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Sammanfattning    

 

Distriktssköterskan har en betydelsefull uppgift i sitt arbete genom att på ett empatiskt 

och holistiskt sätt möta varje patients livsvärld och välbefinnande. Detta tillsammans 

med att använda humor i kommunikationen kan leda till en god relation. Tidigare 

forskning beskriver att det kan ses som oprofessionellt att använda humor i vården. Det 

beskrivs även en skillnad av användande av humor på sjukhus och i hemsjukvård. 

Denna studie syftar till att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av humor och skratt 

i hemsjukvård och hur det kan påverka relationen med patienten. Studien har en 

kvalitativ ansats där sex distriktssköterskor inom hemsjukvård intervjuades. 

Datamaterialet har sedan analyserats enligt kvalitativ innehållsanalys. Resultatet 

innefattar fem kategorier: Distriktssköterskan öppnar upp för samtal, att använda humor 

i olika vårdsituationer, interaktionens betydelse, personligheter avgör hur humor kan 

användas samt manligt och kvinnligt sätt att uttrycka humor. Resultatet visar att 

distriktssköterskor upplever att humor och skratt i kommunikationen med patienten 

skapar en närmare relation. Det är patientens personlighet och tillfället som avgör om 

humor är lämpligt. Sammanfattningsvis finns ett värde i att distriktssköterskan använder 

humor i mötet med patienter för att skapa en god relation.  
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INLEDNING 

Författarna till denna studie har båda erfarenhet av att humor och skratt i mötet ger en 

positiv anda och ett välbefinnande för både sjuksköterska och patient. När vi bemöter 

patienter med humor och skratt, får vi oftast detsamma tillbaka. Vi har lång erfarenhet i 

vården vad det gäller olika slags möten, situationer och händelser. En av oss arbetar på 

vårdcentral och den andra arbetar inom hemsjukvård. Genom att använda humor och 

skratt i arbetet upplever vi att patientens eventuella bekymmer, smärta och lidande kan 

glömmas bort för stunden. Ämnet intresserar oss och vi vill undersöka betydelsen av 

humor i hemsjukvård. Vi vill veta mer om vilka erfarenheter distriktssköterskor har av 

humor och skratt i sitt arbete. I tidigare forskning har det framkommit att det är viktigt 

att använda humor i mötet med patienten men även att det inte alltid ses som 

professionellt att använda.  

 
 

BAKGRUND 

Här beskrivs humorbegreppet samt kommunikation och humor i mötet mellan 

sjuksköterska och patient. Även en beskrivning av könsskillnader i användande av 

humor. 

 

Kommunikation och humor 

Ansa, leka och att lära är som en vårdande kärna enligt Eriksson (2000, s. 20). Detta 

utgör en grundläggande kärna i omvårdnaden. Den lekande aspekten ger 

tillfredsställelse och en tillit vilket leder till en attraktion som uttrycks i leken. Eriksson 

menar att dessa faktorer påverkar varandra och bildar en sammanflätad helhet. Dahlberg 

och Segesten (2013, s. 190-191) beskriver att när avsikten är att stödja patienters egna 

funktioner måste förutsättningen vara att utveckla vårdande möten och relationer. Om 

det ska ske en fungerande mellanmänsklig relation mellan distriktssköterska och patient 

bör vårdandets ambition vara att lindra lidande, stärka hälsoprocesser och hitta 

egenskaper som ger ett välbefinnande. I en professionell vårdrelation använder 

distriktssköterskan sina kunskaper och erfarenheter som tillgångar för att kunna vara 

helt närvarande i vårdande möten. Därför präglas professionellt vårdande av reflektion 

över händelser i mötet. Distriktssköterskan behöver inneha en medvetenhet om sin 

kunskap och reflektera över sin förförståelse (Dahlberg & Segesten, 2013, s. 190-191). 

 

Humor kan vara ett verktyg att använda för att skapa goda relationer. Skratt är dessutom 

ett språk som alla kan förstå även i svåra möten. En bra känsla för humor spelar en 

betydelsefull roll i den mellanmänskliga kommunikationen vilket kan användas som ett 

medel för att skapa goda relationer. Humor har effekter och funktioner som kan leda till 

känslor av lycka och välbefinnande på individer. Skratt kan användas till att skapa 

kontakt vid umgänge med vänner, men att skratta åt någon kan skapa problem i 

relationen (Olsson, Backe, Sörensen & Kock, 2002).  

 

Enligt kompetensbeskrivningen för distriktssköterskor (Svensk Sjuksköterskeförening 

2008, ss. 7, 11) beskrivs att distriktssköterskans kompetens ska innefatta en fördjupad 

kunskap om kommunikation och samtalsmetodik. Grunden i distriktssköterskans arbete 
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är att möta olika patienter i alla åldrar och olika hälso- och sjukdomstillstånd. Att vara 

distriktssköterska innefattar en bred kunskap med många förmågor för att kunna möta 

alla i yrket tänkbara situationer. Ett etiskt förhållningssätt i bemötandet är särskilt 

viktigt med respekt för den unika patienten med sin autonomi och integritet. Med 

utgångspunkt ur detta kan distriktssköterskan använda humor och skratt i interaktionen 

med patienten för att skapa en god relation Det förebyggande och hälsofrämjande 

arbetet sker inom hela arbetsfältet för distriktssköterskor, därmed även i patienters olika 

former av hem inom hemsjukvården.  

 

Humorbegreppet 

Den definition på humor som detta examensarbete grundar sig på handlar om vad 

humor är i vardagligt tal, exempelvis beskrivs humor som en mental upplevelse på 

fysiologisk grund. En upplevelse av humor består i upptäckten och uppskattningen av 

absurda roliga idéer, händelser och situationer. En definition som täcker in alla 

egenskaper och möjliga funktioner är svårt att finna. De får istället ses som komplement 

till varandra. Humorns definitioner växlar mellan den objektiva och subjektiva humorn 

samt även från det komplexa till det enkla. Humor kan också beskrivas som att allt som 

är potentiellt roligt och aktuellt blir avgörande genom vilken process det sker. Förutom 

detta avgör det sociala livets uppfattningar, normer och värderingar och olika villkor 

över vad som får skämtas om. Ibland kan det anses vara opassande att skämta om vissa 

saker och händelser (Olsson, Backe & Sörensen 2003, 32-33). Humor är något varje 

individ har inom sig vilket utvecklas olika i uppväxten på grund av vilka upplevelser 

individen har varit med om i livet. Barn i femårsåldern skrattar ca 400 gånger per dag 

men vuxna skrattar ca 15 gånger per dag. Beroende på vilken avsikt humorsändaren har 

så blir det avgörande över hur utfallet blir om skrattet är resultatet av humor (Olsson, 

Backe & Sörensen, 2003, s. 138, 148). Kruse och Prazak (2006) beskriver att skrattet är 

det fysiska svaret på humor, vilket leder till positiva fysiska och psykiska effekter. Det 

finns två kategorier som får människor att skratta. Den ena kategorin är människor och 

husdjur, där barn står för den största delen. Den andra kategorin är situationer och 

händelser, där det framkom att berätta historier var den största delen. Författarna 

beskriver att det är en subjektiv perceptuell upplevelse hur humor tolkas. 

 

Enligt nationalencyklopedin (2016) beskrivs skratt som en fysiologisk utveckling av en 

rad hastiga in-och utandningar tillsammans med växelvis avslappnade och spända 

stämband. Olsson, Backe och Sörensen (2003, s. 165) förklarar skrattets betydelse med 

en fysiologisk reaktion vilket leder till en avstressande, lugnande och stämningshöjande 

effekt. Olsson, Backe och Sörensen (2003, ss. 147-148) förklarar att skrattets 

fysiologiska betydelse är vi idag medvetna om. Skrattets effekt ger exempelvis en ökad 

hjärtfrekvens, det blir en djupare andning samt att muskler kontraheras. När skrattet lagt 

sig så slappnar kroppen av, blodtrycket och muskelkontraktionen avtar samt 

hjärtfrekvensen sjunker. Även smärta minskas av skratt och humor genom en 

avslappnande och avledande effekt. Negativa känslor leder å andra sidan till negativa 

kemiska förändringar i kroppen. Nationalencyklopedin (2016) beskriver att humor delas 

vidare in i karaktärsegenskaper där syftet är att locka patienten till leende och skratt 

vilket kan göras i skrift, i tal och i bild och ton. Den andra indelningen gäller betydelsen 

av individer, eller situationer som skapar skratt. Ett sinne för humor krävs vilket är 
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individuellt, vad som styr och avgör om det är roligt eller inte. Olsson, Backe och 

Sörensen (2003, s. 165) påtalar att humor är en intellektuell process i medvetandet. 

Humor kan användas som ett medel att överbrygga olika människors bakgrund och 

kulturer. Det anses vara en viktig beståndsdel och kan ses som en bro till nära samspel 

mellan olika länder och människor (Olsson et. al., 2002). Det är även kulturellt betingat 

och kan upplevas som förolämpande eller nedsättande beroende på den kulturella 

bakgrunden (Haydon & Van der Reit, 2014). Det här ställer krav på distriktssköterskan 

som behöver en kompetens som innefattar ett vetenskapligt förhållningssätt och en 

mångkulturell internationell orientering (Svensk Sjuksköterskeförening 2008, s. 13). I 

Agenda 2030 (Regeringskansliet 2016) som handlar om omfattande och långtgående 

mål med människan i centrum för en hållbar utveckling, tar punkt 36 upp att tolerans 

med interkulturell förståelse, ömsesidig respekt och en etik av globalt medborgarskap 

främjas med ett delat ansvar. Mål 16 beskriver vidare att arbetet behöver inriktas på att 

främja inkluderande och fredliga samhällen för att uppnå hållbar utveckling.  

