksköterskorna i resultatet och alla var överens om vikten av att känna 

in. Ingen tyckte att det var svårt men att det samtidigt var något som gick att träna upp 

med arbetslivserfarenhet. Det menade även Greenberg (2003) som skrev att humor var 

något som sjuksköterskor lärde sig och utvecklade med erfarenhet. Det är därför viktigt att 

vara medveten om att humor både kan vara sårande och hjälpande. Vikten av att använda 

humor rätt belystes väl i resultatet och ansågs viktigt av alla deltagande sjuksköterskor. 

Humor som en copingstrategi för sjuksköterskorna

Det var viktigt att sjuksköterskorna fick känna glädje och använda humor tillsammans. Det 

vad nödvändigt och ett sätt för personalen att bemästra svåra situationer. Beck (1997) 

skrev att humor kunde öka sammanhållningen mellan sjuksköterskorna. Ironi var en typ 

av humor som sjuksköterskorna var försiktiga med i mötet med barnen men som de 

använde i personalgruppen. Åstedt-Kurki och Isola (2001) beskrev i sin studie hur 
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sjukvårdspersonal använde humor i arbetsgruppen. De kunde skoja och retas med 

varandra och använda ironiska skämt. Åstedt-Kurki och Isola (2001) lyfte vikten av att 

sjuksköterskor kunde använda humor som en copingstrategi för att hantera arbetet. 

Humor möjliggjorde en mer positiv och lättsam atmosfär på avdelningen. Att humor 

skapade en positiv atmosfär menade även sjuksköterskorna i resultatet. Vidare lyfte 

sjuksköterskorna vikten av att få använda humor även i sorg, både för barnet, familjen och 

för personalen. Åstedt-Kurki och Isola (2001) skrev att galghumor ofta användes i 

personalgruppen som ett sätt att hantera ett dödsfall eller svår sjukdom. Även Beck (1997) 

beskrev humorn som vinstgivande även för sjuksköterskor genom att hjälpa 

sjuksköterskorna att hantera stressen i arbetet. Humor kan därför även anses vara 

lindrande och en fungerande copingstrategi för vårdpersonal. Sjuksköterskorna upplevde 

även att det kunde bli lättare för personalen att hantera sorgen vid dödsfall om de kände 

att de underlättat barnets sista tid och gjort den så glädjefylld som möjligt. Greenberg 

(2003) beskrev personalens känslor när patienter skrevs ut från sjukhuset och att 

sjuksköterskor då upplevde en professionell stolthet och att de genom humor gjort 

vårdtiden så positiv som möjligt för patienten. Genom detta kan humor anses vara både ett 

arbetssätt för sjuksköterskan men även ett sätt att hantera och reflektera över arbetet. 

Humor kan ses som ett sätt att vårda och bör ha en gedigen plats i omvårdnaden och i 

omvårdnadshandlingar.

Humor som ett sätt att arbeta

Sjuksköterskorna kunde i många fall använda humor genom att vända humorn mot sig 

själva och bjuda på sig själva. Det var en metod som var vanligt förekommande och ofta 

initierad av sjuksköterskan själv. Detta styrker Dowling (2002) som menade att det var en 

strategi som sjuksköterska kunde använda sig av. Sjuksköterskan kunde skoja med barnet 

genom att förlöjliga och lägga fokus på sig själv. En slutsats av detta kan vara att 

sjuksköterskan bjuder in barnet i en mer tillåtande miljö och möjliggör ytterligare 

humorinteraktion med ett barn som är mer avslappnat och nöjt. 

Clowner besökte avdelningen och de uppskattades och var efterlängtade av många barn. 

De flesta av sjuksköterskorna var positiva till clownernas arbete och deras sätt att visa 

finkänslighet och lyhördhet. Hart (2012) intervjuade en barnläkare i Israel som var med 

och grundade clownverksamhet och utbildningsprogram i Israel. Barnläkaren Eidelman 

menade att clowner skulle vara en del i vårdteamet. Alla sjukhus i Israel har nu ett 

medicinskt clownprogram där clownen är lika viktig som resten av vårdpersonalen i 
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teamet kring barnet. Clownerna gick runt med sökare och var det bästa sättet att minska 

stress och oro i situationer på barnakuten. Det kan diskuteras om liknande program skulle 

kunna tillämpas i Sverige, på svenska sjukhus. Clowner finns inte till hands dagligen på 

alla sjukhus i Sverige, men med kunskap om deras arbetes positiva inverkan på barnet så 

är det kanske något som bör föreslås i den kliniska verksamheten. En sjuksköterska i 

resultatet menade att clowner inte passar eller uppskattas av alla barn. Samtidigt lyfts 

clownernas enorma känsla för lyhördhet och finkänslighet fram vilket kan anses vara en 

viktig egenskap i deras arbete. På så sätt kan clownerna känna in när det passar och inte 

och då fånga upp de barn som inte vill ha kontakt med dem och ta ett steg tillbaka.

