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Sammanfattning    

Humor går att identifiera långt tillbaka i tiden, dock har begreppets innebörd utvecklats 

genom åren. Under århundraden har teorier kring humorns betydelse i vården florerat 

mellan teoretiker och har inom senare forskning visat sig bidra till välbefinnande hos 

patienten, öka jämställdheten mellan patient och sjuksköterska men även ha skadliga 

effekter på hälsan. De negativa konsekvenser som humor kan orsaka beskrivs inte i lika 

stor utsträckning i litteraturen idag, till skillnad från humorns positiva följder. Därför 

undersöker denna litteraturstudie den forskning som beskriver både humorns positiva 

och negativa konsekvenser i omvårdnaden. Syftet med studien är att belysa humorns 

betydelse för patienten i omvårdnaden ur ett sjuksköterske- och patientperspektiv. 

Denna litteraturstudie har haft en kvalitativ ansats för att eftersträva evidens som finns 

idag i kontext till syftet. Resultatet påvisar att humor är en viktig komponent i den 

vårdande relationen. Humor kan användas som copingmekanism av patienten i 

situationer som upplevs svåra och kan skapa en överlevnadskänsla hos patienten. 

Sjuksköterskan kan använda humor som ett verktyg för att se och bekräfta patienten och 

bevara hens värdighet, samt för att skapa en avslappnad miljö. När humor används inom 

omvårdnaden främjas patientens känsla av trygghet och skapar en samhörighet med 

sjuksköterskan. Att använda humor inom omvårdnaden kan indirekt styrkas av lagtext 

och bidrar till möjligheten att bedriva en god vård, men bör dock göras med försiktighet 

från sjuksköterskan. Om humor används utan reflektion och en känsla för tajming kan 

humor orsaka lidande istället för att främja hälsa.  

 

Nyckelord:  ”humor”, ”omvårdnad”, “vårdrelation”, “värdighet”, 

”patientperspektiv” och “coping”.  
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INLEDNING 

Det sägs att ett gott skratt förlänger livet och kan “bryta isen” i mötet med en annan 

människa. Att möta en patient i hens livsvärld, hur en sjuksköterska möter en människa 

i sorg och hur motiverande samtal går till är ett urval av områden som 

sjuksköterskeutbildningen innehållit. Något som inte framkommit lika mycket under 

utbildningen är hur vi kan bemöta patienten med humor. Då båda författarna gärna 

använder humor både i yrket och privat, föll det sig naturligt att fördjupa oss i vilken 

betydelse humorn har i omvårdnadsarbetet. I vår arbetslivserfarenhet har vi identifierat 

både positiva och missgynnande effekter av humor. Att i ett möte få tillbaka ett leende 

på patientens läppar och ett gott skratt är ett tecken på att vår omvårdnad har gjort nytta 

och kanske att en humoristisk inställning bidragit till en god vårdmiljö. Dock har det 

även funnits situationer där humorn har varit opassande och uppenbart kränkande för 

patienten vilket kan medföra vårdlidande. Att ha ett humoristiskt förhållningssätt kräver 

en vaksamhet på när situationen är lämplig att skämta om för att vården ska upplevas så 

bra som möjligt för patienten. Dessa erfarenheter har gjort att vi valde att göra ett arbete 

kring humorns betydelse för patienten i omvårdnaden, då vi upplever att ett humoristiskt 

förhållningssätt kan vara av nytta i omvårdnadsarbetet med patienten. 

 

 

BAKGRUND 

Innebörden av begreppet humor 

Att definiera humor har varit omtvistat teoretiker emellan. Omkring 700 f. Kr. fanns 

humoristiska inslag hos Homeros och hans antika drama (Olsson, Backe & Sörensen 

2003, s. 15). Inom den äldre grekiska komedin beskrivs inte ordet humor, däremot finns 

humoristiska inslag som ordlekar, vitsar och situationskomik. Humor som begrepp 

försökte definieras av både Platon (427–347 f. Kr) och Aristoteles (384–322 f. Kr), men 

gelotologin (läran om skratt) ansågs inte vara av vikt under denna tidsperiod då skratt 

ansågs ha samma innebörd som skadeglädje. Humoralpatologin, som innebär en tro på 

att de fyra kardinalvätskornas förhållande gentemot varandra har betydelse för 

biologiska mekanismer, grundades av Hippokrates (460–370 f. Kr) och utvecklades 

senare av Galenos (129–199) (ibid. s. 16). De menade att obalansen mellan blodet, 

slemmet, gula gallan och den svarta gallan (som kom från respektive hjärtat, hjärnan, 

levern och mjälten) orsakade sjukdomar. När en människa hade obalans av någon av 

vätskorna, skrattade omgivningen åt hen och kallade hen för humorist. Senare i tiden 

utvecklades begreppet humorist till att beskriva någon som roade andra. 

 

Under 1200-talet började kirurgen Mondeville att se ett samband mellan tillfrisknande 

och humor (Olsson, Backe & Sörensen 2003, s. 18). Mondeville uppmuntrade sina 

patienter att omge sig av familj och vänner efter operation och ville gärna att patienterna 

skulle få höra roliga berättelser. Under 1500-talet anslöt sig fler läkare till Mondeville’s 

tänkande och teorier kring humor och hälsa, bl. a. Richard Mulcuster som använde 

humor som ordination till patienter som var nedstämda och led av förkylningar. Under 

1700-talet fortsatte Voltaire på samma spår som Mulcuster och antydde att läkarens 

humör hade stor betydelse, där hens viktigaste roll var att underhålla patienterna. I 

samband med mikroskopets framkomst under mitten av 1800-talet, ersattes 
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humoralpatologin med cellularpatologin (ibid. s. 17). Senare under 1800-talet ansågs 

humorn vara ett verktyg för psykisk aga och att skratta användes för bestraffning och 

nedvärdering (ibid. s. 18). Under 1900-talet forskades det kring om humorn och dess 

fysiologiska aspekter, som även startade en diskussion kring humorns betydelse inom 

hälsan (ibid. s. 21). 

