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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Humor har funnits i alla tider. Det finns olika teorier som förklarar 
humorns funktioner. Gemensamt är att det sker positiva funktioner i kroppen. Skatt 
är muskelavslappnande, ökar immunförsvaret, minskar stress och lindrar smärta. 
Kommunikation i vårdrelationen är det som bygger vårdrelationen och innefattar det 
verbala och kroppsliga språket, men även humor. Personcentrerad vård i relationen 
är viktig och lägger grunden för gott partnerskap.  
Syfte: Syftet var att belysa humorns betydelse för vårdrelationen mellan 
sjuksköterska och vårdsökande person.  
Metod: En litteraturöversikt har gjorts, baserad på 10 kvalitativa artiklar. Arbetet är 
skrivet med induktiv ansats.  
Resultat: Resultatet visar att humor kan vara god hjälp i vårdrelationen för 
sjuksköterskor då humor öppnar upp för samtal, hjälper till att bygga relationer, 
främjar välbefinnandet och hjälper vårdsökanden att hantera svåra känslor och 
situationer. Är dock inte alltid lämpligt, utan användningen ska hela tiden avvägas 
och anpassas efter person och situation. För vårdsökande visar resultatet att 
användandet i vårdrelationen var välkommet. Dock ska det göras med respekt för 
olikheter och med stor varsamhet vid svåra situationer.  
Slutsatser: Humor är viktigt i relationen mellan den vårdsökande och sjuksköterska 
och bör användas mer.  
Nyckelord: humor, kommunikation, sjuksköterska, vårdrelation.  
 



   
 

 
  

Summary 
 
Title: Humor in nursing. A literature review of the meaning of humor in the care 
relation between the patient and the nurse.  
Background: Humor has existed in all times. There are different theories that 
explain the humor's functions. A good laugh relaxes the muscles, improves the 
immune system, reduces stress and relieves pain. Communication in the care 
relationship is what builds a care relationship. Person-centered care in the 
relationship is important and provides the foundation for a good partnership. 
Aim: This study was made with the aim to enlighten the meaning of humour in the 
interaction between the nurse and the care taker.  
Method: A literature review of ten qualitative articles. The literature review has an 
inductive approach. 
Result: The result shows that humor can be an aid in nursing care when humor 
opens for conversations, helps build relationships, promotes well-being and helps the 
care seeker to handle difficult feelings and situations. For healthcare applicants, the 
result shows that the use in the care relationship was welcome. However, it should be 
done with respect for differences and with great caution in difficult situations. 
Conclusion: Humor plays an important role in the relationship between the patient 
and the nurse and should be used more.  
Keywords care relation, communication, humor, nurse. 
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Inledning 
År 2017 fick Inspektionen för vård och omsorg [IVO] (2017) in 289 klagomål koppat 
till bemötande inom hälso-och sjukvården (IVO, 2017a). Siffrorna tyder på att vården 
behöver individanpassas ytterligare samt utgå från varje människas behov och 
önskemål. Om sjuksköterskan ger sig tid att samtala med och bemöta de som söker 
vård, så leder det till snabbare tillfrisknande och kortare vårdtider (IVO, 2017b). 
Sjuksköterskan ska ha kompetens för att kunna etablera god kommunikativ kontakt 
med den vårdsökande, vilket är förutsättning för god vård. Andra uppgifter som ingår 
är att främja hälsa, förebygga ohälsa och tillvarata det friska hos den vårdsökande 
(Cronenwett et al., 2007). Hälso- och sjukvården har under de senaste decennierna 
utvecklat humor som omvårdnadsstrategi (Olsson, Backe & Sörensen, 2003). Men i 
dagens avancerade medicintekniska vård är det lätt att glömma bort att även humor 
kan fungera som vårdande strategi (Eriksson, 2015). 
 
Den här litteraturöversikten ska undersöka hur humor används i vårdrelationen samt 
om humor kan vara något som får de vårdsökande att bli mer nöjda med bemötandet 
inom hälso- och sjukvården.  
 

Bakgrund 

Definition och betydelse av humor 
Själva ordet humor kommer ursprungligen från grekiskan, med betydelsen vätska. I 
den gamla läkekonsten fanns tron att personers kroppsvätskor och temperament 
hörde ihop. De som troddes ha överskott på någon av de olika vätskorna, blod, slem, 
svart eller gul galla skrattades åt, och kallades humorister. Senare kom ordet istället 
att användas på den som kunde roa andra (Olsson, Backe, Sörensen, & Ånestrand, 
2003).  
 
Humor kan sägas vara den sammansättning av människors olika livserfarenheter och 
är vad som kan hjälpa genom svårigheter eller stressfulla situationer. Genom humor 
hanteras olika känslor, inte sällan säger de som använder sig av humor i samband 
med sjukdom att det mindre önskvärda alternativet till skratt är gråt (Johnson, 
2002). Det finns tre olika teorier som kan förklara humorns olika funktioner. Dels 
lättnadsteorin, relief theory, som fokuserar på det som sker rent fysiologiskt i 
kroppen, att spänning frisätts. Denna slags humor är den som används i sociala 
sammanhang. Den andra teorin förklaras istället med den engelska termen 
incongruity theory, som skulle kunna översättas med bristande överrensstämmelse. 
Här handlar det om att skrattet kommer när saker inte stämmer överens med det 
förväntade. Det krävs dock fungerande kognition i denna teori, eftersom personen 
måste kunna förstå förväntat mönster innan skillnad kan uppmärksammas. Denna 
teori har stöd från neurologisk forskning. Den tredje teorin kallas 
överlägsenhetsteorin, superiority theory. Här handlar humorn och skrattet istället om 
att skratta åt fel beteende, att skratta åt, istället för med, vilket kan på negativt sätt 
förstärka enigheten i gruppen. Oavsett om personen skrattar i grupp för att lindra 
spänning, som i relief-teorin, eller skrattar i skadeglädje åt någon annan i enlighet 
med superiority-teorin, så sker samma fysiologiska reaktioner i kroppen (Wilkins & 
Eisenbraun, 2009). Att skratta förlänger livet sägs det ju, faktum är att skratt och 
humor gör många olika saker rent fysiologiskt i kroppen (Mora-Ripoll, 2010). 
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Humorns effekt  
Skratt sänker kroppens nivåer av stresshormon, ökar immunförsvaret samt har 
muskelavslappnande effekt. Dessutom ökar utsöndringen av beta-endorfin vilket 
verkar smärtlindrande, lugnande och avslappnande. Humor fungerar som 
copingmekanism och den som är humoristisk ser och löser problem med positivitet 
till skillnad från personer som inte besitter humoristiska egenskaper (Lockwood & 
Yoshimura, 2014). Humor kan ha stor betydelse för den mentala hälsan (Johnson, 
2002). Skratt har positiv inverkan på humöret och kan minska stress, depression 
samt ångestproblematik. Skrattet ökade även känslan av optimism och entusiasm, 
dessutom bidrog det till bibehållen social identitet (Mora-Ripoll, 2010).  
 

Omvårdnad  
Sjuksköterskan har enligt den etiska kod som är framtagen, ansvar för att respektera 
mänskliga rättigheter och lika värde, särskilt avseende autonomi, olikheter samt 
rättvisa. Att ingripa när människans hälsa hotas samt att tillhandahålla vård oavsett 
vilken rättslig status den vårdsökande personen har (ICN, 2012). Omvårdnad utgör 
den mest primära formen av vårdande, som gör att sjuksköterskan kommer nära den 
som behöver hjälp eller stöttning. Omvårdnad har varit inriktad mot hälsa, men även 
mot medicinsk kunskap och blir holistisk först när sjuksköterskan har helhetssyn på 
den vårdsökande personen samt när kropp, själ och ande är del av 
helhetsperspektivet. Det vårdandet yrket, som tidigare sågs som kall, är idag en 
profession grundad på vetenskap (Eriksson, 2015). Omvårdnad ska utföras i 
partnerskap så att värdighet samt integritet bevaras, både hos den vårdsökande, men 
även hos dess närstående. I mötet i vården är det av största vikt att det är den 
vårdsökandes berättelser som ska stå i fokus, all planering runt vården, identifiering 
av hälsa för den enskilde men även ska kunskap och information ges på sådant sätt 
att den vårdsökande själv kan ta beslut om sin egen behandling. Om vårdaren visar 
sig engagerad och reflekterande i sin attityd så kan det leda till en öppenhet i 
vårdandet. Då bildas den plattform där de medverkande kan samspela. När den 
vårdsökande får vara delaktig i sin egen vård tillsammans med sjuksköterskan så 
ökar känslan av att vara involverad och medverkan i behandlingen blir bättre. I 
sjuksköterskans profession ingår det att kunna upprätta god relation med den 
vårdsökande och dess närstående (Cronenwett et al., 2007).  
 