Humor i relation till barn och familj

Sjuksköterskorna upplevde att humor kunde vara en hjälp i att skapa en relation till barnet 

och till familjen. Greenberg (2003) menade också att humor bidrog till att utveckla 

förtroende i relationen och att förtroende var något som utvecklades genom att 

sjuksköterskan samtidigt kände empati för patienten. Genom detta dras följande slutsats 

att humor är relationsskapande och kan vara ett positivt verktyg i omvårdnaden för att 

skapa en mer personlig kontakt till patient och familj. Det kan även anses vara ett bra 

instrument för sjuksköterskan för att bygga förtroende till barnet och familjen. 

Sjuksköterskorna i föreliggande resultat menade att barnets reaktion var det viktigaste när 

de arbetade med barnet. Att genom olika metoder och med olika verktyg lyckas nå barnet 

så blev ofta föräldrarna lugna. Att arbeta som barnsjuksköterska innebär att arbeta med 

flera personer, inte bara barnet utan ofta oroliga föräldrar och ibland även syskon. Det är 

en utmaning och humor kan underlätta för barnsjuksköterskan. Humor kan ses som en 

isbrytare i kommunikationen och i mötet med barn och familj och gynna goda relationer. 

Därför anses humor vara ett viktigt och intressant ämne som bör lyftas fram och användas 

i den kliniska verksamheten.

Konklusion
Humor ses som något som är roligt och lockar till skratt och som ger möjligheten att känna 

glädje. Det ses också som ett sätt att vara och som lättar upp situationen och 

avdramatiserar. Att uppleva humor skapar välbefinnande, avslappning, trygghet och 

förtroende. Genom att använda humor kan barnets upplevelse av tiden inom sjukvården 

bli mer positiv. Användandet av humor uppkommer oftast spontant och naturligt. Humor 
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har en självklar plats i omvårdnaden, särskilt i barnsjukvården. Inom barnsjukvården 

används humor ofta för att avleda barnet vid olika procedurer och undersökningar. 

Användning av humor måste anpassas efter barnets ålder. Humor kan upplevas som både 

situations- och personbundet. Det viktiga är att vara lyhörd för den individuella 

situationen och känna in när humor är passande respektive opassande. Det är viktigt att 

känna glädje även i sorg, både för barnet, familjen och för personalen. Humor fungerar då 

som en copingstrategi för att hantera svåra situationer. Humor gynnar goda relationer och 

kan vara en hjälp för att kommunicera och informera barn och familj. Barn och föräldrar 

mottager humor positivt och reaktionerna märks. Barnsjuksköterskan märker att barnet 

blir lugnt och avslappnat och känslorna avspeglas i föräldrarna. Genom humor blir mötet 

med barn och familj mer naturligt och personligt.

Implikation och framtida forskning
Resultatet visar att sjuksköterskorna använder humor dagligen i arbetet med barn. 

Humorns positiva egenskaper för både barn, föräldrar och personal lyfts fram i befintlig 

forskning. Det skulle vara intressant med ytterligare forskning kring ämnet humor i 

barnsjukvården. Föreliggande studie undersöker barnsjuksköterskors upplevelser av 

humor i omvårdnaden av sjuka barn. Det hade varit intressant att utforska föreliggande 

ämne ytterligare genom en kvantitativ studie som innefattar ett större upptagningsområde. 

Det hade även varit av intresse att veta hur barnsjuksköterskorna upplevs ur barnens 

perspektiv. 
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Intervjufrågor Bilaga 1

Kan du berätta för mig vad humor är för dig?

Är humor något som du använder dig av i din yrkesroll?

− Om nej, varför?

Hur ser du på användandet av humor i omvårdnaden?

Är det någongång du tycker att humor är olämpligt?

Kan du beskriva så detaljerat som möjligt en situation då du använt humor i ditt arbete?

− Hur tänkte du då?

− Hur fick det dig att känna?

− Kan du berätta lite mer?

− Hur reagerade barnet (eller föräldrarna?)

− Vad hände före och efter den situationen?

Hur tror du att humor i omvårdnaden mottages av barn och familj?

Har du något att tillägga innan vi avslutar intervjun?

Har du några frågor?

Avrundar genom att gå igenom intervjun kort.