 

Humor, skratt och hälsa 

Skrattet, som ofta är associerat med humor, är en utveckling av leendet och en produkt 

av vårt synsätt på världen i kombination med vår förmåga att uttrycka våra känslor 

(Olsson, Backe & Sörensen 2003, s. 133). När människan utsätts för humor påverkas 

det autonoma nervsystemet genom att höja pulsen och öka svettningar (ibid. s. 84). 

Utsöndring av adrenalin ökar vilket höjer vår vakenhetsgrad och gör oss alerta (ibid. s. 

11). För att förstå ett skämt krävs det att många delar av hjärnan samarbetar, då det är 

olika delar av hjärnan som exempelvis förstår skämt och uppskattar skämt. Skrattet 

triggar reaktioner i hypothalamus och hypofysen som i sin tur leder till ökad produktion 

av katekolaminer (Näslund 1999, s. 10). Dessa hormoner aktiverar hjärtat, stimulerar 

blodflödet, påverkar andningssystemet positivt och de stimulerar hjärnans 

endorfinproduktion. Endorfinerna fungerar bland annat som kroppens egna naturliga 

smärthämmande ämnen (ibid. s. 11).  

 

Kroppens inre organ såsom lungorna, hjärtat och diafragman blir masserade utav 

skrattet. Gapskrattet hjälper lungorna att bli av med koldioxidrik restluft (så kallad 

residualvolym) vilket leder till ökat utbyte av syrerik luft och även blodets 

syreupptagningsförmåga förbättras (Näslund 1999, s. 33). Efter skrattet sjunker pulsen 

under det normala intervallet och kroppen får en djup muskelavslappning vilket leder 

till att psyket får vila. Det härliga skrattet ger känslan av välbefinnande. På samma vis 

som vid motion engageras många muskler under skrattet, vilket är positivt för hälsan 

(ibid. s. 31). Kroppens immunförsvar stärks, risken med för tidig död minskar och 

sjukdomar förebyggs av humor, skratt och munterhet (ibid. s. 14). Humor har ett flertal 

positiva effekter för hälsan då det stimulerar människans kreativitet, hjälper inlärning, 

förebygger och minskar stress samt är värdefull i samvaron med andra människor (ibid. 

s. 36). 

 

Vårdrelation 

Sjuksköterskans insatser inom omvårdnaden spelar stor roll för patientens 

välbefinnande och hälsa, samt bidrar till att vårdens kvalitet ständigt utvecklas 

(Ehrenberg & Wallin 2014, ss. 23–24). Begreppet välbefinnande utgår från att 

människan har förmåga att leva ett bra liv och kunna genomföra livsprojekt (Dalhberg 

& Segesten 2010, s. 62). Då välbefinnandet är ett helhetstillstånd kan det inte delas in i 

fysiskt eller psykiskt välbefinnande, utan är en unik upplevelse som innebär att en 

människa befinner sig i ett meningsfullt sammanhang tillsammans med andra som 

skapar en balans i vår existens (Ekebergh 2009, s. 24).  

 

Om vårdaren har ett lyhört och ärligt förhållningssätt gentemot patienten, öppnar det 

upp för att skapa en vårdrelation (Wiklund 2003, ss. 157–159). Denna relation ska 

präglas av ömsesidighet och ska inte forceras fram från vårdarens sida. Wiklund (2003, 
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s. 158) lyfter även fram att om patienten känner sig välkomnad redan i en 

ankomstsituation läggs en stabil grund för en fungerande vårdrelation. Vårdaren som är 

i en maktposition har ett moraliskt och etiskt ansvar gentemot patienten och ska utforma 

vården på ett så bra sätt som möjligt. Detta innebär att vara lyhörd mot patientens 

önskningar och farhågor, vilket även präglar kommunikationssättet mellan vårdaren och 

patienten. 

 

Vårdmiljön kan väcka känslor som sorg, rädsla och utsatthet. Schöpf, Martin och 

Keating (2017) lyfter att sjuksköterskan kan använda sig av ett lättsamt och sorglöst 

förhållningssätt gentemot patienten för att bidra till välbefinnande och att sjukhusmiljön 

blir mer avslappnad för patienten att existera i. Humor kan på ett positivt sätt bidra till 

uppbyggnaden av en relation mellan patienten och sjuksköterskan, genom att skapa en 

känsla av igenkännande i dessa nya möten mellan individerna. I de situationer där 

patienten kan uppleva känslan av pinsamhet eller känna sig obekväm, kan en 

humoristisk inställning från sjuksköterskan ge patienten känslan av solidaritet. Humor 

har även visat sig minska de olika graderna av asymmetri som kan råda i den vårdande 

relationen.  