Vårdrelation  
I Hälso- och sjukvårdslagen står det att vården ska främja goda kontakter mellan den 
vårdsökande och hälso- och sjukvårdspersonalen (Hälso- och sjukvårdslagen [HSL], 
SFS 2017:30). Den relation som uppstår mellan den som söker vård och den som ger 
professionell vård är kärnan i vårdandet och kallas vårdrelation. Begreppet är 
centralt och nödvändig utgångspunkt för möjligheten att bedriva god vård. 
Relationen har inflytande på välbefinnandet, men kan även minska lidandet för den 
vårdsökande. Vårdrelationen kan delas in i fyra olika typer; som vårdande relation, 
vårdrelationen som kan bli vårdande relation, frånvaro av vårdrelation och den icke-
vårdande vårdrelationen som kallas enbart relation. De två sista karakteriseras som 
vårdlidande, vilka inte är förenliga med vårdandets fundament- att lindra lidande. 
Den negativa vårdrelationen förstärker eventuellt vårdlidande. Däremot kan den 
goda vårdrelationen få den vårdsökande personen att finna kraft i att förbättra sin 
egen hälsa, men kan även få både den vårdsökande och sjuksköterskan att växa som 
människor (Björck & Sandman, 2007). Den relation som bildas mellan sjuksköterska 
och den vårdsökande har stort inflytande på hur vårdtiden upplevs- relationen är till 
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och med viktigare än andra insatser, sett från den vårdsökandes perspektiv (Shattell, 
2004). Varje dag möter sjuksköterskan nya patienter som skiljer sig i sina sätt att 
uttrycka sin individuella ohälsa. Som hjälp för den vårdsökande kan sjuksköterskor 
när de ser att det är lämpligt, uppmuntra den vårdsökande till att använda humor, 
som ger lägre stressnivåer, ökad optimism, lycka och hopp i situationen. Tyvärr är det 
få vårdsökande som upplever att humor faktiskt används i vården (Wilkins & 
Eisenbraun, 2009).  

 

Kommunikation i omvårdnad 
Kommunikation ses ofta delad i två delar, en verbal del som innefattar rösten och en 
icke-verbal del, där övrigt kommunikationsbeteende (Fleischer, Berg, Zimmermann, 
Wüste, & Behrens, 2009), som kroppshållning, gester och minspel ingår (Saldert, 
2014). Den icke-verbala kommunikationen är viktig, men måste ständigt 
medvetandegöras för att inte misstolkas eftersom signalerna som sänds ut tas emot 
och tolkas olika av varje person (Fleischer et al., 2009). Förmågan att kommunicera 
är vad som ger möjligheten till att vara en person tillsammans med andra. I samtal 
skapas relationer och viktigt informationsutbyte sker. God kommunikation lägger 
grunden för personcentrerad omvårdnad men inte helt utan hinder. Exempelvis kan 
det vara svårt för personen att sätta ord på sina upplevelser, eller så är tillståndet 
svårt att beskriva. Språkbarriärer eller hinder att tala relaterat till tidigare inträffad 
sjukdom kan även komplicera förmågan att kommunicera. Syftet med 
kommunikation kan delas in i två kategorier; social kommunikation och 
informationsöverföring. Genom att kommentera vädret eller vardagliga saker som 
den andre själv kan uppfatta, så sker social kommunikation. Vid samtal om alldagliga 
saker så upplever den andra personen intresse och genuin nyfikenhet om sin egen 
person. Informationsöverföring handlar däremot om att få kunskap om den andra 
personen. För sjuksköterskan kan det vara frågor om smärta eller tillstånd. I vanliga 
samtal ingår båda delarna samtidigt (Saldert, 2014). Om den vårdsökande personen 
upplever sig ha god kvalitet i kommunikationen med sjuksköterskan, skapas bättre 
följsamhet i vården och bättre resultat kan uppnås (Fleischer et al., 2009). God 
kommunikation kan leda till att sjuksköterskan till fullo förstår den vårdsökandes 
problem. Genom att känna till olika kulturer, språk, seder och trosuppfattningar kan 
sjuksköterskan kommunicera på bättre sätt utan att vara påverkad av förutfattade 
meningar (Sethi & Rani, 2017). Humor är kan användas i kommunikation och är en 
del av den process som för människor närmre varandra. Det är svårt att definiera 
exakt vad humor gör, eftersom det är individuellt (Allen, 2014).  

 

Teoretisk förankring  

Personcentrerad omvårdnad 

Personcentrering i vården lyfter fram vikten av att se människan bakom eventuell 
sjukdom. Då patienten står i fokus kring sin egen vård så ska personalen respektera 
och uppmuntra de val som görs rörande vården, vilket stärker den vårdsökande 
personen i sina beslut. Som sjuksköterska är finns strävan av förståelse hos olika 
personens livsvärld och även acceptera de val och beslut som tas. Genom att bekräfta 
olikheter så kan vården ges efter den vårdsökande personens behov. Hänsyn ska hela 
tiden tas till olika erfarenheter, så som känslomässiga, sociala, fysiska och mentala 
upplevelser och kulturell bakgrund (Slater, 2006). Personcentrerad omvårdnad tar 
till skillnad från traditionell hälso- och sjukvård, hänsyn till den egna förmågan, 



   
 

4 
 

planer för framtiden, rättigheter samt leder till att den vårdsökande blir inkluderad i 
sin egen vård. Personcentrerad omvårdnad fokuserar på partnerskapet, där alla 
inblandade spelar lika stor roll. Livsberättelsen som framkommer under det 
inledande samtalet är vad som ligger till grund för den fortsatta vården och ska 
säkerställa att den vårdsökande alltid finns i fokus. Det partnerskap som bildas i 
mötet ska fortlöpande underhållas genom kommunikation, reflektion och 
dokumentation (Alharbi, Ekman, Olsson, Dudas, & Carlström, 2012). När människor 
behöver vård på grund av sjukdom eller skada är det i många fall en upplevelse som 
präglas av svårigheter och påfrestningar. De behöver stöd och uppmuntran från 
omgivningen, däribland sjuksköterskan, vars uppgift är att lindra lidande samt 
främja hälsa (ICN, 2012). Genom att vara uppmärksam på den vårdsökandes känslor 
och psykiska välbefinnande kan sjuksköterskan avgöra om och när det kan vara 
lämpligt att uppmuntra till humor och positivitet. Humor bör anpassas efter varje 
person, precis som vården, allt i linje med arbetssättet personcentrerad omvårdnad 
(Wilkins & Eisenbraun, 2009). Humor kan användas för att uppmuntra den 
personcentrerade kulturen som är baserad på individanpassad vård (Scholl, 2007). 
Genom att lyssna på den vårdsökande och upprätthålla god kommunikation så byggs 
det partnerskap som är grunden i personcentrerad omvårdnad. Hänsyn ska tas till 
den vårdsökandes livsstil, tro, värderingar och hälsoproblem. Om den vårdsökande 
får vara delaktig i sin egen vård så blir det möjligt att nå de mål som är satta 
tillsammans med eventuella anhöriga och sjuksköterskan (Ekman et al., 2011).  
 

Syfte 
Syftet var att belysa humorns betydelse för vårdrelationen mellan sjuksköterska och 
vårdsökande person.  
 

Material och metod 

Design 
För att på lämpligt sätt kunna svara på syftet så har en litteraturöversikt på 
kvalitativa artiklar genomförts. Litteraturöversikten har gjorts med induktiv ansats 
vilket innebär att analysprocessen utvecklats utifrån de fenomen som framkommer, 
för att sedan ge förståelse för helheten (Henricson, 2017). Litteraturöversikter har 
som syfte att sammanställa den kunskap som redan finns samlad inom det område 
som forskning sker i (Friberg, 2017a). Kvalitativ forskningsmetod är holistisk på så 
sätt att meningen är att studera fenomen från informantens levda verklighet och 
uppfattning. Det är det talade ordet som blir insamlat, analyserat samt nedskrivet 
(Henricson, 2017). 
 