 

Humor i mötet mellan sjuksköterska och patient 

I dagens sjukvård där tekniska instrument och provresultat används finns en risk att den 

mänskliga kommunikationen i omvårdnaden går förlorad. Även den personliga 

interaktionen kan gå förlorad och sjuksköterskor upptäcker inte alltid när patienten 

försöker initiera till humor i mötet (Haydon & Van der Reit 2014). McCreaddie och 

Wiggins (2007) beskriver att vid användande av humor i hälso- och sjukvården kan 

omvårdnadskompetens och humor uppfattas som motsatser. Om den kompetenta rollen 

som sjuksköterska får styra helt kan mötet för patienten bli helt humorlöst. 

Sjuksköterskan behöver istället vara medveten om att användande av humor inte är 

oprofessionellt. Värdet av humor tas inte alltid på allvar, trots att det kan vara 

stöttepelaren för att skapa en god relation mellan sjuksköterska och patient. Det finns 

situationer när humor inte är lämpligt, men att utesluta humor helt kanske inte heller är 

den bästa lösningen. Humor kan ändå vara ingången för förståelse, avdramatisering och 

en möjlighet att göra en onormal situation mer normal. Sjuksköterskor behöver bli 

medvetna om användandet av sin egen humor och patienternas användande av humor 

för att möten dem emellan ska leda till att patienterna klarar av sin vård bättre 

(McCreaddie & Wiggins 2007). 

 

Tremayne (2014) påtalar att det finns en viss nonchalans i vården om att humor inte är 

viktigt men det finns många fördelar med humor för både sjuksköterska och patient. 

Vårdpersonal bör ha förståelse för att humor och skratt är relevant och betydelsefullt att 

använda i omvårdnaden. Känslouttryck som humor och skratt är äkta vilket främjar en 

ömsesidig mänsklig och intim relation mellan sjuksköterska och patient. När humor 

används på ett effektivt sätt kan resultatet bli ett holistiskt förhållningssätt som är mer 

individualiserat och personligt. Omvårdnaden blir därmed medkännande och tröstande. 

Adamle & Turkoski (2006) beskriver att på sjukhus finns en traditionell miljö där 

humor inte används lika ofta som i hemsjukvård. I patientens egen hemmiljö är det 

naturligare och enklare att använda humor. 

 

Närhet mellan sjuksköterska och patient skapas genom en process som startar i det 

första mötet. Detta utvecklar sjuksköterskans empati för patienten genom att identifiera 

sig med dennes egenskaper och hur denne svarar på sin behandling. Sjuksköterskans 
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roll blir som en professionell vän som vårdar i en miljö som patienterna upplever som 

vänskaplig och varm. Det hjälper till att skapa en hemlik atmosfär på 

sjukhusavdelningen där humor blir en viktig aspekt av patienternas vårderfarenhet 

(Dowling 2008). När patienter initierar till humor så beror sjuksköterskans gensvar på 

tre faktorer: begränsningar i tid, sjuksköterskans erfarenhet och den omgivning som de 

befinner sig i. Humor är en viktig del i den vårdande relationen och har en upplevd 

positiv påverkan på hälsa.  Sjuksköterskornas erfarenhet påverkar deras medvetenhet 

kring humor och deras gensvar mot patienten eftersom de humoristiska inviterna ofta är 

subtila och flyktiga. Patienterna kan även känna sig undervärderade som individer om 

deras försök till humor går obemärkta förbi. Om försöken till humor besvaras av 

sjuksköterskorna kan det potentiellt ändra och förbättra erfarenheten av sjukhusvistelsen 

för patienten och även för sjuksköterskorna (Haydon & Van der Reit 2014).  

 

I en studie där överlevare av cancersjukdom intervjuades, beskriver patienterna sina 

erfarenheter av förändringar i livet och värdet av humor som en copingstrategi. 

Beroende på syftet uppträder humor som en engagerande copingmekanism. Det bidrar 

på olika sätt i stress-copingprocessen och ledde till minskad ångest, ökad förmåga att 

lösa problem, säkerställa viktiga relationer, kommunicera kring viktiga ämnen, återfå 

identitet samt hjälpte de anhöriga att orka. Sådan humor kommer inte på beställning, 

utan växer in i interaktion mellan patientens resurser och den sociala omgivningen, 

liksom med sjukvården. För att utveckla meningsfullt stöd genom cancersjukdomen är 

det viktigt att vårdpersonal och deras chefer också bygger kunskap från berättelserna om 

patienternas vardag, för att bli mer medvetna om deras egen roll och öka sin förmåga att 

ge god vård (Roaldsen, Sørlie & Lorem 2015). 

 

Humor och skratt kan användas även i känslomässiga situationer såsom vid palliativ 

vård. Dean och Gregory (2005) belyser att humor inte bör ignoreras men kan inte heller 

användas som ett universalmedel. Humor kan inte ersätta vetenskaplig kunskap eller 

fysiologiska parametrar som är relaterade till hälsa eller sjukdom men kan ses som en 

mänsklig dimension som är värdefull. Inte heller inom den palliativa vården bör humor 

underskattas. Ridley, Dance och Pare (2014) kom fram till att även i ett palliativt skede 

kan humor vara högt värderat, men frekvensen av skratt minskar signifikant när 

patienten blir sämre. Humor är en viktig faktor i upplevelse av en god död då en stor 

andel av patienterna, deras anhöriga och vårdpersonalen värderar att humor är 

betydelsefullt vid livets slut (Ridley, Dance & Pare 2014). 

 

Könsskillnader i användande av humor 

Sjuksköterskor behöver vara medvetna om hur könet påverkar patienters användande av 

humor. De bör vara observanta för att kunna överväga om humor är ett användbart 

verktyg i den vårdande relationen. För kvinnliga patienter är humor ofta direkt, 

situationsbunden och används som betryggande samtal för andra i omgivningen. De 

kvinnliga patienternas humor är inte lika tydlig som männens men är ändå viktig, då det 

kan dölja underliggande oro och bekymmer.  Manliga patienters humor handlar mer om 

berättelser och anekdoter som används för att patienten inte ska känna sig underlägsen 

sjuksköterskan. Mäns humor är mer direkt och påträngande men används också för att 

dölja bekymmer. Noterbart är att när humor besvaras lämpligt av sjuksköterskor kan det 

ändra och förbättra sjukhusvistelesen för patienten och i sjuksköterskornas arbete. 
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Humor humaniserar omvårdnaden från sjuksköterskorna, den skapar även ett band och 

öppnar kommunikationen mellan sjuksköterska och patient (Haydon, Van der Reit & 

Browne, 2015).  

 

 

PROBLEMFORMULERING 

I distriktssköterskans kompetens ingår att ta hänsyn till patientens hela livssituation och 

använda god kommunikation för att bygga en god relation. Tidigare forskning visar att 

humor och skratt kan ses som oprofessionellt. Det finns en osäkerhet i att använda 

humor trots att det bevisligen fungerar som ett arbetsredskap för att etablera en god 

relation. Hämmas distriktssköterskors relationsskapande av dessa hinder? Som blivande 

distriktssköterskor ser vi värdet av att använda humor och skratt som en del i den 

vårdande kommunikationen och relationen. Skratt är ett uttryck som de flesta förstår 

trots svåra situationer i livet. Känslan för humor kan stärka relationen mellan 

distriktssköterska och patient. Vår avsikt är att undersöka distriktssköterskors 

erfarenheter av att använda humor och skratt i hemsjukvård. 

 

  

SYFTE 

Att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av användande av humor i hemsjukvård 

och om det påverkar relationen med patienten.  

 

 

METOD 

Ansats 

Elo & Kyngäs (2007) beskriver att om det inte finns tillräckligt med tidigare kunskap 

om ämnet eller om den är fragmenterad, är det rekommenderat att använda en induktiv 

ansats. Kategorierna härleds från insamlad data i induktiv innehållsanalys. En ansats 

som är baserad på induktiv data rör sig från det specifika till det generella, så att 

särskilda faktorer observeras och sedan kombineras in i ett större sammanhang eller ett 

generellt påstående (Elo & Kyngäs, 2007). 

 

Deltagare 

Vid forskning är utgångspunkten att ta reda på den bästa källan för att maximera 

förståelsen av ämnet. Ett korrekt och representativt urval är viktigt för att säkerställa att 

det som undersöks speglar verkligheten och sedan kan generaliseras till befolkningen 

(Polit & Beck, 2012, s. 515). Verksamhetschefer för sjuksköterskorna i tre olika 

kommuner i södra Sverige tillfrågades och gav sitt medgivande (bilaga 1) till att låta två 

distriktssköterskor i vardera kommunen delta i studien. Sex distriktssköterskor 

tillfrågades om deltagande i intervjustudien. Samtliga tillfrågade accepterade deltagande 

och intervjuerna genomfördes, därav finns inget bortfall. Samtliga distriktssköterskor 

hade arbetat inom hemsjukvården mer än 2 år. 
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Datainsamling 

Datainsamlingen har utgått ifrån den halvstrukturerade livsvärldsintervjun. Målet med 

intervjun är att få beskrivningar av den livsvärld som distriktssköterskorna har och 

syftet blir att tolka, förstå och beskriva fenomenet (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 19). 