 

Humorns negativa effekter 

Trots de positiva följderna som humorn medför, finns det även risk för missförstånd när 

humor inte används på ett lämpligt sätt. Ghaffari, Dahghan-Nayeri och Shali (2015) 

menar att humor kan leda till att både sjuksköterskan och patienten kan uppleva 

hopplöshet, aggression, rädsla och nedstämdhet som följd av humor. Olämpliga skämt 

kan upplevas inskränkande på ens privatliv och tolkas som emotionell, mental och 

fysiskt kränkande. Faktorer som kön, kultur, ålder, ekonomisk status och personlighet 

spelar in för hur en person uppfattar humor, och kan leda till ilska, brustna relationer 

och att patienter inte fullföljer sin vård. Humor kan även användas som en 

copingstrategi och ha skadlig inverkan på hälsan (Tamm 2012, s. 256). Patienten kan 

bland annat använda sig av förnekelse, aggressivitet eller humor för att hantera svåra 

känslor och upplevelser. 

 

Skillnader mellan man och kvinna 

Sett ur en genusaspekt när det kommer till användandet av humor finns det tydliga 

skillnader mellan män och kvinnor (Olsson, Backe & Sörensen 2003, ss. 118–119). 

Kvinnan anses vara humorfri om en man skämtar och kvinnan inte skrattar, men 

kvinnan ses även som humorfri om hon skämtar men mannen inte skrattar. Vid 

jämförelse mellan könen har männen setts använda sig av en mer aggressiv typ av 

humor, medan kvinnors humor ofta har en grund i att berätta roliga historier om sig 

själva eller om personer i deras närhet. Olsson, Backe och Sörensen (2003, s. 120) 

menar att det kan ha ett samband med statusskillnader som är och har varit mellan män 

och kvinnor. I forskning gjord av Svebak (1999 se Olsson, Backe & Sörensen 2003, s. 

85) framkommer det att kvinnor skrattar mer än männen, i och med att kvinnor har 

bättre kontakt med sina känslor och en förmåga till helhetssyn. Detta beror på att 

kvinnor integrerar de båda hjärnhalvorna i större utsträckning än männen, vilket ger en 

bättre förmåga till helhetssyn. 
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PROBLEMFORMULERING 

Forskning påvisar att användande av humor kan ha en viktig roll för patientens 

välbefinnande. Sjuksköterskan kan genom ett humoristiskt förhållningssätt skapa en 

mer lättsam vårdmiljö och lägga grunden för en vårdande relation. Det beskrivs även 

vad som kan ske när humorn uppfattas fel av patienten och vilka följder det kan orsaka 

för vårdrelationen, men upplevs inte av oss vara beskrivna i samma utsträckning som de 

positiva konsekvenserna. Med detta som utgångspunkt vill vi vidare utforska vilken 

forskning som beskriver humorns eventuella positiva och negativa påverkan i 

omvårdnaden. 

 

 

SYFTE 

Syftet är att belysa humorns innebörd och betydelse för patienten i omvårdnaden ur ett 

sjuksköterske- och patientperspektiv. 

 

 

METOD 

Arbetet genomfördes genom användandet av en litteraturstudie med kvalitativ ansats för 

att skapa en överblick av nuvarande evidens i kontext till syftet (Friberg 2017a, s. 142). 

Studien bygger på vetenskapliga artiklar som tagits fram enligt urvalet beskrivet nedan.  

 

Urval 

De kriterier som författarna använt sig av gällande artikelsökningar är att det ska vara 

vetenskapliga artiklar som är publicerade från och med år 2003, på grund av att 

eftersträva nypublicerad forskning. Artiklarna ska vara skrivna på engelska och belysa 

betydelsen av humor i vården för patienten, ur antingen ett patient- eller 

sjuksköterskeperspektiv. Av de artiklarna som kom fram under artikelsökningarna 

valdes flera bort på titeln, exempelvis artiklar rörande barn (såsom lekterapi och 

liknande) och sådana som inte svarade mot syftet. 

 

Datainsamling 

Inledningsvis genomfördes en pilotsökning. Artikelsökningarna gjordes i databaserna 

Cinahl och Medline. Dessa två är referensdatabaser inom hälso- och sjukvård som 

antingen erbjuder fulltextartiklar och/eller hänvisar till olika tidskrifter. Sökningarna 

gjordes med sökorden: “wit and humor”, ”patient experience”, health-care, nurs* och 

”patient relations” samt med vissa synonymer till dessa ord. Var god se “Bilaga 1” för 

fullständig sökhistorik. Flera av artiklarna som hittades vid första sökningen i den ena 

databasen fanns i träfflistan i sökningen i den andra databasen. Totalt under båda 

sökningarna var det 146 artiklar vars titel verkade intressanta utifrån syftet och av alla 

de artiklar som hade abstract så lästes dessa. Därefter lästes 65 artiklar igenom för att se 

om det hade data som svarade an på syftet. Av dessa artiklar sållades 54 bort då de 

endast hade någon enstaka mening som kunde kopplas till syftet i sitt resultat, eller 



 8 

genom en gemensam diskussion mellan författarna. Slutligen återstod 11 artiklar som 

valdes att användas till resultatet i denna litteraturstudie. 

 

Analys 

Axelsson (2012, ss. 212–214) beskriver hur analys av artiklar till en litteraturstudie kan 

genomföras genom att utgå från helhet till delar och från dessa delar utforma en ny 

helhet. Författarna använde sig av detta förfarande som grund genom att artiklarna 

lästes igenom noggrant för att skapa en bild över materialet och anteckningar fördes. 

Sedan sammanställdes artiklarna i en tabell, var god se “Bilaga 2” för översikt av 

analyserad litteratur. Materialet lästes igenom ett flertal gånger för att finna 

meningsbärande enheter i artiklarnas resultat som svarade an på denna studies syfte. 