Urval och datainsamling 
Litteratursökningarna utfördes i databaserna Cumulative Index to Nursing & Allied 
Health Litterature (CINAHL), Medline samt Psycinfo. CINAHL inriktar sig på 
artiklar inom omvårdnadsvetenskap, medan Medline innehåller artiklar inom 
medicin och omvårdnad. Psycinfo innehåller forskning kring omvårdnad och 
psykologi (Forsberg & Wengström, 2013). Sökningen gjordes på publiceringsåren 
2003–2018. I arbetets början var inklusionskriterierna att artikeln skulle finnas som 
fulltext, men då sökningen gav för få träffar så valdes det bort.  
 
I Medline var text på engelska och publiceringsår mellan 2003–2018 
inklusionskriterier. I CINAHL och Psycinfo var avgränsningarna de samma, men 
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dessutom skulle artiklarna vara granskade enligt peer-review. Syftet med att avgränsa 
sökningar är att resultatet ska bli mer specifikt, samt att irrelevanta artiklar sorteras 
bort (Östlundh, 2017). Exklusionskriterier var reviewartiklar, eller artiklar som inte 
visade sig vara etiskt godkända. Exkluderades gjorde även de artiklar som var av 
kvantitativ ansats, artiklar som beskrev andra professioner än sjuksköterskor, samt 
artiklar som inkluderade deltagare under 18 år. Att använda både inklusions- och 
exklusionskriterier görs för att begränsa resultatet av relevant data. Vilka kriterier 
som ska användas bör vara bestämda innan sökningen utförs 
(Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016).  
 
Utifrån syftet som var att belysa humorns betydelse för vårdrelationen mellan 
sjuksköterska och vårdsökande person, så identifierades sökorden nurs*, *humor*, 
humour* och patient*. Med hjälp av trunkering och boolesk sökteknik genomfördes 
sökningen. Trunkering är när en asterisk (*) används vid ordstammen, vilket 
resulterar i att olika böjningsformer av sökordet kommer med i sökningen. I den 
booleska söktekniken används AND, OR och NOT i olika kombinationer. Dessa ord 
bestämmer sökordens samband och optimerar sökningen (Östlundh, 2017). 
Beskrivning av sökordskriterier och antal träffar presenteras i Bilaga 1. Sökningar i 
databaserna gav dubbletter vilka exkluderades i samband med läsning av titel och 
abstract. Samtliga titlar lästes och de titlar som upplevdes svara mot 
inklusionskriterier och syfte gick vidare till nästa steg. Abstrakten för utvalda titlar 
lästes och om innehållet överensstämde med inklusionskriterier och syfte så lästes 
studiernas resultat. Artiklar utan abstrakt inkluderades endast om titel upplevdes 
relevant i förhållande till syfte. Samtliga resultat lästes individuellt och diskuterades 
gemensamt för att skapa uppfattning om studierna fokuserade på humorns betydelse 
i relationen mellan sjuksköterska och patient. De resultat som ansågs svara mot syfte 
kvalitetsgranskades gemensamt i sin helhet utifrån det granskningsinstrument 
framtaget av Avdelningen för omvårdnad på Hälsohögskolan i Jönköping, se Bilaga 2. 
För att artikeln skulle bedömas vara av god kvalitet skulle alla fyra punkter i del ett av 
granskningsprotokollet besvaras med JA och minst sex av åtta punkter vara 
besvarade med JA i del två. Av de artiklar som slutligen valdes kom fyra från 
Storbritannien, två vardera från USA och Australien, samt en var från Irland 
respektive Canada, vilket tillsammans visar på spridning av forskning världen över. 
Nio artiklar valdes från CINAHL samt en från Medline. Ingen valdes från Psycinfo.  
 

Dataanalys 
Dataanalysen genomfördes enligt Fribergs femstegsmodell (Friberg, 2017a). I det 
första steget lästes de valda artiklarna igenom flera gånger för djupare förståelse av 
innehållet och därefter diskuterades artiklarnas resultat gemensamt. I det andra 
steget identifierades de viktigaste fynden i varje artikels resultat och granskades mot 
till syftet för litteraturöversikten. I det tredje steget färgmarkerades meningsbärande 
enheter från varje artikels resultat och sammanfördes till ett gemensamt dokument 
för att få enkel översikt. Se Tabell 1. Meningsbärande enheter valdes först ut enskilt 
och fynden diskuterades därefter gemensamt. I det fjärde steget jämfördes 
artiklarnas huvudfynd mot varandra för att upptäcka likheter och skillnader. Likheter 
och skillnader markerades och grupperades efter innehåll. Grupperna 
sammanställdes under lämpliga rubriker. I det femte steget sammanställdes och 
beskrevs artiklarnas huvudfynd utifrån det som framkom under analysen i resultat. 
Sammanlagt resulterade sammanställningen i fem kategorier, se Figur 1. I resultatet 

https://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Christel%20Bahtsevani
https://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Roland%20Nilsson
https://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Boel%20Sandstr%F6m
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kunde även två perspektiv urskiljas, den vårdsökandes och sjuksköterskans 
perspektiv.  
 
 

Tabell 1. Indelning av meningsenheter. 
Meningsenhet Översatt meningsenhet Kategori 
I think as a communication and a relationship 
building tool it is very important. It is a ‘leveler’. It 
brings the nurse down from a position of authority. 

Humor kan ta ner 
sjuksköterskan till patientens 
nivå 
 

Öppnar upp 
för samtal 

All of the nurses and patients who defined humor as 
a way of caring had become relaxed within the 
relationship. 
 

Att se humor som en del av 
vården fick patienter och 
sjuksköterskor att bli 
avslappnade. 

Bygger 
relationer 

The emotions these men experience as a 
consequence of the incongruity are contained and 
released through humorous interaction 

Absurda känslor kan bearbetas 
genom humoristiska 
interaktioner 

Hanterar 
känslor och 
situationer 

Patients noted that caregiver use of humor during 
visits when bad news was conveyed would be 
perceived negatively and could be hurtful 

Användning av humor 
vid dåliga nyheter skulle 
uppfattas negativt och sårande. 

Inte alltid 
lämpligt 

I think it is therapeutic because it is good medicine 
and it is good healing and people that are happier 
get better quicker than those people who are 
miserable, unhappy and you think – ouch… 

Humor är en bra terapeutisk 
medicin och hjälper till att 
läka. De som är glada blir 
friska snabbare än de som är 
olyckliga. 

Främjar väl-
befinnandet 

Etiska överväganden 
En litteraturöversikt kräver inget godkännande från etisk kommitté, däremot är det 
viktigt att alla artiklar i den är etiskt godkända. Materialet i litteraturöversikten ska 
vara sanningsenligt och rättvist presenterat och författarna ska vara ärliga. För att 
trovärdigt resultat ska kunna uppnås så ska författarnas eventuella förutfattade 
meningar uteslutas, dessutom ska det presenteras artiklar som både talar för och 
emot hypotesen, eftersom det är oetiskt att bara ta med det som styrker (Forsberg & 
Wengström, 2013). Under kvalitetsgranskningen har alla artiklar kontrollerats så att 
de eller publicerande tidskrift är godkända av etisk kommitté innan inkludering i 
resultatet. Egna åsikter och värderingar har inte medvetet påverkat 
litteraturöversiktens resultat.  

 

Resultat 
Resultatet har kunnat delas in fem kategorier. I kategorierna redovisas både den 
vårdsökandes och sjuksköterskas perspektiv.  

  
Figur 1. Resultat, indelning i kategorier. 
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Öppnar upp för samtal 

Den vårdsökandes perspektiv 

Genom att använda humor i underhållande syfte i kommunikationen var det större 
chans för sjuksköterskorna att uppfattas som trevliga och pratsamma, vilket 
uppskattades av de vårdsökande. Den kommunikation som skedde via humor 
värderades högt. Att ha roligt tillsammans gjorde det lättare att föra samtal med 
sjuksköterskan och gav den vårdsökande möjlighet att kliva ur sin sjukroll. De 
vårdsökande var imponerade av sjuksköterskans vänliga och förtroendeingivande 
sätt och deras förmåga att skratta och svara på skämt i arbetet. Trots humoristiska 
inslag upplevdes sjuksköterskan behålla sin professionalitet i samtalet (McCabe, 
2004). För patienterna är humor en del, men inte den enda komponenten i 
relationsbyggandet med sjuksköterskan, vilket visar på att humor är en av många 
kommunikationsverktyg som underlättar relationen och kommunikationen (Tanay, 
Wiseman, Roberts, & Ream, 2014). Gemensamt skratt i relationen mellan den 
vårdsökande och sjuksköterskan var effektivt som kommunikationssätt. Skrattet 
ökade förtroendet till sjuksköterskan och ledde till öppnare och ärligare dialog. 
Genom kommunikation kantad med humor upplevde den vårdsökande sig stöttad 
både fysiskt och känslomässigt (Greenberg, 2003).  
 