Intervjuerna har uteslutande genomförts på distriktssköterskornas arbetsplatser vilket de 

själva valt. Intervjuerna spelades in med hjälp av diktafon samt med egna 

mobiltelefoner för att säkerställa inspelningarna. Intervjuerna varade mellan 13 och 19 

minuter.  

 

Dataanalys 

De inspelade intervjuerna transkriberades och under arbetet kontrollerades att 

transkriberingen var korrekt. Vissa ord som sagts har justerats för att säkerställa 

sekretess kring något patientexempel och även vilken arbetsplats någon 

distriktssköterska arbetar på. I transkriberingen framgår det vem det är som samtalar. 

Suckar, skratt, pauser m.m. är beskrivna med ord. Intervjuerna har avidentifierats i 

samband med transkriberingen och de nedskrivna intervjuerna numrerades istället 1-6. 

Dessa nummer används även i citaten i studien. Tre intervjuer vardera har transkriberats 

och sedan har båda läst igenom alla sex intervjuerna flera gånger och därefter har 

innehållet analyserats gemensamt för att få en ytterligare kvalitets aspekt. 

 

Analys av kvalitativ data är en aktiv och interaktiv process. Data läses om och om igen i 

sökandet efter mening och förståelse. Insikter och teorier kan inte uppstå förrän 

forskaren är helt familjär med datan (Polit & Beck, 2012, s. 557). Tillförlitligheten av 

den insamlade datan är viktig vid kvalitativ forskning (Polit & Beck, 2012, s. 175). När 

forskaren förstår datan kan den analyseras (Elo & Kyngäs, 2007). Den induktiva 

innehållsanalysen delas in i tre huvudfaser: Förberedelse, organisering och rapportering. 

Trots detta finns det inga särskilda regler för att analysera data. Nyckelfaktorn i all 

innehållsanalys är att alla orden i texten klassificeras in i mindre innehållskategorier 

(Elo & Kyngäs, 2007). 

 

Organiseringen innefattar öppen kodning, skapa kategorier och abstraktion. Med en 

öppen kodning skrevs gemensamt noteringar och rubriker ner i marginalen i samband 

med genomläsning. För att få en djupare förståelse för datamaterialet användes frågor 

enligt Elo och Kyngäs (2007) samt Polit och Beck (2012, s. 558) som exempelvis “vad 

är det här?”. Det skrivna materialet lästes igenom flera gånger och så många noteringar 

och rubriker som behövdes skrevs ner i marginalen för att beskriva alla aspekter av 

innehållet. Noteringarna fördes sedan över till kodschemat som underkategorier. 

 

Syftet med att sedan gruppera data är att reducera antalet kategorier och föra ihop de 

som är lika eller olika i högre, bredare kategorier. Data som hör samman i en särskild 

grupp behöver jämföras med andra data som inte hör samman med den kategorin. Att 

skapa kategorier är ett sätt att beskriva fenomenet, öka förståelsen och skapa kunskap. 

När forskaren skapar kategorierna bestämmer forskaren genom att tolka, vad som ska 

sättas in i samma kategori (Elo & Kyngäs, 2007). 

 

Med abstraktion formuleras en generell beskrivning av resultatet genom kategorisering. 

Varje kategori namnsätts genom att använda ord karakteristiska för ämnet. 
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Abstraktionsprocessen fortsätter så länge det är resonabelt och möjligt (Elo & Kyngäs, 

2007). Samtliga underkategorier skrevs rent och sedan följde fortsatt gemensamma 

diskussioner vilka som hörde ihop. Underkategorier med liknande innehåll grupperades 

ihop. De fördes sedan samman och namnsattes som 16 mellankategorier. Diskussionen 

och analysen fortsatte och mellankategorierna utmynnade i fem huvudkategorier.  

Det är möjligt att beskriva vissa delar i detalj, men andra delar som forskarens egna 

agerande och insikter kan vara svårt att beskriva i ord (Elo & Kyngäs, 2007). 

 

Exempel på hur kategorierna ser ut: 

  

Underkategori    Mellankategori          Huvudkategori 

 

Ensam patient lever upp 

med distriktssköterskans 

humor 

Resultat av 

distriktssköterskans arbete 

Distriktssköterskan öppnar 

upp för samtal 

Humor en flykt från allvar 

och smärta 

Komma ifrån lidandet Att använda humor i olika 

vårdsituationer 

Bjuder på sina misstag och 

skrattar tillsammans 

Mötas på samma nivå Interaktionens betydelse 

Ingen specifik situation att 

inte använda humor, mer 

personligt 

Patientens personlighet Personligheter avgör hur 

humor kan användas 

Män har mer fasad än 

kvinnliga patienter 

Skillnad män och kvinnor Manligt och kvinnligt sätt 

att uttrycka humor 

 

Etiska överväganden 

Enligt lagen om etikprövning av forskning som involverar människor (SFS 2003:460), 

ska respekten för informanten och dennes människovärde skyddas i forskningen. De 

fyra forskningsetiska grundprinciperna enligt Vetenskapsrådet som beskriver samtycke-

, informations-, konfidentialitets- och nyttjande-kraven för forskning har legat till grund 

för undersökningens upplägg inklusive utformning av informationsbrevet till 

distriktssköterskorna. Enligt Helsingforsdeklarationens etiska principer kring forskning 

som involverar identifierbar mänsklig data, ska sårbara grupper och individer ska få 

särskilt skydd (WMA Declaration of Helsinki, 2016). Distriktssköterskorna i studien har 

före intervjun fått ett informationsbrev (bilaga 2) med information om studien och att 

det var ett frivilligt deltagande som kunde avbrytas när som helst under intervjun utan 

förklaring. De har läst igenom och skrivit under informationsbrevet och därmed gett sitt 

informerade samtycke till att delta i studien. Enligt Polit och Beck (2012, s. 157) är det 

särskilt viktigt med ett informerat samtycke som innebär att informanterna har fått 

adekvat information och förstår vad studien innebär och att de har möjlighet att frivilligt 

samtycka eller neka till deltagande  
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Förförståelse 

Förförståelse beskriver den erfarenhet, kunskap och den referens till teori som forskaren 

har med sig. Motivationen till en studie grundar sig till stor del på förförståelse i valet 

av forskningsämne. Forskaren behöver ett medvetet och reflekterande förhållande till 

sin förförståelse för att förebygga att hamna i fallgropar där förförståelsen hindrar 

kunskapen som annars hade kommit fram i studiens data (Malterud, 2014, s. 48-50). I 

den här studien valdes ämnet utifrån en förförståelse kring att humor är viktigt i vården 

men används kanske inte i tillräcklig utsträckning. Författarna diskuterade initialt sina 

erfarenheter och motiv till varför ämnet var intressant. Även ett medvetet reflekterande 

för att undvika att intervjua informanter som författarna känner närmare gjordes i 

samband med urvalet av deltagare till studien.  

 

 

RESULTAT 

Huvudkategorierna beskrivs under respektive rubrik som presenterar resultatet av 

datainsamlingen.  

 

De fem huvudkategorierna är: Distriktssköterskan öppnar upp för samtal, att använda 

humor i olika vårdsituationer, interaktionens betydelse, personligheter avgör hur humor 

kan användas samt manligt och kvinnligt sätt att uttrycka humor. 

 

Distriktssköterskan öppnar upp för samtal  

 I intervjuerna framkom vikten av att uppmärksamma ensamma patienter. När 

distriktssköterskan använder humor lever patienten upp. De beskriver även att 

upplevelsen av att använda humor gör att patienten öppnar upp sig och berättar saker 

den inte skulle gjort annars. Ofta mår patienten bättre när vi går än när vi kom. 

 

“…Många sitter ensamma och kanske inte har något stort socialt nätverk...eh...de kan 

leva upp väldigt när man sitter och pratar och skojar en stund...eh…. ja… man behöver 

ju inte berätta massa skämt hela tiden utan det kan räcka att man pratar gamla 

minnen…”(D .4). 

 

En distriktssköterska beskriver att ibland kan det vara svårare och tar längre tid att lära 

känna vissa patienter. Det blir större utmaningar att kunna nå fram och skapa en 

närmare relation. Med användande av humor beskrivs hur de kan fånga patienterna och 

hur det i sinom tid leder till något riktigt bra. Distriktssköterskan kan själv få bekräftelse 

från patienten att hon har nått fram och att de har fått en god relation. 

 

Det beskrivs i flertalet av intervjuerna att patienter kan i början vara missnöjda och 

svåra att nå av olika orsaker. I vissa fall har det varit rena missförstånd.  När detta 

senare reds ut kan patienten slappna av och ta fram helt andra sidor. När patienten blir 

nöjd med sin vård leder det ofta till humor i mötet. Patienten mår då bättre och kan 

lägga mer fokus på träning och rehabilitering vilket från början var svårt att motivera 

till. 
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“Det har varit väldigt svårt att komma inpå den här damen… Sen kommer det fram så 

småningom att hon varit rökare, eller är rökare…-vill du låna en cigarett? Så får vi det 

stora leendet… nu har vi hittat en balans, alltså nu fungerar hon. Nu orkar hon börja 

träna… (D. 2). 

 

Att använda humor i olika vårdsituationer 

Distriktssköterskorna beskriver erfarenheter av att använda humor i hemsjukvård, där 

det kan vara lämpligt och olämpligt att använda humor. Humor ses som ett 

arbetsredskap där patienten kan komma ifrån lidande. De använder olika beskrivningar 

kring föremål eller händelser som inkörsportar för att kunna använda sig av humor och 

skratt. 