Dessa meningsbärande enheter färgmarkerades i texten och bröts ner till koder. Koderna 

sorterades och resulterade i subkategorierna: humor underlättar interaktionen med 

hälso-/sjukvårdspersonal och medpatienter, humor bidrar till välbefinnande och 

värdighet, humor påverkas av genus, att överleva en dag till, när patienten använder 

sig av svart humor, att mantla rollen som den gode patienten, känsla för tajming och 

humoristiska begränsningar. Utefter subkategorierna (som ska spegla vilken betydelse 

humor har för patienterna i omvårdnaden) utformades tre huvudkategorier för struktur 

och tydlighet; humor påverkar relationer, humor som copingmekanism och skydd och 

när humor inte bör användas. Huvudkategorin humor påverkar relationer valdes för att 

belysa och samla ihop fynden i det som kan påverka patientens relation med andra 

människor. Humor som copingmekanism och skydd valdes för att påvisa andra fynd i 

och med det att humor kan hjälpa patienten på olika vis att hantera eller skydda sig från 

det som upplevs svårt. Till fynden från artiklarna som visade på olika kontext där 

patienter och sjuksköterskor upplever att humor är opassande, valdes huvudkategorin 

när humor inte bör användas. Huvudkategorierna med sina respektive subkategorier ska 

hjälpa till att strukturera upp resultatet ytterligare och ge läsaren en bättre överblick i 

vad innehållet under varje huvudkategori kommer att handla om. 

 

 

ETIK 

För att en forskningsstudie ska godkännas krävs det att respekten för människovärdet 

beaktas, där mänskliga rättigheter och människans frihet står i centrum (Olsson & 

Sörensen 2011, s. 86). Därför har kravet för den utvalda litteraturen varit att dessa ska 

ha fått godkännande av en etisk kommitté eller att författarna av artiklarna själva ska ha 

tagit ett aktivt, etiskt ställningstagande.  
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RESULTAT 

I forskningen som genomgåtts i denna litteraturstudie påvisas det att humor har stor 

betydelse för både patienten och sjuksköterskan i omvårdnaden. Med hjälp av humor 

kan patienten enklare interagera med medpatienter och sjuksköterska, finna styrka till 

att överleva ännu en dag och uthärda smärta. Humor bidrar även till att sjuksköterskan 

kan bibehålla patientens värdighet i utsatta situationer, få både patient och anhöriga att 

känna sig sedda samt skapa en bättre arbetsmiljö. Dock kan humor som inte sker med 

ständig reflektion av sjuksköterskan uppfattas fel hos patienten, och på så sätt framkalla 

negativa känslor som inte gynnar varken vårdrelationen eller patientens hälsa. 

  

Humor påverkar relationer 

Humor används av både patient och sjuksköterska för att på olika sätt skapa en 

terapeutisk relation. Humor bidrar till en känsla av bekvämlighet med varandra eller i 

den kontext de befinner sig i. Patienter värdesätter när sjuksköterskan använder sig av 

humor och upplever att relationen blir bättre när humor nyttjas. 

 

Humor underlättar interaktionen med hälso-/sjukvårdspersonal och medpatienter 

Ur ett patientperspektiv kan humor användas för att uthärda situationen som hen 

befinner sig i då humor är ett verktyg för att stärka sin identitet som patient 

(McCreaddie & Payne 2011). Humor kan även skapa relationer i mötet med 

medpatienter och sjuksköterska, vilket är av vikt för att känna sig sedd och bekräftad 

och öppnar upp för möjligheten att interagera med såväl sjuksköterskor och 

medpatienter. Patienter som delar rum tillsammans med medpatienter upplevs befinna 

sig i en mer humoristisk kontext, än patienter som har egna rum (Haydon, Riet & 

Browne 2015). Sjuksköterskor som interagerar med stöd av humor kan hjälpa patienter 

att se det från den ljusa sidan (Branney et al. 2014). Humor är viktigt för interaktionen 

mellan patient och sjuksköterska genom att den främjar kommunikationen, minskar 

sjuksköterskans auktoritet och skapar balans (Haydon & Riet 2014). 

 

Patienter och sjuksköterskor anser att humor är något som behövs i vårdrelationen då 

den är fördelaktig och viktig för relationen. Patienter känner sig mer bekväma med en 

sjuksköterska som använder sig utav humor, då det lättsamma förhållningssättet får 

patienterna att känna sig som hemma (Tanay, Wiseman, Roberts & Ream 2013). Både 

sjuksköterskor och patienter uppfattar att motparten bli mer bekväm och avslappnad i en 

miljö där humor förekommer, vilket i sin tur skapar en stabil grund för en bra 

vårdrelation. Scholl och Ragan (2003) har studerat hur arbetet fungerar på Medical 

Institute for Recovery Through Humor (MIRTH). MIRTH är en avdelning med 20 

bäddar i Oklahoma, USA, som involverar terapeutiska och rehabiliterande aktiviteter för 

patienter som är 65 år och äldre. Arbetet på MIRTH-avdelningen går ut på att inkludera 

humoristiska inslag i omvårdnaden med målet att patienten ska kunna nå en emotionell 

och fysisk balans för att gynna rehabiliteringen. Ett lättsamt förhållningssätt i 

kombination med en miljö som var full med bilder på komiska figurer och humoristiska 

citat, bidrog till att patienterna upplevde att de kunde fly från sin roll som patient och 

lättare kunna interagera med medpatienter och sjuksköterskor (Scholl & Ragan 2003). 
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Patienter uppskattar att skratta tillsammans och dela humor med sin sjuksköterska eller 

läkare, samt att de värdesätter humor trots sjukdom (Ridley, Dance & Pare 2014). 