Sjuksköterskans perspektiv 

Humor var effektivt som verktyg för god kommunikation, då användandet kan göra 
sjuksköterskan mer mänsklig och skapa jämlikhet i förhållandet. Humor skapar band 
mellan sjuksköterskan och den vårdsökande samt öppnar upp för kommunikation 
(Haydon & Riet, 2014; Haydon, van der Reit, & Browne, 2015). I vårdrelationen som 
uppstår kan sjuksköterskan upplevas att vara i maktposition gentemot den 
vårdsökande. Genom att använda humor i kommunikationen kan sjuksköterskan visa 
vilja att minska sin auktoritet och jämna ut maktbalansen. Det får sjuksköterskan att 
ses som mer mänsklig och öppnar upp för fortsatt god kommunikation i 
vårdrelationen (Haydon & Riet, 2014). Sjuksköterskor upplevde att då humor fanns 
närvarande i kommunikationen så var det lättare att få den vårdsökande att öppna 
upp sig om vardagliga saker eller ämnen som annars hade varit svåra att tala om 
(Haydon & Riet, 2014; Haydon et al., 2015). Sjuksköterskorna kunde se skillnader i 
hur den vårdsökande kommunicerade genom humor. I vissa fall valdes så kallad 
mörk eller sarkastisk humor, som kunde tolkas som en form av skyddsmekanism, 
användbar för att dölja den sårbarhet som kom med sjukdomen. Mörk humor kunde 
visa förståelse av allvaret i situationen eller gav indikation på bakomliggande 
budskap. Sjuksköterskorna kunde använda den mörka humorn initierad av den 
vårdsökande som inledning för att kunna föra djupare konversation kring svåra 
ämnen (Dean & Gregory, 2005). När den vårdsökande använde sig av mörk eller 
sarkastisk humor, så var det utmanade för sjuksköterskan att förstå undermeningen i 
samtalet. Sarkasmen hade även en tendens att eskalera, från oskyldig till opassande, 
med syftet att dölja den vårdsökandes ilska eller frustration (Dean & Gregory, 2005; 
Haydon & Riet, 2014). Det kan vara svårt att komma nära den vårdsökande och få 
den information som behövs för att kunna ge rätt vård. Att vid det första mötet 
använda sig av rätt typ av humor som isbrytare, för att på så sätt få personen att vara 
avslappnad i situationen, öppnar upp för samtal och är början på fortsatt god relation 
(Greenberg, 2003).  
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Bygger relationer 

Den vårdsökandes perspektiv 

Humor ingav förtroende i relationen mellan sjuksköterska och vårdsökande och lade 
grunden för god relation (Dean & Gregory, 2005; Greenberg, 2003; McCreaddie & 
Payne, 2014; Tanay et al., 2014). Genom att skratta med sjuksköterskan stärktes den 
vårdsökandes självkänsla (McCabe, 2004) och meningsfull interaktion med 
sjuksköterskan skapades, vilket gjorde det enklare för den vårdsökande att hitta sin 
identitet i vårdrelationen. Genom att använda humor så byggdes det professionella 
förhållandet upp över tid och hjälpte den vårdsökande att känna sig bekväm med, 
samt få förtroende för sjuksköterskan (McCreaddie & Payne, 2014; Tanay et al., 
2014). Att skratta gemensamt fick de vårdsökande att känna sig genuint 
omhändertagna och ledde till att goda förhållande kunde skapas eller bibehållas. På 
så sätt kunde även den professionella vänskapen öka (Greenberg, 2003).  
 
Vårdsökande tolkade olika när och hur humor var lämplig att användas. Likaväl som 
att det var viktigt i relationsbyggandet, så var det för andra vårdsökande istället 
viktigt att känna sjuksköterskan och ha etablerad vårdrelation innan humor kunde 
användas, först då var humor uppskattat och sågs som passande (Rose, Spencer, & 
Rausch, 2013).  Vid de tillfällen då de vårdsökande initierade humor och uppfattade 
att sjuksköterskan feltolkade eller helt missade inviten, upplevdes allvarlig ton i 
interaktionen. Den vårdsökande kände sig då inte sedd. Att bli sedd och känna sig 
omhändertagen av sjuksköterskan är det viktigaste för de vårdsökande och kunde då 
använda sig av humor för att upplevas som duktig patient och komma sjuksköterskan 
nära. Att vara glad och käck i sin personlighet troddes uppfattas som lättare att ta 
hand om och kunde då underlätta för den vårdsökande i den terapeutiska relationen 
(McCreaddie & Payne, 2014). Enligt de vårdsökande så var det tecken på god relation 
om de kunde skratta tillsammans med sjuksköterskan. På vissa avdelningar kunde 
långvariga relationer bildas mellan sjuksköterska och vårdsökande person, eftersom 
den aktuella sjukdomen krävde återkommande behandling.  
 
Humor sågs som viktig för de vårdsökande i den dagliga vården samt i relationen 
med sjuksköterskan. Användandet av humor i vårdrelationen på avdelningen gjorde 
att miljön kändes hemtrevlig och välkomnande, trots att platsen vanligtvis 
förknippades med svåra sjukdomar eller upplevelser (Dowling, 2008).  

 

Sjuksköterskans perspektiv 

Sjuksköterskorna uppfattade vikten av att använda humor som hjälp för att bygga 
relation med den vårdsökande. Om den vårdsökande personen använde sig av humor 
så var det tecken på tillit gentemot sjuksköterskan (Tanay et al., 2014). Att använda 
sig av humoristiskt bemötande lättade på stämningen och gav möjlighet att etablera 
kontakt (Haydon et al., 2015; Tanay et al., 2014). Humor i vårdrelationen kunde se 
olika ut, beroende på vem som vårdades. Det sågs skillnader i hur kvinnor och män 
använde sig av humor och visade på att män använde sin humor mer än kvinnor 
(Haydon & Riet, 2014; Haydon et al., 2015; McCabe, 2004). Det upplevdes viktigare 
för män att bygga relation till sjuksköterskan, då männen sågs använda humor främst 
för att öka sin egen makt i den annars sårbara situationen, där sjuksköterskan 
uppfattades vara i överläge. Sjuksköterskan uppmärksammade att kvinnor använde 
humor av fler anledningar än i relationsbyggande syfte. Kvinnorna ville verka starka 
och inte visa sin egen oro inför familj och vänner, de ville inte heller belasta sina 
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anhöriga utan använde humorn som sköld för att dölja hur det egentligen stod till. I 
slutändan kunde det leda till att den kvinnliga vårdsökanden bröt ihop när de 
anhöriga hade gått hem igen (Haydon et al., 2015).  
 
Vid de tillfällen då sjuksköterskan inte hade tid att svara på, eller missade den humor 
som initierades av den vårdsökande, kunde det inverka på vårdrelationen. Den 
vårdsökande kände sig osedd eller oviktig och sjuksköterskan tolkades som kall, 
okänslig och oartig. Om den vårdsökande använde sig av humor och sjuksköterskan 
feltolkade, så krävdes det mycket arbete från sjuksköterskans sida för att återfå den 
relation som tidigare hade bildats (Haydon & Riet, 2014). Förhållandet mellan den 
vårdsökande och sjuksköterskan byggde på teamarbete. Den vårdsökande försökte att 
må bättre, sjuksköterskan försökte att underlätta tillfrisknandet och humor var en del 
av det arbetet (Tanay et al., 2014). Det kunde vara den glada stämningen som fick 
sjuksköterskan och den vårdsökande att tillsammans klara av de svåra uppgifter som 
kunde uppstå under vårdtiden (Haydon & Riet, 2014; Haydon et al., 2015).  
 