 

Distriktssköterskan förklarar att humor ofta används som ingång till samtal och att det 

för henne ses som ett självklart förhållningssätt i hennes arbete. Hon får med sig 

patienten i samtalet vilket leder till att det blir en gemytlig och behaglig stämning. En 

distriktssköterska beskriver “ innan man kommer in på djupare samtalsämnen så brukar 

det lätta upp stämningen om man kan skämta till om nånting som man tycker är 

passande.” ( D. 6). Flertalet beskriver att de använder humor som ett arbetsredskap för 

att hjälpa patienten att underlätta bekymren. En patient har beskrivit att efter sin 

sjukhusvistelse spelade det ingen roll om det var en läkare, vårdbiträde, sjuksköterska 

eller lokalvårdare som hade varit duktigast, utan det var den mest skämtsamma 

personen patienten kom ihåg. 

 

Det beskrivs att gamla minnen och händelser kan vara en bra inledning till humor, då 

tidigare roliga händelser blir humoristiska i återberättandet. Att locka fram andra ämnen 

än sjukdom i patientens livsvärld kan vara exempelvis tv-program eller olika intressen. 

Även husdjur, ett par söndriga byxor eller en cigarett har framkommit som exempel i 

intervjuerna. En distriktssköterska beskriver att husdjuret kan vara den bästa medicinen 

mot ensamhet och är ofta orsaken till humoristiska händelser. Samtal kring husdjuret 

leder till att hon når patienten och de kan skratta tillsammans. 

 

“ Så just via djur och så.. så var det en bra medicin så man kunde nästla sig in hos 

patienten då med..då kunde jag ju berätta lite med… ja min katt han är ju så dummer 

den  gör det och det.. så kunde vi skratta åt det liksom… så man kunde gå via djuret och 

nå henne…” ( D. 3). 

 

Distriktssköterskorna menar att humor är viktigt även i känsliga situationer då 

patienterna använder humor för att tänka på annat. En distriktssköterska beskriver att 

det är tråkigt att bara samtala om sjukdomar både för sig själv och för patienten. Humor 

kan användas som flykt från allvar och smärta, detta leder till att patienten mår bättre 

både psykiskt och fysiskt. En distriktssköterska upplever att humor används även för att 

dölja glömska vid demenssjukdom.  

 

Det sägs av en distriktssköterska att anhörigas har behov av att berätta positiva minnen 

och roliga historier efter dödsfallet. Det upplever hon som väldigt vanligt. Anhöriga har 

även behov av att samtala och skämta om andra saker än just sjukdom och dödsfall. Det 

finns situationer och olika händelser där skratt är mer än vanligt, vilket beror på hur 
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anhörigas personligheter är. I den palliativa vården är det av stor betydelse att känna av 

om och när humor är lämpligt, inte bara för patienten utan även för anhöriga. Det kan 

handla om svåra situationer med människor i kris. Det kan även förekomma stora 

kontraster från skämt till allvar i den palliativa vården. Exempelvis när en 

cytostatikabehandling ska avslutas, provtagningar minskar eller när allvarliga besked 

ska ges. Då passar det inte att skämta. 

 

“  Jag upplever att det är ganska vanligt i den palliativa vården att...eh... alltså när  

någon har avlidit... då man träffar anhöriga sen så.. det kan vara direkt efteråt.. flera 

dagar efteråt eller veckor eller år...eh… dom har behov att prata om deras positiva 

minnen och roliga historier som hänt och vill gärna förmedla detta…” ( D. 4). 

 

Ibland kan humor gå överstyr och bli fel, detta beskriver alla distriktssköterskorna. Ett 

exempel som förklaras är att det kan vara olämpligt med ”skratt och flams” inför 

patienten och anhöriga, att skratta på fel platser där anhöriga är i kris kan upplevas som 

kränkande. Då svåra och smärtsamma känslor är involverade får distriktssköterskan 

känna av om humor är lämpligt. Mottagaren bör även förstå skämtet annars blir det fel. 

Humor kan även bli olämpligt om skämt misstolkas. Skämtet kan ibland misstolkas 

vilket leder till missförstånd. Det kan vara från både distriktssköterskan och patienten. 

Ibland går samtalet över styr och då får distriktssköterskan markera när det har gått för 

långt.  

 

“Jag kan inte säga att det finns något tillfälle som är olämpligt… ibland kanske man 

kan tycka att man har trampat i klaveret och sagt någonting dumt… men i efterhand 

så… om man tänker efter så har det oftast lättat upp samtalet i alla fall” (D. 6). 

 

Distriktssköterskan beskriver att ett tidigare missförstånd kan användas som ingång till 

skämt och därmed få en bekräftelse på att skämtet var okej. Exempelvis nämndes det att 

en patient skämtade om något som han sedan ångrade. Patienten tänkte på den 

händelsen och var rädd att det gick över gränsen eller att distriktssköterska tog illa upp. 

I efterhand när de åter möts tas skämtet upp igen men denna gång på ett annat sätt och 

de kan skratta åt det tillsammans. 

 

Interaktionens betydelse 

Distriktssköterskans erfarenheter av att skapa en relation förklaras genom att känna in 

och lära känna patienten, att de då kan mötas på samma nivå. 

 

Ofta får distriktssköterskorna känna av och känna in när humor passar att använda. De 

får stödja sig på sin professionalitet. Distriktssköterskan får vara ödmjuk och inneha en 

fingertoppskänsla. Någon har beskrivit en känsla av att gå på tå och känna sig för kring 

vad som passar, eftersom humor ofta uppfattas olika. Flertalet beskriver att vid det 

första besöket är det viktigt att känna av på patientens villkor. En distriktssköterska 

berättar “... Man ser ju hur patienten reagerar också. Ibland kan man skoja väldigt 

mycket med en patient, men ibland så känner man att det passar sig inte alls…” (D. 1).  

Distriktssköterskan kan anpassa sin humor till person och situation. Det handlar även 

om att det alltid finns något positivt och något friskt att ta till vara på. Att hon kan hitta 

människan i sjukdomen och försöka förstå patientens livsvärld. Det beskrivs även att 
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humor är ett självklart förhållningssätt i arbetet. Att kunna vara seriös och avväga 

humor på rätt nivå, kunna balansera och känna av om humor är lämpligt. Detta ses som 

betydelsefulla egenskaper. Någon förklarar att hon visar sig mänsklig men är ändå 

tydlig med att avgränsa det privata. Ibland kan humor gå för långt och då får 

distriktssköterskan leda in på ett annat samtalsämne.  

 

“ Alltså… humor och skratt är ju väldigt, väldigt viktigt i möten mellan människor 

överhuvudtaget...situationen kan vara oerhört tung och det kan ju vara oerhört tragiska 

situationer man är med i... men oftast går det ju ändå hitta någon slags positiv anda i 

ett samtal…” ( D. 2 ). 

 

Distriktssköterskorna beskriver att när de har träffat sina patienter flera gånger och lärt 

känna dem och byggt upp en närmare relation så upplever de att det är lättare att 

använda humor och skratt. Detta leder även till att mötet blir mer avslappnat. De påtalar 

även att det går snabbare att få en nära relation när det finns husdjur i hemmet. Samtalen 

kan då exempelvis kretsa kring roliga händelser kring husdjuret och även 

distriktssköterskans husdjur, vilket leder till skratt. 

 

Distriktssköterskan visar sig vara personlig och enkel, är precis som vem som helst och 

sätter sig inte i någon maktposition. Hon bjuder på sina misstag vilket leder till 

gemensamma skratt.  En distriktssköterska erfar att det är lätt att möta patienter med 

deras humor och på deras nivå. Ibland driver patienten med sig själv och på så sätt 

kommer patienten närmare distriktssköterskan. För att bygga en relation och kunna 

mötas på samma nivå krävs det ibland ett större engagemang. Vissa patienter har en 

stark integritet och personlighet vilket ställer stora krav på distriktssköterskan att kunna 

hitta infallsvinklar att använda humor.  

 

Personligheter avgör hur humor kan användas  

Distriktssköterskans erfarenheter av att se till patientens personlighet och sin egen 

personlighet i yrkesrollen. Distriktssköterskorna mår bra av att skratta och ha roligt med 

patienter och kollegor. Det finns generationsskillnader på hur humor används av 

patienterna.  

 

Alla distriktssköterskorna förklarar att det är patientens personlighet som avgör hur och 

på vilket sätt humor kan användas. Det finns ingen specifik situation att inte använda 

humor i, det beror på vilken relation och situation patienten befinner sig i. För de flesta 

patienter är humor viktigt, om personen är humoristisk fortsätter den oftast att vara 

humoristisk även vid försämring i sin sjukdom.  En del patienter upplevs inte ha någon 

glädje i livet, då inbjuder de inte till att skämta och skratta. Men när de lärt känna 

varandra så förklarar en distriktssköterska att det ändå finns en humor hos patienten från 

början men en annan sorts humor än vad hon var van vid.  

 

“ Du kan inte köra samma stil på alla personer du möter… utan du måste kunna 

anpassa den… både till person och till situation… man måste kunna va allvarlig ibland 

också när situationen kräver det...” (D. 4). 
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Någon distriktssköterska beskriver att hon kommer långt med ett leende vid första mötet 

då det oftast ger ett leende tillbaka. Hon bjuder på sig själv utifrån sin personlighet 

vilket blir avgörande för hur humoristiskt mötet blir. Distriktssköterskan beskriver att 

hon kommer långt med humor i arbetet i patientens hem. 