Sjuksköterskan bör vara uppmärksam på att patienten kan känna sig förringad om 

sjuksköterskan inte svara an på patientens försök till humor, däremot blir upplevelsen 

den motsatta om sjuksköterskan interagerar med patienten (Haydon & Riet 2014). 

Sjuksköterskan tillämpar humor för att skapa mänsklig samhörighet och förbindelse 

med patienten samt för att hjälpa patienten att känna sig avslappnad i sjukhusmiljön 

(Dean & Major 2008). Patienter uppskattar att sjuksköterskan och läkaren använder 

humor då det är en positiv komponent i vårdrelationen (Rose, Spencer & Rausch 2013). 

Ju djupare en relation blir, desto större plats kan humor ta i samspelet mellan vårdare 

och patient. Patienter beskriver att humor kan upplevas som forcerat när det används i 

relationer där de inte känner vårdaren väl. 

 

Att vara avslappnad och optimistisk är exempel på värdefulla attribut som patienter 

förknippar med humor och de uppskattar sjuksköterskor som kännetecknas av dessa 

egenskaper (Tanay, Wiseman, Roberts & Ream 2013). Ibland använder patienter humor 

för att hjälpa sjuksköterskor under stress, i syfte för att minska stressens negativa 

inverkan hos dem. Dean och Gregory (2005) påvisar att humor i form av lättsamma 

retsamheter kan fungera som ett smittsamt ämne. När en sjuksköterska i studien började 

reta en patient svarade patienten med ett skämt tillbaka som mynnade ut i ett gott skratt. 

Dessa lättsamma och retsamma skämt fortsatte från både patientens och sjuksköterskans 

håll och gav upphov till en terapeutisk, varm och tillitsfull relation. 

 

Dean och Gregory (2004) observerade och intervjuade patienter på en palliativ 

vårdavdelning för att undersöka humorns påverkan på omvårdnaden i livets slutskede. 

Studien påvisade att humor och skratt ofta följdes av känslor av engagemang och energi 

för både patient och sjuksköterska. Deltagare i studien menade att användande av humor 

enklare öppnar upp för relationer och är ett sätt att ta kontakt med andra människor, 

såsom medpatienter och personal. Dean och Gregory (2004) menar också att 

sjuksköterskor som hade en lättsam inställning gentemot andra individer upplevdes 

enklare att arbeta tillsammans med, då skratt bidrog till en mer öppen arbetsmiljö. Även 

de patienter som uppskattade humor hade fler besökare under vårdtiden och personalen 

stannade längre inne på deras vårdrum. 

 

Humor bidrar till välbefinnande och värdighet 

I situationer som medför en känsla av ovärdighet för patienten, kan humor bevara hens 

dignitet (Dean & Gregory 2005). Humor i form av en positiv attityd kan användas av 

sjuksköterskor för att ge patienter upplevelsen av välbefinnande eller för att underlätta 

en medicinsk procedur (Branney et al. 2014). Patienter upplever att humor är ett verktyg 

för att bevara sin värdighet i utsatta situationer (Dean & Gregory 2004). Anhöriga till 

patienterna upplever att de erkänns som människor och inte bara som sjuksköterskans 

arbetsuppgifter, vilket bidrar till en bättre vårdtid för både patienten och hens anhöriga. 

Även sjuksköterskor kan uppleva att användandet av humor gör det enklare för dem att 

förmedla närvaro och medmänsklighet, vilket gjorde att de kunde relatera till 

patienterna på ett mer personligt plan (ibid.). Skämtsamhet med milda ord visar på 

aktning för sina medmänniskor, vilket skapar en känsla av välbefinnande för både 

patient och anhöriga (Dean & Gregory 2005). Vidare kan humorn agera som en 
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distraktion inom den palliativa vården för att ge patienten känsla av värdighet. 

Sjuksköterskornas bekymmerslösa skämt kan distrahera när de hjälper till i utsatta 

situationer, exempelvis vid toalettbesök. Dean och Gregory (2005) lyfter fram ett 

exempel från sin studie där en patient besväras av inkontinens. Hon uppgav att hon 

tyckte sjuksköterskan hade varit snäll som vänligt påpekat att alla vet att det som går in 

måste komma ut. Denna kommentar hade lugnat henne i den svåra situationen. 

 

Humor påverkas av genus 

Haydon, Reit och Browne (2015) lyfter fram hur genus påverkar användandet av humor. 

I deras studie framkommer det att sjuksköterskorna upplever att de manliga patienterna 

använder sig utav humor i större utsträckning än kvinnorna och att männens humor 

många gånger känns opassande då den ofta anspelar på sexualitet. Dean och Gregory 

(2005) menar att män ofta skämtar på kvinnans bekostnad, relaterat till hennes 

intelligens eller utseende. Haydon och Riet (2014) beskriver i sin studie att vissa 

manliga patienter använder sig av sexistiska skämt för att underminera kvinnliga 

sköterskor. Deltagarna i studien lyfter andra skillnader mellan könen då de anser att män 

är mer humoristiska än kvinnor men påpekar också att de har vårdat riktigt roliga 

kvinnor. En annan skillnad mellan kvinnor och män är att kvinnor tycker något plötsligt 

som uppstår är roligt, medan män berättar historier istället. I studien av Ridley, Dance 

och Pare (2014) framkom det att kvinnor uppskattar humor i omvårdnaden i större 

utsträckning än män och att kvinnor till störst del ansåg att humor används inom vården. 