Hanterar känslor och situationer 

Den vårdsökandes perspektiv 

För att hålla svåra känslor i schack så var humorn användbar och fungerade som 
ventil för stress samt gav tillfälle att få utlopp för sin sinnesstämning. I förlängningen 
gav då humorn stunder av lugn och minskad börda i den annars besvärliga 
situationen (Branney et al., 2012; Dean & Gregory, 2005; Rose et al., 2013). Den 
vårdsökande tyckte att vissa svåra medicinska undersökningar blev mindre hotfulla 
och underlättades av att sjuksköterskan använde sig av humor och kände sig lugnade 
(Branney et al., 2012; McCreaddie & Payne, 2014). Även inom den palliativa vården 
visade det sig att humor var välkommet som inslag i vården. Trots att humor inte 
kunde ändra på utgången, så berikade det glada sinnet vårdrelationen och spred ljus 
över den sista tiden i livet (Dean & Gregory, 2005).  
 

Sjuksköterskans perspektiv 

Sjuksköterskorna använde humor lekfullt för att lugna och avleda den vårdsökande i 
den procedur som annars kunde verka svår, exempelvis mobilisering efter operation, 
egenvårdsundervisning eller medicintekniska moment (Dean & Gregory, 2005; 
Greenberg, 2003). När den vårdsökande kände sig utsatt i situationen använde 
sjuksköterskorna humor även för att bevara den personliga värdighet som annars 
kunde gå förlorad. Hos den patient som var tillfälligt urininkontinent kunde 
sjuksköterskan lättsamt säga att ’inkomster ger utgifter’ och på så sätt minska 
skammen av att inte kunna sköta sin elimination som vanligt, vilket lugnade den 
vårdsökande (Dean & Gregory, 2005). På så sätt kunde sjuksköterskorna använda sig 
av humorn för att underlätta för den vårdsökande vid stressfulla situationer. Att 
skratta kunde få den vårdsökande att glömma sina problem några ögonblick samt 
minska de känslor av ångest som kunde uppstå (Greenberg, 2003). Om händelser 
inte gick som planerat i det patientnära arbetet så fungerade det gemensamma 
skrattet mellan sjuksköterskan och vårdsökande person som lindring för den genans 
som uppstod och sjuksköterskan kunde då känna sig mer bekväm i situationen 
(Tanay et al., 2014). Sjuksköterskor upplever att den vårdsökande använder sig av 
humor för att avreagera sig från svåra känslor som rädsla eller osäkerhet, och göra sig 
av med andra negativa känslor, men även för att bibehålla kommunikationen med 
sjuksköterskan. De försöker att vara positiva och hålla modet uppe- som en 
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skyddsmekanism. Humor kan hjälpa sjuksköterskan att hantera svåra stunder och 
skapa gemensam grund med respekt samt positiv atmosfär. Humor är ett av 
sjuksköterskans många verktyg i arbetet (Haydon & Riet, 2014; Haydon et al., 2015). 
Humoranvändande kunde vara riskfyllt eftersom fara fanns att det resulterade i 
negativa upplevelser. Att som sjuksköterska konstant läsa av situationen och 
utvärdera när det är lämpligt att använda humor, leder till att risken för negativa 
konsekvenser minskar (Tanay et al., 2014).  
 

Är inte alltid lämpligt 

Den vårdsökandes perspektiv 

Då humor används i fel situation kan det resultera i negativa upplevelser. Om det är 
dåliga nyheter som ska lämnas kan det verka sårande för den vårdsökande om 
sjuksköterskan samtidigt skämtar (Rose et al., 2013; Tanay et al., 2014).  Genom att 
läsa av personen och situation så kan vissa ämnen med fördel undvikas. Vårdsökande 
med sjukdom som involverade könsorganen var positiva, på gott humör och 
skämtsamma relaterat till sin sjukdom, men dagen då operationen skulle ske så fanns 
stor oro och ångest över hur resultatet skulle bli. Därför önskade de att 
sjuksköterskorna inte skulle skämta om ingreppet innan operationen var genomförd 
och visade på gott resultat, på grund av den känsliga lokalisationen av sjukdomen. 
Trots att det fanns risk att såra genom att använda humor, så menade de 
vårdsökande personerna att sjuksköterskan inte behövde vara rädd för att skämta, 
eftersom de positiva effekterna vägde upp för de negativa riskerna (Branney et al., 
2012). 
 
Sjuksköterskans perspektiv 
Humor är mångsidigt som verktyg i vårdrelationen, men kan orsaka skada om det 
inte används med försiktighet (Haydon et al., 2015). Som sjuksköterska upplevdes 
det oetiskt att skämta när den vårdsökande led av smärta eller vid livshotande 
situationer (Haydon & Riet, 2014). Inte heller var det lämpligt att använda humor när 
den vårdsökande var rädd, orolig, hade sorg eller blivit försämrad i sitt tillstånd 
(Dean & Gregory, 2005). Vid vissa tillfällen, uppgav de kvinnliga sjuksköterskorna att 
de blivit utsatta för sexistiska och nedlåtande kommentarer på grund av deras yrke. 
Sjuksköterskorna tog inte det personligt, utan gjorde valet att ignorera sådana 
kommentarer för att inte uppmuntra till fler uttalanden av den sorten (Haydon & 
Riet, 2014; Haydon et al., 2015). Olika kulturer kunde verka som barriär för hur 
humor uppfattades. Det kan vara lätt att missförstå och det som anses roligt i en 
kultur är inte det i en annan. Sjuksköterskorna var rädda för missförstånd och lät 
hellre bli att skämta i de situationerna (Haydon & Riet, 2014). Det kunde vara svårt 
att hinna med att skämta de dagar som arbetsbelastningen var hög. Sjuksköterskorna 
menade att det handlade om att prioritera den tid som fanns till förfogande. Det 
krävdes gott om tid för att kunna svara på den humor som de vårdsökande initierade 
(Haydon et al., 2015). Vid de tillfällen då den vårdsökande led av hög stress, ångest 
och oro upplevde sjuksköterskorna att humor inte gav den effekt som önskades. När 
den vårdsökande däremot hade kontroll på sina känslor och dessutom hade 
avslappnad relation till sjuksköterskan och i situationen, var effekten högre och 
kunde då leda till att den vårdsökande blev lugnad och trygg (Greenberg, 2003).  
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Främjar välbefinnandet 

Den vårdsökandes perspektiv 

Genom humor i vårdrelationen kände sig patienten stöttad, upplivad och motiverad 
vilket i sin tur kunde leda till stärkt hälsa och påskyndat läkande. Likaså upplevde 
den vårdsökande att skratt kunde hjälpa till att lyfta dem upp ur depression genom 
de positiva känslor som sjuksköterskan överförde (Greenberg, 2003). Sjukdom gör 
att många vårdsökande känner sig nedslagna men då de kom till avdelningen där 
sjuksköterskorna alltid var glada och piggade upp stämningen, så kändes det som att 
deras bekymmer försvann i stunden (Dowling, 2008). Humor kan hjälpa den 
vårdsökande att förbli positiva, skatta med varandra och med vårdpersonalen kring 
omständigheterna kring deras sjukdom (Branney et al., 2012). 
När de vårdsökande skulle beskriva hur humorn uppfattades och påverkade dem, så 
användes ord som positivt, härligt, upplyftande, frambringande av glädje, 
framkallade gott humör och att det gjorde upplevelsen trevligare och gav ökat 
välbefinnande (Tanay et al., 2014). 
 

Sjuksköterskans perspektiv 

Sjuksköterskor uttryckte att det tack vare humorns plats i arbetet, blev roligt att gå till 
jobbet. Arbetet gjordes med glädje och sjuksköterskan gick till arbetsplatsen, inte 
bara för att göra sina timmar, utan för att träffa medarbetare och vårdsökande (Tanay 
et al., 2014). Sjuksköterskorna kunde känna igen när de vårdsökande var nedstämda 
och kände sig ensamma och använde sig då av humor med omtänksamhet för att 
glädja (Dowling, 2008; Greenberg, 2003). När en person var glad verkade förloppet i 
tillfrisknandet gå snabbare. Sjuksköterskorna upplevde att deras försök att glädja den 
vårdsökande påverkade läkandet positivt (Haydon & Riet, 2014; Haydon et al., 2015). 
Humor förekom naturligt i omvårdnaden och skratt gjorde vårdrelationen avspänd 
(Greenberg, 2003; Tanay et al., 2014). Många fördelar fanns med att använda humor, 
bland annat upplevdes att den vårdsökande kände sig mer som hemma och fick ökat 
välbefinnande i situationen (Tanay et al., 2014).  
 