 

Alla är eniga om att humor inte är åldersrelaterat, men de påtalar att de anpassar humor 

till generation. De äldre patienterna har svårt att uppfatta de yngres ord då det är 

skillnad i hur språket används. En distriktssköterska säger att en patient beskrev att det 

är bara det yttre som är gammalt oavsett om man är 90 år. Känslan för humor kan vara 

densamma som i ungdomen. Patienter har förklarat att livet är roligt även som äldre. 

Distriktssköterskan nämner att det kan vara lättare att skämta med de yngre patienterna 

då de befinner sig i samma generation som distriktssköterskan. De skämtar mer rakt på 

sak och har grövre skämt. Yngre patienter kan vara mer restriktiva mot 

distriktssköterskan. De är ofta svårt sjuka och använder skämt vid jobbiga situationer 

för att dölja sin utsatthet. 

 

“Det är ju många gånger de gamla säger att livet är svårt ändå, så varför ska man inte 

ha roligt när man kan.” ( D. 5). 

 

Möten med människor i arbetet är roligt, detta påtalar alla distriktssköterskor. Någon 

nämner att hon vill ha mer möten med människor och mindre arbete med register. Ett 

öppet samtal förklaras som givande och roligt. Det är lätt att skratta med patienterna och 

humor är vanligt i arbetet. Distriktssköterskan mår bra av att skratta och ha roligt med 

sina patienter och kollegor, ibland behöver hon gråta och skratta av sig. Det kollegiala 

stödet är viktigt där olika patientsituationer och händelser kan diskuteras, det ges en 

bekräftelse och ett stöd från kollegorna. Det kan utmynna i förlösande gråt eller skratt. 

Det är läkande att ventilera olika situationer med skratt och humor. 

  

Manligt och kvinnligt sätt att uttrycka humor 

Distriktssköterskans erfarenheter vad det gäller män och kvinnor. Det är framförallt 

personligheten som avgör om och hur humor används men det förekommer även 

skillnader i hur kvinnliga- och manliga patienter använder sig av humor. 

 

En distriktssköterska beskriver att det finns en skillnad i relationen om det är en manlig 

eller kvinnlig sjuksköterska. En manlig sjuksköterska kan småflirta med de kvinnliga 

patienterna vilket uppskattas. De kvinnliga patienterna lever upp och mår bra av 

uppmärksamheten. Men om en kvinnlig sjuksköterska småflirtar med en manlig patient 

så är det lättare att det misstolkas. En manlig sjuksköterska kan ha en annan erfarenhet 

än en kvinnlig.  

 

Alla distriktssköterskorna upplevde att humor är oberoende av kön. Det är återigen 

personligheten som avgör. Sättet att använda humor är däremot olika. Män kan använda 

humor som flykt vid pinsamma situationer, som vid intimvård.  De kan även ha en 

annan ”jargong” än kvinnliga samt att de har mer fasad än kvinnliga patienter. De 

upplever även att äldre män inte förväntas visa känslor. En distriktssköterska upplever 

att de kvinnliga patienterna har en mer allvarlig nivå och driver mer med sig själva. Hon 
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beskriver vidare att det finns förutfattade meningar om att det bara är män som ”skämtar 

under bältet”. Även kvinnor skämtar under bältet men vet mer när det passar in.  

 

“Det är nog förutfattade meningar det här med att…eh... män skojar lite mer om… ja… 

humor under bältet, men det finns faktiskt många kvinnor som också gör det lika 

mycket…”. (D. 6) 

 

Generellt skämtar manliga patienter mer med sexuella anspelningar och flirtar mer med 

de kvinnliga sjuksköterskorna. Ibland är de småfräcka och skämtar på en accepterad 

nivå, men går det över gränsen markerar distriktssköterskan att det inte är acceptabelt. 

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussionen beskriver hur intervjuerna har analyserats, det ges även förklaringar 

kring styrkor och svagheter i studien. Förförståelse och etiska försäkringsprinciper 

nämns. I resultatdiskussionen diskuteras resultatet där även ny litteratur användes för att 

belysa distriktssköterskornas erfarenheter av humor i interaktion med patienten.  

 

Metoddiskussion 

En kvalitativ innehållsanalys har valts för att förstå meningen av humor och skratt som 

fenomen och hur de används och fungerar i mötet mellan distriktssköterska och patient. 

Distriktssköterskor står för den mänskliga erfarenheten här och intervjuerna med dem är 

källor till information om hur interaktionen fungerar i relation till humor och skratt. 

Polit och Beck (2012, s. 490. 494, 495) menar att när erfarenheter av mänskliga 

relationer ska beskrivas ska fokus läggas på att förstå meningen av fenomenet. 

 

För att beskriva distriktssköterskornas erfarenheter av humor och skratt valdes 

halvstrukturerad livsvärldsintervju. Enligt Kvale och Brinkmann (2014, s. 19) används 

den för att kunna förstå, tolka och sedan beskriva informantens livsvärld. Med öppna 

frågor och fasta följdfrågor (bilaga 3) har informanterna sedan utifrån sin livsvärld 

beskrivit sina erfarenheter. Utifrån svaret på huvudfrågan har följdfrågorna använts för 

att få ingående svar på distriktssköterskornas erfarenheter. Distriktssköterskorna i 

studien har alla lång erfarenhet som sjuksköterska och även som distriktssköterska 

vilket ses som en styrka för att besvara studiens syfte. Efter de två första intervjuerna 

utvärderade författarna mängden datamaterial och blev medvetna om att även om 

intervjuerna inte var långa i tid så var innehållet tillräckligt. Beslut togs då att sex 

intervjuer räckte för  datainsamlingen. Enligt Polit och Beck (2012, s. 515) kan även en 

liten intervjugrupp inneha stor erfarenhet med många händelser och upplevelser som de 

kan delge till en studie. 

 

Samtliga deltagare är kvinnor. Det kan vara en nackdel då diskussion om skillnader för 

kvinnliga och manliga patienter och manlig respektive kvinnlig distriktssköterska i 

hemsjukvården gällande humor och skratt då endast besvarats av kvinnliga 

distriktssköterskor. I den här studien är det därför endast de kvinnliga erfarenheterna 

kring könsskillnader som beskrivs, vilket är en svaghet i vår forskning. Någon har i 

intervjun kommenterat att det kan vara skillnader när manliga distriktssköterskor 
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använder humor. För att få svar på det krävs forskning på manliga distriktssköterskors 

erfarenheter. Författarna kunde tidigare uppmärksammat detta och aktivt sökt efter 

manliga distriktssköterskor, det kunde givit ett delvis annat resultat. 

 

Distriktssköterskors erfarenheter har analyserats med en induktiv ansats eftersom det 

handlar om specifika personliga erfarenheter. När vi sedan observerar särskilda innehåll 

skapas genom analysen kombinationer i större sammanhang. Enligt Elo och Kyngäs 

(2007) handlar induktiv databehandling om att studera detaljer ur helheten och sedan 

kombinera in dem i större sammanhang. Författarna läste in sig på det transkriberade 

materialet och skrev ner öppna koder med innebörd. Nedskrivning i kodscheman gjorde 

datamaterialet neutralt för författarna vilket underlättade tolkningen. 

 

När den stora textmassan analyserades och strukturerades användes den kvalitativa 

innehållsanalysen enligt Elo och Kyngäs (2007). Metoden ansåg vara passande och 

lättöverskådlig för vår datainsamling då den delar in innebörden i texten i tre steg av 

kategorier. För att optimera förståelsen för innehållet använde vi frågor att ställa oss 

enligt Elo och Kyngäs (2007) och Polit och Beck (2012, s. 558). De var till hjälp för att 

sätta sig in i hur vi skulle tänka i analysprocessen vilket underlättade för oss att tänka 

och tolka likartat. De nedskrivna underkategorierna analyserades vidare och fördes 

samman utifrån likheter. Motsatser uppdagades även i detta skede. Genom att jämföra 

motsatser ökades förståelsen ytterligare för innehållet. Nya teorier kan inte uppkomma 

innan innehållet förstås. Enligt Elo och Kyngäs (2007) är det först då data kan 

analyseras. Att analysera tillsammans gav en bred insyn i materialet och diskussionerna 

i analysarbetet ledde fram till förståelse för innehållet. Det ger en kvalitetsaspekt till 

studien när båda författarna gemensamt tolkat och analyserat data vilket stärker 

trovärdigheten. 

 

Abstraktionsprocessen fortsatte i ytterligare ett steg då våra fem huvudkategorier för oss 

tolkades som en process i hur humor och skratt används i hemsjukvård. Detta påverkar 

kommunikationen och relationen mellan distriktssköterska och patient. I slutet av 

analysen upplevs en svaghet i denna metod att inte kunna gå ytterligare ett steg för att 

beskriva den processen. Dock är det enligt Elo och Kyngäs (2007) möjligt att fortsätta 

abstraktionen så länge det är resonabelt och möjligt och att forskarens agerande och 

förståelse inte i detalj kan beskrivas i ord.  

 

Ny litteratursökning genomfördes utifrån det nedskrivna resultatet där relevanta  

vetenskapliga artiklar söktes utifrån att besvara syftet, diskutera och belysa resultatet. 

Författarna fann intressant material som styrkte resultatet och det bidrog till en 

intressant diskussion. 