 

Även syftet med humor varierar mellan könen. Kvinnor använder ofta humor för att 

minska oro hos anhöriga och för att skydda dem, medan män har en mer skämtsam typ 

av humor (Haydon och Riet 2014). Haydon, Riet och Browne (2015) lyfter en 

patientsituation där en kvinna använde humorn för att dölja sin stress: en kvinnlig 

patient hade skämtat med sin familj när de var på besök men efter besöket bröt hon 

ihop, grät och var rädd. Manliga patienter använder även humor för att till exempel 

dölja obehag (Dean & Gregory 2005). 

 

Humor som copingmekanism och skydd 

I flera situationer kan patienter använda humor för att uttrycka oro, hantera svåra 

känslor och stress på grund av sjukdom, eller för att avleda sig själva från det som 

upplevs svårt. Humor kan även hjälpa patienten att orka lite längre, dölja sina känslor 

för omgivningen eller i syfte att bli omtyckta. 

 

Att överleva en dag till 

Patienter använder sig av humor som försvars-, coping- och överlevnadsmekanism 

(Haydon & Riet 2014). Humor hjälper patienter att få utlopp för sina känslor, minskar 

stress och skapar en möjlighet att vända det negativa till något positivt. Patienter 

tillämpar humor för att maskera upplevelsen av ensamhet eller osäkerhet. Patienter som 

vårdas inom den palliativa vården delger att humor är avgörande för deras överlevnad, 

trots vetskap om att deras sjukdom är dödlig och obotlig (Dean & Gregory 2005). Skratt 

och humor ger tillfällen fyllda av andrum och minskar stressen i de omständigheterna 

som medför sorg och anspänning. Ett exempel på hur en patient överlever en dag till är 
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från Dean och Gregorys studie (2004) där en läkare frågade “du har besvärats av smärta 

i tre år, hur har du överlevt och kunnat bevara din goda humor?”. Patienten svarade “det 

är på grund av humorn jag överlevt, utan humor skulle jag inte vara här”. 

 

Utav 17 patienter med återkommande äggstockscancer uppger 14 stycken att de klarar 

av att hantera sin diagnos genom att använda humor och 13 stycken upplever att deras 

oro lindras (Rose, Spencer & Rausch 2013). Många kvinnor skämtar även om sin 

diagnos. Humorn kan göra så att patienter mår bättre genom att minska deras tankarna 

kring sig själva. Patienterna skulle uppskatta om det förekom humor i väntrummen, för 

att tiden de spenderar där upplevdes som den mest påfrestande under deras besök 

(ibid.). I en studie av Ridley, Dance och Pare (2014) framkommer det att 75% av de 100 

stycken deltagarna upplevde att de kunde hantera smärta eller andra symtom med hjälp 

av humor. 

 

När patienten använder sig utav svart humor 

Dean och Gregory (2005) menar att svart humor kan används för att göra svåra 

situationer enklare genom att skämta om det som upplevs svårt. Svart humor kan agera 

som ett skydd genom att maskera den sårbarhet som blir till följd av den ständiga 

utsattheten av förlust och lidande. Om en patient inledde med svart humor kan 

personalen använda det för att påbörja ett djupare samtal med hen. Svart humor 

tillämpas ibland av patienter för att kommunicera till personalen att de verkligen förstod 

deras sjukdomstillstånd. Män med peniscancer skämtar och skrattar om att de behöver 

sitta ner när de urinerar då de inte klarar av att stå upp längre (Branney et al. 2014), 

vilket var deras sätt att vara mer positiva kring att urinfunktionen hade förändrats. 

 

Att mantla rollen som den gode patienten 

Patienten strävar ofta efter att vara den gode patienten (McCreaddie & Payne 2011). 

Denna persona kännetecknas av följsamhet, besitter en förmåga att hantera oväntade 

situationer som uppkommer inom sjukvården samt tränger undan oro när det behövs. 

För att nå detta är det av vikt att humor är befintlig i samspelet mellan sjuksköterskan 

och patienten (ibid.). Även om humor har en magnifik förmåga att hantera känslor, kan 

den även dölja bakomliggande känslor hos patienter (Dean & Major 2008). Detta 

medför att sjuksköterskan kan tolka patientens humor på olika sätt, vilket innebär att 

sjuksköterskan behöver vara uppmärksam vid användandet av humor för att kunna hitta 

patientens dolda budskap. Genom att exempelvis vara lättsam och skämtsam kan 

patienten maskera känslor som oro och ångest (McCreaddie & Payne 2011). Humor 

används även av patienter för att de upplever att sjuksköterskor tycker om humoristiska 

patienter. De tror att om en skämtsam patient ber om något så kommer hen troligtvis få 

något, i jämförelse med en patient som kräver något (Tanay, Wiseman, Roberts & 

Ream 2013). 
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När humor inte bör användas 

Trots humorns positiva inverkan tyder forskning på att humor bör användas med 

aktsamhet. För att bevara patientens värdighet och värna om vårdrelationen, är det av 

vikt att sjuksköterskan ständigt reflekterar kring om det är lämpligt eller ej att involvera 

humor i kontexten. 

 

Känsla för tajming 

När en sjuksköterska använder sig av humor i vårdrelationen, krävs det att hen har en 

känsla för tajming och en förmåga att kunna avgöra vad som är lämpligt eller ej. Då 

humor är en subjektiv upplevelse skiljer sig humorns uttryck, uppfattning och om 

humor uppskattas åt mellan olika individer (Tanay, Wiseman, Roberts & Ream 2013). 