Diskussion 

Metoddiskussion  
Genom att sammanställa artiklar med kvalitativ ansats har syftet, som var att belysa 
humorns betydelse för vårdrelationen mellan sjuksköterska och vårdsökande person, 
framkommit tydligt. Litteraturöversikt är lämplig som metod för att få överblick över 
den samlade kunskapen inom det aktuella området (Friberg, 2017b). 
Litteratursökningar har genomförts i databaserna CINAHL samt Medline eftersom 
dessa innehåller forskning inriktad på omvårdnad. Databaserna ansågs vara 
relevanta för syftet (Forsberg & Wengström, 2013). Primärt gjordes även sökningar i 
Psycinfo, men där återfanns irrelevanta artiklar som inte svarade på syftet, samt 
dubbletter av de artiklar som redan valts ut. Att använda stora och olika databaser 
styrker arbetet, dessutom återkom många av artiklarna i alla båda databaserna vilket 
enligt författarna stärker studiens validitet och kvalitet.  
 
Olika stavningar har använts, humor och humour, eftersom det visade sig att det 
skiljde med artikelns ursprungsland. Trunkeringarna som har använts gav större 
antal träffar. I den första sökningen var ett av inkluderingskriterierna att artikeln 
skulle visas med fulltext, något som visade sig minska antalet träffar. Genom att ta 
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bort det kriteriet, så ökade antalet träffar vilket stärkte arbetet då fler relevanta 
artiklar hittades. I CINAHL var ett av sökkriterierna att artikeln skulle vara granskad 
enligt peer-review, vilket innebär att artiklarna är granskade och publicerade i 
vetenskapliga tidskrifter (Östlundh, 2017).  
 
Till att börja med söktes artiklar tio år tillbaka, men då det inte gav önskat resultat på 
grund av för lite forskning, så utökades antalet år till femton, vilket gav styrka till 
resultatet eftersom fler artiklar kunde granskas. Vetenskapliga artiklar är färskvara 
(Östlundh, 2017) men författarna bedömde att eftersom det inte händer så mycket 
inom forskningen inom det valda ämnet så var det större årtalsspannet ändå relevant.  
 
Många olika sökningar gjordes för att få fram de mest korrekta och givande träffarna. 
Genom att inte inkludera sökordet ”qualitative” så breddades sökningen och gav fler 
artiklar att diskutera mot. Det skulle kunna ge svaghet till resultatet, eftersom 
uppsatsen är gjord med kvalitativ ansats.  
 
I litteraturöversikten inkluderades till slut tio passande artiklar, vilket författarna 
bedömde vara tillräckligt, eftersom syftet med kvalitativ forskning inte är att 
generalisera utan att öka förståelsen för det valda ämnet (Henricson & Billhult, 2017). 
Artiklarna kom från flera delar av världen, vilket gjorde perspektivet brett. Något som 
kan påverka resultatet är att hälso- och sjukvården är olika uppbyggd i olika länder 
och att humor i vården uppfattas på skilda sätt. Inga artiklar valdes som berörde 
Sydamerika, Asien eller Afrika, vilka skulle kunnat ge ännu vidare syn på humorns 
betydelse i vårdrelationer runt om i världen. Artiklarna var av olika kvalitativ design 
vilket kan påverka resultatet, 2 stycken vardera av fenomenologisk design, Grounded 
theory, narrativ metod och etnografisk metod. Det fanns även en artikel med 
hermeneutisk, fenomenologisk design samt en med mixad kvalitativ design. 
 
Författarnas omvårdnadserfarenheter kan ha påverkat analysen av resultatet då 
förförståelse kan göra det svårt att lägga märke till nya mönster eller strukturer. Att 
ha medvetenhet om förförståelsen och att författarna reflekterar över denna kan 
stärka litteraturöversiktens trovärdighet och pålitlighet (Priebe & Landström, 2017).  
Fribergs femstegsmodell användes vid dataanalysen. Eftersom författarna inte 
tidigare gjort kvalitativa litteraturöversikter, passade modellen bra, då den är lätt att 
förstå. De utvalda artiklarna lästes igenom individuellt och analyserades med fokus 
på syftet. Meningsenheter valdes ut och jämfördes författarna emellan och visade att 
samtliga meningsenheter fanns med hos i författarnas analyser, vilket stärker arbetet. 
Meningsenheterna färgades därefter, sorterades efter kategorier och sammanställdes. 
Utifrån denna sammanställning skrevs nytt resultat baserat på artiklarnas 
huvudfynd. Graneheim & Lundman (2004) skriver att resultatets meningsenheter 
kan delas in i subkategorier och därefter kategorier, allt som svarar på det egna 
arbetets syfte (Graneheim & Lundman, 2004). Författarna diskuterade och 
reflekterade över indelning av resultatet med hjälp av subkategorier och kategorier 
och kom fram till att med den data som var insamlad, så räckte det med de fem 
tydliga kategorier som framkom under processen. Under arbetets gång så urskilde sig 
två olika perspektiv, den vårdsökandes och sjuksköterskans. Arbetet inleddes med att 
ha båda perspektiven tillsammans, men senare valdes att dela upp de olika 
perspektiven, för att få tydlighet i resultatet. Det var viss svårighet med att dela upp 
meningsenheterna, eftersom flera av artiklarna var skrivna ur både den vårdsökandes 
och sjuksköterskans perspektiv.  

https://www-sciencedirect-com.proxy.library.ju.se/science/article/pii/S0260691703001515
https://www-sciencedirect-com.proxy.library.ju.se/science/article/pii/S0260691703001515
https://www-sciencedirect-com.proxy.library.ju.se/science/article/pii/S0260691703001515
https://www-sciencedirect-com.proxy.library.ju.se/science/article/pii/S0260691703001515
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De artiklar som har använts i resultatet granskades enligt den mall som finns att 
tillgå från Hälsohögskolan i Jönköping. De flesta av artiklarna visade på hög kvalitet, 
(n=7) och resterande hade medelkvalitet, (n=3). För att få högre tillförlitlighet i 
resultatet så genomfördes kvalitetsgranskningen av båda uppsatsförfattarna 
tillsammans, för att på så sätt kunna diskutera eventuella oklarheter. Eftersom alla 
artiklar var skrivna på engelska, vilket inte är författarnas modersmål, så hölls många 
diskussioner kring betydelsen av ord och meningar som upplevdes svåra att förstå. 
Genom att använda översättningsverktyg på nätet samt synonymordlista kunde 
många uttryck översättas korrekt. Trots att flera åtgärder har vidtagits, kan det ändå 
inte helt uteslutas att författarna missförstått eller feltolkat.  
 
Eftersom vi har valt att dela in vårt resultat i både den vårdsökandes och 
sjuksköterskans perspektiv så kan det ses som svaghet i arbetet att en del av de 
artiklar som ingick ibland var svåra att läsa sig till vem som sade vad i vissa fall. 
Författarna har ändå strävat efter att få med båda perspektiven, något som krävde 
noggrannhet i analysen av artiklarna. Ytterligare svaghet kan vara att flera av 
artiklarna innehöll fler professioner än enbart sjuksköterskor. Dock gick det i 
resultatet att urskilja de gånger som sjuksköterskor var involverade, så de artiklarna 
inkluderades ändå. Det kan även ses som svaghet att stor mängd data hade ursprung 
från två artiklar som grundade sig i samma intervju samt var skriven av samma 
författare (Haydon & Riet, 2014; Haydon et al., 2015). Friberg (2017a) beskriver 
kritik mot litteraturöversikt då det finns risk att författarna selektivt väljer de artiklar 
som är riktade mot forskningsfrågan och stödjer önskat resultat (Friberg, 2017a). Om 
flera olika studier är skrivna av samma författare finns det risk för att resultatet blir 
ännu mer riktat.  
 

Resultatdiskussion 
Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa humorns betydelse för 
vårdrelationen mellan sjuksköterska och vårdsökande person. I resultatdiskussionen 
diskuteras vad som har betraktats som mest intressant utifrån delar av 
resultatkategorierna relaterat till den teoretiska förankringen, vilken var 
personcentrerad omvårdnad.  
 