 

Vår förförståelse grundar sig i att vi upplever humor och skratt som ett viktigt område 

vilket behöver användas mer i vården. I tidiga diskussioner i metodarbetet bearbetades 

vår förförståelse genom att samtala om vad humor och skratt betyder för oss själva och 

våra erfarenheter från humor i vården. Ett medvetet val togs för att undvika att intervjua 

för oss kända distriktssköterskor då det skulle kunna bidra till förförståelse för både 

intervjuare och informant och därmed påverka innehållet av data. Om datamaterialet 

inte hade varit tillräckligt var tanken att intervjua fler distriktssköterskor men 

datamaterialet var fullt tillräckligt för att besvara syftet. Polit och Beck (2012, s. 515) 
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beskriver att ett representativt urval är av vikt för att säkra upp att det som undersöks 

beskriver verkligheten.  

 

I etikprövningslagen (SFS 2003:460) beskrivs att informanten ska skyddas i forskning 

som involverar människor. De forskningsetiska grundprinciperna (Vetenskapsrådet, 

2002) samt Helsingforsdeklarationen (WMA Declaration of Helsinki, 2016) har använts 

som etiska källor i studien för att skydda våra informanter. Handledaren till denna 

studie har godkänt informationsbrevet till informanterna. Samtliga distriktssköterskor i 

studien har sedan gett sitt informerade samtycke till att delta och ingen av dem har 

avbrutit sin medverkan. 

 

Resultatdiskussion 

Distriktssköterskorna beskriver sina erfarenheter av vad användande av humor och 

skratt betyder i mötet med patenten samt hur interaktionen blir dem emellan. På den 

inledande frågan om deras erfarenheter svarar alla att det är av stor vikt med humor i 

vården. Det ses som positivt, dels i mötet med patienten samt i personalgruppen. I 

resultatet framkommer det tydligt att när distriktssköterskan använder humor i 

kommunikationen leder det till en snabbare och närmare relation. Det finns en skillnad i 

hur olika generationer använder humor och även en skillnad för  kvinnor och män.  

 

Distriktssköterskan öppnar upp för samtal 

När det uppstått en relation mellan distriktssköterska och patient med hjälp av humor i 

kommunikationen upplever distriktssköterskan att patienten öppnar upp sig och berättar 

om olika händelser och blir mer personlig. Tanay, Wiseman, Roberts och Ream (2014) 

belyser värdet av humor som en betydelsefull faktor att använda för att relationen 

mellan sjuksköterska och patient ska fungera. Åstedt-Kurki och Liukkonen (1994) 

beskriver också att där det finns ett sinne för humor i relationen mellan sjuksköterska 

och patient upplevs det lättare att komma varandra närmare. Det leder till en avslappnad 

attityd för dem båda och det blir en ärlig och uppriktig dialog dem emellan.  

 

I Agenda 2030 (Regeringskansliet 2016) beskriver mål nr. 3 att för att uppnå hållbar 

utveckling behöver vi alla arbeta för att uppnå hälsosamma liv med välbefinnande för 

alla medborgare i alla åldrar. Enligt Tanay et. al. (2014) använder patienter humor för 

att bli omtyckta av sjuksköterskor, för att hjälpa sjuksköterskor att klara av sitt dagliga 

arbete och för att hjälpa dem att klara av stress i arbetet. De använder alltså humor för 

sjukvårdspersonalens skull och inte bara för sin egen. Sjuksköterskorna upplever å sin 

sida att humor underlättar arbetsdagen och bidrar till att göra arbetet roligare (Tanay et. 

al. 2014). Det här leder till hållbar utveckling för både patient och sjuksköterska vilket 

även framgår från distriktssköterskornas erfarenheter av humor och skratt i 

hemsjukvård, exempelvis när distriktssköterskan får bekräftelse från patient att hon har 

nått fram till en god relation. En distriktssköterska har beskrivit att hon mår bra av att 

skratta och ha roligt med patienter och kollegor. Skrattet ger en avslappande och 

befriande effekt, ibland behöver hon även gråta. Det kollegiala stödet är viktigt och kan 

efter tårar leda till skratt. Det är läkande att skratta och ha humor i arbetet. Det här leder 

till hållbar utveckling för både distriktssköterska och patient. Sjuksköterskorna i studien 

av Åstedt-Kurki och Liukkonen (1994) uppnådde också hållbar utveckling i det sociala 
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perspektivet när de kunde beskriva att humor hjälpte till att förbättra klimatet på 

arbetsplatsen och gjorde det lättare att klara av den arbetsrelaterade stressen. 

  

Med ensamma patienter som inte har något socialt nätverk ses det som extra viktigt att 

fånga dem och kunna lägga extra tid för att ge utrymme för humor.  Humor och skratt är 

bra verktyg att använda i samtalet för att underlätta och få patienten att leva upp den 

stund distriktssköterskan är på hembesök. Distriktssköterskan beskriver en känsla av att 

”patienten mår bättre när vi går än när vi kom”. Det blir en bekräftelse för 

distriktssköterskan att dagen blev bättre eller åtminstone den stunden vid besöket. 

 

Att använda humor i olika vårdsituationer  

Det är viktigt att kunna mötas på samma nivå och sätta sig in i patientens livsvärld för 

att skapa en nära relation. Ibland krävs det olika tillvägagångssätt för att komma in på 

patientens liv och lära känna patienten. Dahlberg och Segesten (2013, s. 127-128) 

styrker detta genom att beskriva vikten av att patientperspektivet bör bli tillämpbart. För 

att detta ska ske behöver distriktssköterskan fördjupa och nyansera sin kunskap kring 

patienten. Om distriktssköterskan inte klarar av att möta patienten i dennes livsvärld 

eller förstå vårdandet blir det heller inget verkligt vårdande. Framförallt blir det inget 

vårdvetenskapligt vårdande. Distriktssköterskorna i studien beskriver att det krävs tid 

och tålamod. Ibland kan ett husdjur vara inkörsporten för att skapa ett samtal, vilket i 

sin tur leder till en relation. Vi har båda erfarenheter av att exempelvis en katt kan vara 

ett ämne att skratta och samtala om. Kruse och Prazak (2006) beskriver just husdjurets 

betydelse då det kan ge många skratt. Ett annat tillvägagångssätt som flertalet av 

distriktssköterskorna beskriver kan vara att börja ett samtal om tidigare händelser i livet, 

exempelvis vad patienten har arbetat med, är född, vilket tv-program de gillar eller vad 

de har för intressen. Detta kan bli intressanta samtalsämnen vilket ger leenden, härliga 

skratt och tankar om positiva minnen. Åstedt-Kurki & Liukkonen (1994) beskriver att i 

interaktionen mellan sjuksköterska och patient uttrycks humor i dialogen, i gester och i 

en positiv atmosfär. När humor uttrycks i ord används olika skämt mellan sjuksköterska 

och patient, de skämtar om varandra i olika liknelser, samtalar i olika dialekter och 

använder sig av ordspråk. Nästan alla sjuksköterskor i studien betonade vikten av att 

skämten måste vara lämpliga och att de passar in i vårdsituationen. Det får absolut inte 

vara kränkande för patienten. Humor kan även hjälpa patienten att må bättre på många 

olika sätt. Exempelvis kan de glömma sina bekymmer och oro, de slappnar av, det 

minskar deras smärta och de känner sig mer bekväma om humor används (Åstedt-Kurki 

& Liukkonen, 1994). 

  

Resultatet visar att då yngre oftast är svårt sjuka använder de sig av humor för att skyla 

över pinsamma och smärtsamma situationer. Även patienter med demenssjukdom kan 

använda sig av humor för att dölja glömska eller vid svåra situationer när de inte 

kommer ihåg händelser, datum och tider. Distriktssköterskan kan i dessa situationer 

använda sig av humor och skratt för att avleda patientens illabefinnande när de behöver 

komma ifrån lidandet eller för att skyla sin glömska. I en studie av Åstedt-Kurki & Isola 

(2001) styrks vårt resultat genom att sjuksköterskor och patienter beskrivs använda 

humor för att klara av svåra moment i vården, vid obehagliga procedurer samt vid 

pinsamma och jobbiga situationer.  
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Adamle och Turkoski (2006) har tagit fram tre riktlinjer som ett hjälpmedel att använda 

för att implementera humor i vården både på sjukhus och i hemsjukvård. Den första 

handlar om att känna av patientens försök till att använda humor, den andra att tolka 

patientens försök till humor och den tredje att besvara patientens försök till humor för 

att få en god kommunikation. Författarna beskriver att det finns en skillnad mellan 

sjukhus och hemsjukvård. På sjukhuset finns det en mer traditionell och strikt 

inställning till att använda humor. Riktlinjerna behöver användas både på sjukhus och i 

hemsjukvård. De sjuksköterskor som använder humor i sjukhusmiljön förbättrar 

kommunikationen på ett sätt som är vårdande, vilket i sin tur stödjer patienten på ett 

holistiskt sätt. För att öka förståelsen och kunskapen av att använda humor och skratt 

som arbetsredskap anser vi att det bör implementeras redan i grundutbildningen för 

sjuksköterskor. Förhoppningen är att implementeringen ger en ökad status och humor 

blir mer professionellt att använda.  