Om humor bör närvara eller ej beror på individ och omständighet, då patienter uppger 

att sedan de drabbas av sjukdom inte längre har lust att vara roliga och skratta trots att 

de tidigare uppskattade humor (Dean & Gregory 2005). Om inte humorn används under 

lämpliga omständigheter kan det leda till konsekvenser som varken gynnar patientens 

hälsotillstånd eller vårdrelationen (Tanay, Wiseman, Roberts & Ream 2013). Det 

behövs att vårdaren kan bedöma utifrån patientens ord om humor är passande eller inte, 

då opassande humor från vårdaren kan minska patientens tillit till denne (Rose, Spencer 

& Rausch 2013). 

 

Humoristiska begränsningar 

Haydon och Riet (2014) belyser utifrån sina intervjuer med sjuksköterskor att humor 

inte bör användas varken i livshotande situationer, efter patienten fått ett besked om att 

de snart kommer att dö, upplever smärta eller gentemot föräldrar till sjuka barn. 

Författarna lyfter även att sjuksköterskan bör vara vaksam vid kulturella skillnader för 

att minska risken att patienten misstolkar humorn som nedsättande eller kränkande. 

Även Tanay, Wiseman, Roberts och Reams (2013) studie stärker Haydon och Riets 

resonemang och menar att man inte heller bör använda sig av humor vid dödsfall eller 

vid upprättande av behandlingsplaner. Om humor används i samband med att en patient 

mottar dåliga besked kan det resultera i att hen blir sårad (Rose, Spencer & Rausch 

2013). 

 

Tyngden av sjukdom, smärta, sorg och ovisshet hade hos en patient i Dean och 

Gregorys (2005) studie undanträngt användandet av humor. Deltagare i studien delgav 

olika situationer då de upplevde att humor inte uppskattas; bland annat när patienten 

hade toppar av smärta, oro, rädsla, sorg eller ilska och om det blivit en förändring i 

patientens tillstånd. Att vårdpersonalen skrattar i korridoren är även detta en risk, då 

patienter i närheten felaktigt kunde tro att personalen skrattade åt dem. Sjuksköterskor i 

studien förklarade att de besatt en intuition som varnade dem att inte använda humor när 

det fanns en risk att patienten inte skulle uppskatta det. Sjuksköterskorna var även 

uppmärksamma på olika ledtrådar såsom mottaglighet, uttryck i ögonen och tajming för 

att finna lämpliga tillfällen att använda humor (ibid.). Efter att ha opererats för 

peniscancer berättar en patient att han tycker att humor skulle vara opassande under 

själva operationsdagen (Branney et al. 2014). Patienten delger även att humor istället 

passade bra tillsammans med medpatienter som har liknande upplevelser efter de fått 

behandling. 
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DISKUSSION 

Resultatet av litteraturstudien visar att humor är en viktig egenskap för att främja 

relationen mellan sjuksköterskan och patienten. Sjuksköterskan kan använda sig av 

humor för att få patienten mer avslappnad i omvårdnaden och även för att få anhöriga 

att känna sig sedda och bekräftade. Humor bidrar även till att patientens värdighet 

bevaras i utsatta situationer och används som en copingmekanism för att hantera svåra 

känslor och situationer. Dock bör humor alltid användas med ständig reflektion för att 

undvika att humor används i olämpliga situationer som bidrar till lidande för patienten. 

 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att belysa humorns innebörd och betydelse för patienten i 

omvårdnaden ur ett sjuksköterske- och patientperspektiv. För att skapa en överblick av 

nuvarande evidens som svarar an på syftet valde författarna att genomföra en 

litteraturstudie med kvalitativ ansats. Efter genomfört urval baserades litteraturstudien 

slutligen på 11 artiklar. Artiklarna beskrev humorns påverkan och betydelse i 

omvårdnaden ur både ett patient- och sjuksköterskeperspektiv. För att skapa en 

överblick av nuvarande evidens är litteraturstudie en lämplig metod att använda. Olsson 

och Sörensen (2011, s. 107) menar att ett centralt kvalitetskriterium inom all forskning, 

oberoende av syn på verkligheten, är att tolkningen är förankrad i ett empiriskt material. 

Om det existerar samstämmighet mellan tolkning och verklighet så finns validitet. 

 

Samtliga artiklar är författade på engelska, vilket orsakar en viss risk för 

missuppfattningar vid översättning. Denna risk har minimerats genom att författarna 

kontinuerligt har använt översättningsverktyg och gemensamma diskussioner författarna 

emellan. Språkavgränsning med engelska gjordes då båda författarna behärskar språket 

och är enligt Östlundh (2017, s. 77) det språk de flesta artiklarna är skrivna på. En 

tidsavgränsning gjordes för att erhålla nypublicerad forskning då vetenskapligt material 

är en färskvara. Författarna diskuterade och genomförde en pilotsökning tidigt i 

arbetsprocessen för att erhålla en bild av tillgången på artiklar. Efter gemensamt beslut 

valdes femton år tillbaka i tiden som en rimlig avgränsning. Femton år kan anses som 

lång tid tillbaka och att tio år vore mer riktigt, men när författarna under en pilotsökning 

sökte tio år bakåt blev det få resultat i träfflistan vilket skulle ha minska studiens bredd. 