Humor öppnar upp för samtal 

I resultatet framkom att det var lättsamt att kommunicera via humor och att det 
uppskattades av de vårdsökande och sjuksköterskorna. Humor i kommunikationen 
gjorde att sjuksköterskorna upplevdes mer mänskliga, vilket i sin tur lade grunden till 
fortsatt god vårdrelation genom kommunikation. Att humor fungerar i relationen ser 
vi även i studien gjord av Allen (2014) som såg att humor är användbar som 
kommunikationsstrategi i vårdrelationen (Allen, 2014). Vidare sågs i resultatet att det 
tack vare humor i samtalet var enklare för de vårdsökande att öppna upp sig och 
avdramatiserat kunna prata om sina problem, vilket underlättade sjuksköterskans 
datainsamling. Även Fleischer et al. (2009) beskriver vikten av god kommunikation i 
vårdrelationen, som kan leda till bättre följsamhet till vården vilket i sin tur kan 
resultera i snabbare tillfrisknande (Fleischer et al., 2009). Genom att upprätthålla 
god kommunikation och möta den vårdsökande där den befinner sig så byggs den 
viktiga vårdrelationen upp, som är förutsättningen för personcentrerad omvårdnad 
(Ekman et al., 2011).  
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Humor bygger relationer 

Resultatet visade på att humor spelar stor roll i relationsbyggandet mellan den 
vårdsökande och sjuksköterskan. Dock var det intressant att läsa att deltagarna i 
Tanay et al. (2014) använde sig av humor för att bygga upp relationen, medan 
deltagarna i Rose et al. (2013) snarare tycker att kontakten ska vara etablerad innan 
humor används. Den teoretiska förankring som har använts i arbetet stödjer de olika 
resultaten, eftersom personcentrerad omvårdnad handlar om att anpassa vård och 
bemötande efter den person som sjuksköterskan möter. Som sjuksköterska är det 
viktigt att läsa av situationen och vara lyhörd på den vårdsökande personen (Ekman 
et al., 2011). Wilkins and Eisenbraun (2009) bekräftar olikheter i 
humorandvändningen och menar att humorn ska anpassas efter person och situation, 
precis som personcentrerad omvårdnad i allmänhet (Wilkins & Eisenbraun, 2009).  
I vårt resultat framkom att det är den vårdsökande som oftast initierar humor i 
vårdrelationen, vilket även bekräftas av Adamle och Ludwick, 2005 samt Schöpf, 
Martin, och Keating (2015). De såg i sin studie att det var övervägande den 
vårdsökande som initierade humor med sjuksköterskan (Adamle & Ludwick, 2005; 
Schöpf et al., 2015).  
 
Resultatet visar tydligt hur humor kan bidra till att djupare relationer och 
känslomässiga band skapas mellan den vårdsökande och sjuksköterskan. Vidare 
framkom att humor bidrar till känslor av gemenskap och uppriktighet, samt är 
betydelsefull i vårdrelationen. Shattell (2004) lyfter fram att den goda och väl 
fungerande vårdrelationen mellan sjuksköterskan och den vårdsökande kan ha stort 
inflytande på vårderfarenheten (Shattell, 2004).  
 
Det fanns gånger då den vårdsökande initierade humor och sjuksköterskan missade 
den, vilket resulterade i flera saker. Dels kände sig den vårdsökande förbisedd och 
obetydlig för sjuksköterskan. Den goda relationen med sjuksköterskan var av största 
vikt och gav trygghet till den vårdsökande, dessutom kunde det bildas sämre 
stämning i vårdrelationen om inviten gick missad. Det fanns även rädsla över att den 
sämre relationen med sjuksköterskan kunde resultera i ogynnsam vård. Den dåliga 
stämningen var även kännbar för sjuksköterskan, som kunde upplevas som kylig och 
kall och därmed ha mycket arbete framför sig för att återfå den tidigare goda 
relationen. Att det är svårt att återfå den goda stämningen och förtroendefulla 
relationen efter den missade inviten bekräftas även av Adamle and Ludwick (2005).  
 
Något som framkom i resultatet och som väckte vår nyfikenhet ytterligare, var den 
skillnad som fanns i hur män och kvinnor använde sig av humor. Männen upplevde 
underläge i den beroendeställning som fanns gentemot sjuksköterskan, och använde 
humor för att öka sin egen auktoritet. Kvinnorna använde sig också av humor i 
vårdrelationen, men även för att maskering av oro och ångest inför familjen. 
Kvinnorna använde sig också av humor i vårdrelationen, men även för att maskera 
oro och ångest inför familjen. Sammantaget visar resultatet att männen använde 
humor mer än kvinnor och det var viktigare för männen att skapa relation med 
sjuksköterskan. Den svenska studien av Olsson, Koch, Backe och Sörensen (2000) 
stödjer inte vårt resultat fullt ut när det gäller genusperspektivet, utan visar på andra 
saker. Fler kvinnor än män tyckte att humor var användbart i vården, männen var 
mer tveksamma till dess tillämpning (Olsson et al., 2000). Däremot överensstämmer 
deras resultat med vårt, i det avseendet att humor gav positiva upplevelser i 
sjukvården. Att det finns könsskillnader i hur humor ses passande eller inte beskrivs 
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även av Ridley, Dance, och Pare (2014). I deras studie sågs hur alla kvinnor ansåg det 
passande med humor i mötet med sjuksköterskan, medan nästan en femtedel av 
männen upplevde det som opassande (Ridley et al., 2014).  
 

Humor hanterar känslor och situationer 

Vårt resultat visar att humor kan vara till hjälp i svåra situationer, både för 
sjuksköterskorna och de vårdsökande. Att stötta den vårdsökande i svåra situationer 
och ge uppmuntran tillsammans med att lindra lidande är alla delar i den 
personcentrerade omvårdnaden och sjuksköterskans etiska kod (ICN, 2012). Vidare 
sågs att användande av humor kunde förbättra möjligheten att bemästra de 
besvärliga tillstånd som kunde uppstå och dessutom även verka som skyddande 
försvar vid lidande, förlust eller sjukdom, vilket även stärks av resultatet från 
McCreaddie och Wiggins (2008). De beskriver hur den vårdsökande använde sig av 
humor för att påverka sin uppfattning av hälsa och ohälsa, men även för att kunna 
hantera den situation som de befann sig i (McCreaddie & Wiggins, 2008). Även 
Olsson et al. (2000) beskriver hur humor kan fungera som hanteringsstrategi (Olsson 
et al., 2000). Humor kunde också användas som distraktion för att nå uppsatta och 
önskvärda mål vid till exempel behandling. Humor i vårdrelationen lättade på 
spänningar och rädslor, kunde minska eventuell oro och känsla av förlägenhet i 
vårdsituationer. Även Mora-Ripoll (2010) bekräftar att humor är gynnsam på 
sinnesstämningen, då det kan minska stress och ångest (Mora-Ripoll, 2010). Det som 
framkom tydligt när resultatet skrevs, var att humor även kunde användas i vård vid 
livets slutskede. Faktum är, att enligt Ridley et al. (2014) så är humor i palliativ vård 
förknippad med värdigt avslutande av livet (Ridley et al., 2014), vilket även 
ytterligare stärks av resultatet skrivet av Adamle och Ludwick (2005).  