 

Distriktssköterskorna påtalar generellt att det går att använda humor och skratt även i 

den palliativa hemsjukvården. En beskriver att berätta historier, samtala om glada och 

positiva minnen är inget som känns konstigt eller onaturligt. Däremot visar en studie 

som är gjord med sjuksköterskor på sjukhus att det inte kändes bra att skämta på 

dödsbädden. Sjuksköterskorna där tyckte att använda humor i mindre svåra situationer 

var acceptabelt men inte i allvarligare situationer som i palliativ vård. Även när det gavs 

dåliga besked skulle humor inte användas (Tanay et. al. 2014). Här kan det vara en 

skillnad, dels vårdmiljön och dels att det är kortare och färre möten på sjukhus än i 

hemsjukvård. Sjuksköterskorna i studien av Tanay et. al. (2014)  upplever att humor kan 

vara olämpligt vid allvarliga situationer, däremot beskriver distriktssköterskorna i vår 

studie att humor kan vara lämpligt i allvarliga situationer som exempelvis i palliativ 

vård i hemsjukvården. Däremot upplever både sjuksköterskorna från sjukhus samt 

distriktssköterskorna från hemsjukvården att humor och skratt inte är lämpligt att 

använda när allvarliga besked ska ges. Det kan exempelvis vara vid försämring i 

sjukdomstillståndet eller när olika behandlingar och provtagningar inte längre ska fortgå 

eller kontrolleras. 

 

Interaktionens betydelse 

Då vi tidigare nämnt att relationen går snabbare och blir närmare av användandet av 

humor och skratt belyser vi i detta stycke mer hur en djupare relation byggs. Initialt bör 

distriktssköterskan känna av på vilket sätt och vid vilket tillfälle humor och skratt ska 

användas. Pierlot och Warelow (1999) beskriver värdet av att sjuksköterskan vet när 

humor ska användas. Att den används vid rätt tillfälle och att sjuksköterskan kan känna 

av när det passar så det ger bästa effekt. Det krävs en slags intuition och känsla. 

Dowling (2008) påtalar att närheten mellan sjuksköterska och patient skapas genom en 

process som startar i det första mötet. Vi upplever att det är viktigt att vara positiv, ge 

ett leende och berättar vem vi är. Visa oss nyfikna på patienten, att försöka hitta det 

positiva och friska hos varje patient genom att ta reda på patienten önskningar och 

behov. Att vi bjuder in patienten att få vara delaktig i omvårdnaden och i behandlingen. 

För att kunna lära känna patienten, komma mer inpå livet och få en närmare relation 

krävs ett ökat tålamod, empati och en förståelse.  
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 Tanay et. al. (2014) menar att sjuksköterskan får mötas på patientens nivå och använda 

sig av sin professionalitet. Patienter använder humor för att bli omtyckta av 

sjuksköterskan och för att hjälpa sjuksköterskan att klara av sin vardag. Humor upplevs 

som en viktig faktor att använda för att en god relation mellan sjuksköterska och patient 

ska uppstå. Sjuksköterskor nämner att det är positivt med humor i omvårdnaden men är 

samtidigt tveksamma om det är acceptabelt att använda enligt sin profession. Detta 

förklaras i vår studie att distriktssköterskan måste kunna balansera och avväga när 

humor är lämpligt, ibland har det gått överstyr, då måste man kunna bryta om det gått 

för långt. Ibland kan missförstånd uppstå i olika skämt och då är det betydelsefullt för 

båda att det ges en förklaring så det inte sker någon osämja eller leder till en dålig 

stämning. 

 

En annan viktig aspekt som framkom var att kunna mötas på samma nivå, vilket även är 

en del i att skapa en närmare relation. Distriktssköterskorna bjuder på sina misstag och 

kan skratta bort situationer när det krånglar eller när de inte vet hur vissa moment ska 

utföras. De förmedlar till patienten att de är mänskliga och precis som vems som helst 

oavsett sin profession. I vissa moment kan det bli fel eller tokigt, en förklaring som gavs 

var att det sprutades koksalt ut i sängen eller att öppnandet av en förpackning krånglade. 

Dessa situationer kunde både patienten och distriktssköterskan skratta åt tillsammans. 

Åstedt-Kurki & Isola (2001) menar att humor kan användas för att skämta bort att 

sjuksköterskan inte vet allt utan att tappa ansiktet. Även patienter använder humor för 

att inte belasta sjuksköterskan med sina känslor av skam. Tremayne (2014) beskriver att 

känslouttryck som humor och skratt är äkta vilket främjar en ömsesidig, mänsklig och 

intim relation mellan sjuksköterska och patient. Distriktssköterskan bör ha ett 

professionellt förhållningssätt och kunna förstå och inse när det är lämpligt att använda 

humor. Tanay et. al. (2014) beskriver att sjuksköterskorna lärde sig känna av 

begränsningar när humor inte skall användas.  
 

Personligheter avgör hur humor kan användas 

Både distriktssköterskans personlighet och patientens personlighet påverkas av hur 

humor och skratt används och uppfattas. Åstedt-Kurki och Liukkonen (1994) beskriver 

att humor är individuellt och personligt. En del sjuksköterskor upplever att de är 

humoristiskt lagda och att humor spelar en stor roll i deras liv däremot upplever en del 

sig själva som mer seriösa och inte så humoristiska. Alla distriktssköterskorna har lång 

erfarenhet i vården. De innehar en stor kunskap i ämnet och har en insikt när humor kan 

användas och inte. 

 

Distriktssköterskorna nämnde att humor sällan är åldersrelaterat för patienterna. En 

distriktssköterska förklarar att livet som äldre ses inte som tråkigt utan det är andra 

faktorer som gör att de äldre eventuellt ses som humorlösa. Det kan vara ensamheten, 

olika sjukdomstillstånd och smärta som gör att de kanske inte visar sin humoristiska 

sida. Annars är nog humorn den samma fast i en äldre kropp. Olsson, Backe och 

Sörensen (2003, s. 128-129) förklarar att den äldre generationen kan bemötas av en 

fördomsfull och överlägsen attityd från den yngre generationen. Västvärldens äldre 

generation använder då sin humor som ett skydd och eller som ett vapen. 
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Humor och skratt i distriktssköterskan arbete ses som viktigt för alla sex informanter 

som var med i studien. En av distriktssköterskan nämnde särskilt att om det inte finns 

någon humor i relationen med patienten så är det tråkigaste arbetet att utföra. En annan 

distriktssköterska förklarar att det är betydelsefullt om det finns en positiv anda och att 

de använder humor och skratt för att få en god stämning på jobbet. Det behövs i 

arbetslaget både med kollegor och med chefer. Tanay et. al. (2014) beskriver att 

sjuksköterskorna kände att humor hjälpte dem att göra deras arbetsdag lättare och 

hjälpte dem att njuta av sitt arbete. Detta beskriver även Åstedt-Kurki och Liukkonen 

(1994) i sitt resultat att sjuksköterskorna kände att humor hjälper till att förbättra 

klimatet på arbetsplatsen vilket gör det lättare för dem att klara av den arbetsrelaterade 

stressen. 

 

Någon distriktssköterska beskriver att möten med människor är det som är meningsfullt 

och en önskan om att arbeta mindre med register finns. Dator och pappersarbete är inte 

så glädjande. Det kan handla om att arbete vid datorn med register och papper inte är 

anpassade för hennes arbete. Enligt Agenda 2030 (Regeringskansliet 2016) behöver det 

satsas på användning av gynnsam teknik i informations- och kommunikationsteknik, 

särskilt för att främja kvinnors egenmakt. Vi tolkar det som att det behöver sättas fokus 

på att informations- och kommunikationstekniken kan vara underutvecklad i 

kvinnodominerade yrken, som i distriktssköterskans och behöver förbättras för en 

hållbar utveckling (Regeringskansliet 2016). Utveckling inom teknik, information och 

kommunikationsteknologi är utmaningar för distriktssköterskan där humor kan 

användas på nya sätt (Svensk Sjuksköterskeförening 2008, s. 13). Exempelvis kan 

digitala möten över skärm leda till visuella möten där humor kan användas i 

interaktionen lättare än över telefonsamtal. Tanay et. al. (2014) förklarar utifrån deras 

resultat att sjuksköterskorna skulle uppskatta om deras chefer uppmuntrar till 

användning av humor så det blev mer accepterat. Om cheferna använde sig av humor så 

skulle det bli självklart för alla oavsett yrkeskategori. Humor behöver tränas på att 

använda i omvårdnaden för att kunna utvecklas till en förmåga samt att kunna använda 

den på ett effektivt sätt. Detta kan enligt sjuksköterskorna bara åstadkommas om det 

finns ett lämpligt stöd från cheferna.  

 

Distriktssköterskorna i studien tar inte upp detta dilemma i intervjuerna. De ser det mer 

som ett självklart förhållningssätt att använda. Att det inte ses som acceptabelt med 

humor i sin profession som sjuksköterska verkar mer förekomma på sjukhus. Dessa 

sjuksköterskor som arbetar på sjukhus skulle förmodligen bli hjälpta av att deras chefer 

implementerade det som ett verktyg att använda för att det skulle kännas professionellt. 

Cheferna kan behöva mer vägledning och utbildning inom ämnet för att kunna 

grundlägga en arbetsmiljö där sjuksköterskorna känner sig trygga med att använda 

humor. Åstedt-Kurki & Isola (2001) påtalar just att humor kan ses som ett verktyg som 

används för att uttrycka känslor som kan vara svåra att uttrycka. Det underlättar för 

sjuksköterskan att hantera svåra och påfrestande situationer. Humor används som en 

omvårdnadsstrategi för att skapa ett effektivt samarbete i olika situationer i vården. 