 

Humor är inte alltid lämpligt 

Om sjuksköterskan skämtar på den vårdsökandes bekostnad kan det leda till att 
förtroendet går förlorat. I vissa situationer, som när hälsan drastiskt förändras kan 
det vara rent olämpligt att använda humor. Smärttillstånd, livshotande situationer, 
oro eller sorg är exempel sådana tillfällen. Olsson et al. (2000) beskriver att vid de 
tillfällen då den vårdsökande blev bemött med skämt och humor och samtidigt 
upplevde allvar i situationen, blev upprörd över det. Personalen måste därför ständigt 
fråga sig om humor är lämpligt att använda för att återfå hälsa eller förbättra 
livskvalitén (Olsson et al., 2000). Även McCreaddie och Wiggins (2008) lyfter att 
humor inte alltid är lämpligt och att det finns områden som är utmanande att 
använda humor i. Rädsla för missförstånd och för att såra den vårdsökande ska inte 
resultera att sjuksköterskan utesluter humorn i vårdrelationen, utan snarare få 
sjuksköterskan till ständig reflektion över dess lämplighet (McCreaddie & Wiggins, 
2008). En del patienter är inte mottagliga för humor och då är det viktigt att inte 
försöka tvinga sig på, humor ska ske på patientens villkor. Återigen ser vi vikten av 
personcentrerad omvårdnad, där varje persons välbefinnande och olikheter ska tas i 
beaktande i partnerskapet (Ekman et al., 2011). Om humor används vid fel tillfälle 
eller i fel sammanhang så blir vårdrelationen negativ för den vårdsökande. 
Jämförelsevis får olika vårdsökande med liknande symptom eller sjukdom inte alltid 
samma behandling. Individanpassning behövs även när humor ska användas. 
Vårdsökande kan behöva olika slags humor och doser för att effekt ska ses (Wilkins & 
Eisenbraun, 2009). Om vården innefattar humor som del i det personcentrerade 
arbetssättet där holistisk vård är viktigt bidrar det till patienternas välbefinnande 
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(Scholl, 2007). Björck och Sandman (2007) skriver hur negativa vårderfarenheter 
förstärker vårdlidandet, som ju inte överensstämmer med vårdandets kärna - att 
lindra lidande. Väl fungerande vårdrelation är förutsättningen för effektfull vård och i 
förlängningen även tillfrisknande hos den vårdsökande (Björck & Sandman, 2007).  
 

Humor bidrar till välbefinnande 

Vi har sett i resultatet att humor kunde lätta upp stämningen bland de vårdsökande, 
samt att det kunde vara skönt att få tänka på något annat än situationen de befann sig 
i. Sjuksköterskorna använde sig av humor med glädje, i syftet att muntra upp den 
vårdsökande och ville gärna erbjuda möjlighet till att fundera på något annat än 
sjukdomen. Resultatet i Roaldsen, Sørlie, och Lorem (2015) visar att trots att den 
vårdsökande lider av svår och kanske dödlig sjukdom, där humor inte kan förbättra 
utsikten, så bidrar ändå humor till välbefinnande i den stressande situationen 
(Roaldsen et al., 2015). Olsson et al. (2000) framhäver dock att humor inte ska 
fungera som komplett skydd från sanningen i situationen, utan bara göra realiteten 
lättare att bära (Olsson et al., 2000). De vårdsökande visade uppskattning när 
sjuksköterskorna ansträngde sig och den goda stämningen ökade välbefinnandet, 
gjorde att de vårdsökande kände sig välkomna samt påverkade läkandet positivt. Hur 
läkandet påverkas och kroppens reaktioner i stort skriver Lockwood och Yoshimura 
(2014) om. Det har visat sig att stressnivån sjunker, immunförsvaret stärks och 
dessutom så ökar mängden betaendorfiner, som verkar smärtlindrande. Allt detta 
bidrar till bättre tillfrisknande och välbefinnande (Lockwood & Yoshimura, 2014). 
Om sjuksköterskan har kunskap hur kropp och själ hänger ihop, så kan det 
underlätta i förståelsen av hälsa och ohälsa, samt hjälpa den vårdsökande till ökat 
välbefinnande (Olsson et al., 2003). Humor som en del av personcentrerad 
omvårdnad, där hela människan ses, har visat sig öka välbefinnandet, eftersom 
vården ges utifrån den vårdsökandes behov och resurser (Scholl, 2007).  
 

Slutsatser 
Det framkom tydligt att humor är av stor vikt i relationen mellan den vårdsökande 
och sjuksköterskan. De vårdsökande behövde ibland få något annat att fundera på 
och fly rollen som sjuk och sjuksköterskan i sin tur behövde vid vissa tillfällen stärka 
sin roll och vid andra tillfällen ses som mer mänsklig. För att humorn skulle ge 
förväntat resultat var det viktigt att tillämpa humorn vid rätt tillfälle och situation. 
Humor som användes på rätt sätt kunde vara relationsskapande genom att öppna 
upp för djupare diskussioner, minska hierarki och bryta isen. Humoranvändande i 
vårdmötet kunde bidra till djupare och mera personlig relation mellan den 
vårdsökande och sjuksköterskan. Humor kunde även användas som strategi för att 
hantera känslor, uttrycka frustration och distansera sig från obehag, men även bidra 
med känsla av hopp och ökat välbefinnande. Humor är betydelsefull i vårdrelationen 
på olika sätt och både sjuksköterskor och de vårdsökande var överens om att humor 
har plats i omvårdnaden- dock kan humorn vara individuell. Inför varje möte ska 
sjuksköterskan utvärdera om det är lämpligt att använda humor, vilket ger 
personcentrerad vård.  
 

Kliniska implikationer 
Trots de fördelar som finns med humor visar forskning att det finns mer utrymme att 
implementera humor i vården, vilket skulle kunna skapa tryggare tillvaro för både 
vårdsökande och sjuksköterskor. Dessutom är humor kostnadseffektivt och enkelt att 
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använda. Arbetsgivaren kan uppmuntra sina anställda att våga använda humor som 
verktyg i omvårdnaden för att få nöjdare vårdsökande, vilket vi hoppas att vår 
uppsats kan bidra till.   
 

Förslag till framtida forskning 
Det hade varit intressant att se framtida forskning som handlar om implementering 
av humor i vården kan ge kortare vårdtider, eftersom det i vårt resultat visar att 
humor gav gladare och nöjdare vårdsökande som lättare kunde hantera sin ohälsa. 
Det hade även varit intressant att se forskning på hur mycket erfarenhet spelar in på 
sjuksköterskans användande av humor.  
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fenomenologisk design med 
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uppskattning av humor i mötet 
med sjuksköterskan. Användandet 
av humor ökar patienternas 
självkänsla. Patienterna upplever 
även att sjuksköterskor som 
använder humor var vänligare, 
öppnare och lättare att få hjälp 
ifrån. 
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Humour in 
health-care 
interactions: a 
risk worth taking 

Att undersöka patienters 
perspektiv på 
användandet 
av humor inom 
hälsovården. 

Grounded theory. Kvalitativa 
observationer under 18 
månader, intervjuer, 
fältnoteringar och före-och 
efter interaktioner med 
ljuddagbok. Fyra 
patientgrupper deltog. Lung-, 
bröst- och 
prostatacancer samt 
strokepatienter. 

Patienter ansåg att humor var en 
viktig del för att fastställa sin 
identitet samt för att utveckla sin 
relation med sjuksköterskan.  
Humor kan innebära en risk, men 
enligt patienterna är det en risk 
som är värd att ta. 
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& Rausch, 
2013. 
International 
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The use of humor 
in patients with 
recurrent ovarian 
cancer 

Att bättre förstå hur 
patienter med 
återkommande 
äggstockscancer upplever 
humor för att få en insikt 
i möjligheterna att 
använda humor som en 
terapeutisk metod. 

Kvalitativ ansats. 
Fenomenologisk design. 
Strukturerade intervjuer med 
öppna frågor. Tiden för 
datainsamling nämns ej. 17 
patienter som behandlades 
med kemoterapi för 
återkommande äggstocks- 
cancer.  

Majoriteten av patienter använde 
humor för att hantera sin cancer 
och upplevde att humor lindrade 
deras ångest. Användandet av 
humor av läkare och 
sjuksköterskor upplevdes som 
lämplig och positiv. Humor var 
inte bara traditionella skämt utan 
kunde även vara humoristiska 
anekdoter från vårdgivarens liv 
utanför vården. Om negativa 
besked ska lämnas så ska humor 
användas med försiktighet, annars 
kan förtroendet skadas. En relation 
med vårdgivaren är ofta nödvändig 
innan användandet av humor. 
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laugh: humour in 
the nurse–patient 
relationship in an 
adult cancer 
setting 

Att undersöka 
användandet av humor i 
samspel mellan patienter 
och sjuksköterskor på en 
cancer- avdelning för 
vuxna.  

Etnografi. Observation under 
två månader, informella och 
formella 
intervjuer. 9 sjuksköterskor 
och 12 patienter deltog, varav 
5 vardera intervjuades. 
Tematisk analys.  

Humor hjälper till att förstärka och 
underlätta relationen mellan 
sjuksköterska och patient. Humor 
vid rätt tidpunkt var viktigt. Både 
patienter och sköterskor bedömde 
situationen innan användandet av 
humor för att undvika fel tillfälle.  
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