Sjuksköterskorna använder humor som ett stöd att hantera sitt arbete, vilket minskar 

spänningar på avdelningen som i sin tur leder till ett mer fungerande arbetsklimat. 
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Manligt och kvinnligt sätt att uttrycka humor 

Distriktssköterskorna beskriver utefter sina erfarenheter att det inte är någon skillnad på 

humor om det är kvinnor eller män, utan mer att humor används på olika sätt. Humor 

kan användas med de flesta patienter. Det som genomsyrar hela resultatet är vilken 

personlighet patienten har som avgör om patienten är humoristisk eller inte. En av 

distriktssköterskorna påtalar att män generellt skämtar mer med sexuella anspelningar, 

samtidigt säger en annan distriktssköterska att det finns förutfattade meningar angående 

kvinnor och mäns humor. Där syftas det på att kvinnor skämtar under bältet lika väl 

som män. Det framkom däremot inte i intervjuerna att kvinnor skämtar med sexuella 

anspelningar. På frågan om kvinnor skämtar med sexuella anspelningar vet vi inget om. 

Olsson et. al. (2002) beskriver att humor är något varje individ har inom sig vilket 

utvecklas olika i uppväxten på grund av vilka upplevelser individen har varit med om i 

livet. Humor upplevs olika för varje individ. Enligt Agenda 2030 (Regeringskansliet 

2016) beskriver mål 5 att det för hållbar utveckling behöver arbetas för jämställdhet och 

för att uppnå egenmakt för alla kvinnor och flickor. 

 

Åstedt-Kurki och Liukkonen (1994) betonar att flertalet sjuksköterskor i deras studie 

upplevde att humor är viktigare för män än för kvinnor. De upplevde att män uttryckte 

sig själva genom humor, att de gömmer sig bakom humor samt använder humor för att 

skyla sig från svårhanterade situationer. Vår erfarenhet angående äldre män är att de 

använder humor för att “skoja bort” pinsamma situationer som exempelvis vid nedre 

tvätt eller vid katetersättning. Det har vi båda erfarenhet av. 

 

 

SLUTSATS 

De fem huvudkategorier utgör för oss även en process i hur humor och skratt används 

och påverkar distriktssköterskan och hennes arbete i relationen med patienten. 

Processen skapas genom att distriktssköterskan öppnar upp för samtal genom att 

använda humor i olika vårdsituationer där interaktionens betydelse och personligheter 

avgör hur humor kan användas. Processen innefattar även en aspekt av manligt och 

kvinnligt sätt att uttrycka humor. Humor är värdefullt för att skapa långsiktiga nära 

relationer både för patienten och för distriktssköterskan. Vårt resultat belyser värdet av 

att använda humor i kommunikationen då det kan skapa en närmare relation. Detta bör 

uppmärksammas i vården för alla yrkesgruppen. Humor bör vara lika självklart att 

använda i vården som andra hjälpmedel, behandlingar och läkemedel. De flesta 

distriktssköterskor i studien beskriver att det inte finns något tillfälle som det ses som 

olämpligt utan det är personligheten som avgör om humor ska användas eller inte. Det 

framkom även att humor inte är åldersrelaterat utan ses mer som generationsskillnader i 

vad som sägs och med vilka ord som används. Det ses heller ingen större skillnad i 

humor om det är en man eller kvinna. Dock nämns att män skämtar mer med sexuella 

anspelningar än vad kvinnor gör.  Olika infallsvinklar finns för att lära känna patienten 

och skapa en relation, exempelvis genom ett husdjur som kan leda till leenden och skratt 

eller genom att tillsammans samtala gamla minnen och händelser som väcker positiva 

minnen. Distriktssköterskorna i vår studie visar att med den utbildning och den 

erfarenhet de har skapas en medvetenhet och känsla för att använda humor och skratt. 

Detta leder till goda och hållbara relationer. 
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Klinisk implikation 

 

● Det är professionellt att använda humor i de allra flesta situationer. Resultatet 

visar att humor är betydelsefullt i kommunikationen för att bygga relationer. 

Konkreta verktyg att avvända är att uppmärksamma när patienten initierar till 

humor, tolka patientens humor då humor är unikt för varje individ samt besvara 

patientens humor.  

 

 

 

Vi vill slutligen tacka alla informanter för medverkan. För att ni tog er tid och var 

positivt inställda till intervjun. Även tacka cheferna för att vi fick intervjua 

distriktssköterskorna. Tack även till vår handledare för ett positivt och pedagogiskt stöd.  
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Till verksamhetschef för godkännande datasinsamling                    Bilaga 1 

 

 

Vi är två sjuksköterskor, Lottis Bengtsson och Cecilia Larsson, som studerar på 

specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssjuksköterska vid 

Högskolan i Borås. Som en del i utbildningen gör vi ett examensarbete på avancerad 

nivå.  

Syftet med examensarbetet är att erhålla fördjupade kunskaper inom ett område som 

distriktssköterskan kommer i kontakt med i sitt arbete. Vi avser att undersöka vilka 

erfarenheter distriktssköterskor inom hemsjukvården har av humor och skratt i mötet 

med patienter. Vi skulle uppskatta din hjälp att hitta intresserade distriktssköterskor till 

vår studie. Förhoppningen är att hitta två distriktssköterskor i er kommun.  

I vår magisteruppsats har vi valt att undersöka vilka erfarenheter distriktssköterskor i 

svensk hemsjukvård har av att uppmärksamma humor och skratt i mötet med patienter. 

Metoden i examensarbetet kommer att vara kvalitativ innehållsanalys baserad på 

halvstrukturerade intervjuer med öppna frågor. Datainsamling kommer att ske genom 

bandade intervjuer med distriktssköterskor inom hemsjukvård. Vi vänder oss till 

distriktssköterskor som arbetet minst två år på sin nuvarande arbetsplats. Intervjuerna 

kommer att ske hösten 2016, under v 36–38 och kan gärna ske på arbetsplatsen eller 

enligt överenskommelse. Tidsåtgången beräknar vi till mellan 30 och 40 minuter. Att 

medverka i studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring. Allt 

material hanteras konfidentiellt och kan inte spåras till deltagarna vid publiceringen. 

För att underlätta för oss att komma igång med våra intervjuer uppskattar vi svar om 

deltagande senast v 35. Bifogat formulär om godkännande skickas till angiven adress så 

snart som möjligt.  

 

Vid frågor eller eventuella funderingar är Du välkommen att kontakta oss eller vår 

handledare 

 

Hälsningar 

Lottis Bengtsson   Cecilia Larsson  

  

Handledare 

Lena Hedén, Universitetslektor 

Institutionen för vårdvetenskap 

Högskolan i Borås 
 
Godkännande 
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Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Lottis Bengtsson och Cecilia 
Larsson genomför 
datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits. 
Borås / 2016 
 

 
_______________________________ 
Namn 
Titel/Verksamhet/Ort 
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                     Bilaga 2 

 

Vi är två sjuksköterskor, Lottis Bengtsson och Cecilia Larsson, som studerar på 

specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssjuksköterska vid 

Högskolan i Borås. Som en del i utbildningen gör vi ett examensarbete på avancerad 

nivå.  

Syftet med examensarbetet är att erhålla fördjupade kunskaper inom ett område som 

distriktssköterskan kommer i kontakt med i sitt arbete. Vi avser att undersöka vilka 

erfarenheter distriktssköterskor har av humor och skratt i mötet med vårdtagare i 

hemsjukvård. 

Metoden i examensarbetet kommer att vara kvalitativ innehållsanalys baserad på 

halvstrukturerade intervjuer. Datainsamling kommer att ske genom bandade intervjuer 

med 6 distriktssköterskor inom hemsjukvården. Vi vänder oss till distriktssköterskor 

som arbetet minst två år på sin nuvarande arbetsplats.  Intervjuerna kommer att ske 

hösten 2016, under v 36–38 och kan gärna ske på arbetsplatsen eller enligt 

överenskommelse. Tidsåtgången beräknar vi till mellan 30 och 40 minuter per intervju. 

Att medverka i studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring. Allt 

material hanteras konfidentiellt och kan inte spåras till deltagarna vid publiceringen. Det 

insamlade materialet kommer endast användas i denna studie. Deltagare kommer få 

möjlighet att ta del av den färdiga studien. 

Vid frågor eller eventuella funderingar är Du välkommen att kontakta oss eller vår 

handledare 

Hälsningar 

Lottis Bengtsson                                            Cecilia Larsson 

  

Handledare 

Lena Hedén, Universitetslektor 

Institutionen för vårdvetenskap 

Högskolan i Borås 

 

Jag har läst denna information och samtycker härmed till att delta i denna studie: 

 

Namn:_________________________________ Ort och datum:_________________ 
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                     Bilaga 3 

 

Öppen intervjufråga: 

Kan du beskriva dina erfarenheter av humor och skratt i ditt arbete med vårdtagare i 

hemsjukvård? 

Beroende på svar ställdes olika följdfrågor kring detta.  

 

Fasta följdfrågor: 

Kan du beskriva dina erfarenheter av humor och skratt med äldre vårdtagare som är 65 

år och äldre? 

Kan du beskriva när humor är olämpligt? 

Upplever du någon skillnad gällande kön och användande av humor? 

Vad ger dessa möten dig som distriktssköterska? 

Beroende på svar ställdes olika följdfrågor kring detta.  

 

 

 

 