Även risken för att missa relevant och viktig forskning ökade genom att endast ha med 

forskning från tio år tillbaka tiden. Artiklarna söktes fram genom att sökorden som 

användes hade samband med syftet och gjordes systematiskt genom att söka med 

sökblock som kombinerades med varandra samt att sökningarna var varandra lika i båda 

databaserna. För att komma fram till dessa sökord använde sig författarna av bland 

annat svensk MeSH, synonymer till dessa och även nyckelord från artiklar från 

pilotsökningar i databaserna. Östlundh (2017, ss. 69–70) menar att svenska MeSH är 

bra att använda för att hitta relevanta sökord till när man ska söka i databaser. Booleska 

operatorer OR och AND användes för att skapa bredd i sökningarna genom att kunna 

kombinera sökorden med varandra. Trunkering användes för att alla böjningar av ordet 

ska inkluderas under sökningarna (ibid. 2017, s. 71). Peer-reviewed användes som 

avgränsning under sökningen i databasen Cinahl men ej i Medline på grund av att det 

alternativet inte finns i Medlines databas. Östlundh (2017, s. 79) menar att Peer-

reviewed som avgränsning är för att få fram artiklar ur vetenskapliga tidskrifter. För att 
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säkerställ att artiklarna uppfyller god kvalitet har samtliga artiklar kvalitetsgranskats 

med hjälp av Fribergs (2017b, ss. 187–188) granskningsfrågor. 

 

De valda artiklarna i denna studie har olika metoder och innefattar olika patientgrupper, 

vilket ger resultatet en större bredd utifrån kontext till syftet. Artiklarnas metoder har 

innefattat intervjuer (strukturerade och semi-strukturerade), observationer, enkäter, 

workshops, undersökande berättelser och dagboksinlägg. De olika patientgrupperna har 

vårdats för flera olika typer cancersjukdomar och stroke, samt inom akutsjukvård, 

rehabiliteringsvård och palliativ vård, vilket har berikat studiens resultat med 

upplevelser från olika situationer och sammanhang. Dock kan valet av avgränsning att 

utesluta forskning rörande barn begränsat resultatets bredd. En studies överförbarhet 

(Lundman & Hällgren Graneheim 2012, ss. 198–199) kan underlättas av författarna 

genom att omsorgsfullt beskriva urval, datainsamling, analys och övriga förfarande som 

utförts under studien. Denna litteraturstudies resultat skulle kunna överföras till alla 

vårdande kontext under ständig reflektion av vårdaren. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet från denna litteraturstudie visar att humor är en viktig del i interaktionen 

mellan sjuksköterskan och patienten, och bidrar till att skapa en balans i vårdrelationen 

som kan medföra en känsla av värdighet för patienten (Haydon & Riet 2014; 

McCreaddie & Payne 2011). Att använda humor i omvårdnaden som sjuksköterska 

styrks indirekt i Hälso- och Sjukvårdslagen (HSL 1982:763). En god vård ska bygga på 

respekt för patientens autonomi och integritet, samt att kontakten mellan patient- och 

hälso-och sjukvårdspersonalen ska främjas. Med stöd av Ridley, Dance och Pare (2014) 

och Haydon och Riet (2014) kan sjuksköterskan styrka lagens mål att bedriva en god 

vård genom att använda humor. 

 

Humor kan användas av patienten som en copingmekanism i situationer där hen 

behöver hantera svåra känslor eller dra fokus från det som upplevs svårt (Haydon och 

Riet 2014). Denna kunskap är viktig sett ur ett genusperspektiv, då kvinnliga och 

manliga patienter använder humor på olika sätt och med olika mål (Dean & Gregory 

2005; Haydon & Riet 2014; Haydon, Riet & Browne 2015; Ridley, Dance & Pare 

2014). Samtidigt som Haydon och Riet (2014) menar att manliga patienter använder sig 

av humor för att underminera kvinnliga sjuksköterskor, ska sjuksköterskan enligt ICN’s 

etiska kod (Svensk Sjuksköterskeförening 2017) bemöta patienten med professionalitet 

och respekt. Som sjuksköterska har man ett stort ansvar gentemot patienten så att hen 

känner sig trygg, vårdad och bekräftad. Då resultatet av denna litteraturstudie påvisar att 

humor förekommer som copingmekanism, bör sjuksköterskan kunna se bortom 

patienters olämpliga skämt och möta hens känslor som kan döljas bakom skämtet. Ur ett 

sjuksköterskeperspektiv finns det goda vinster i att själv använda humor som 

copingmekanism för att hantera sin yrkesvardag (Tremayne 2014). McCreaddie och 

Wiggins (2007) menar att sjuksköterskan själv inte bör skämta om genus då det kan 

uppfattas som olämplig. För att inte öka könsskillnader i omvårdnaden bör 

sjuksköterskan neutralisera humor från patienter som anspelar på genus, sett till både 

McCreaddie och Wiggins (2007) forskning samt ICN’s etiska kod (2017) som menar att 

sjuksköterskan ska verka för jämlikhet.  

 



 16 

Patientens värdighet kan bevaras i utsatta sammanhang både när sjuksköterskan och 

patienten själv använder sig av humor (Dean & Gregory 2004; Dean & Gregory 2005). 

Den personliga värdighet en människa har påverkas bland annat av hur hen behandlas 

av andra och vilken uppfattning hen har om sig själv (Sandman & Kjellström 2013, s. 

269). Sandman och Kjellström (2003) lyfter fram två väsentliga beaktanden i vårdandet 

gällande patientens personliga värdighet. Det ena är att värdigheten ska stärkas och 

bevaras och det andra är att undvika att kränka den. Resultatet ger stöd för att 

sjuksköterskan borde använda humor tillsammans med patienten för att förstärka och 

värna om patientens känsla av värdighet i omvårdnaden. 

 

Sandman och Kjellström (2013, s. 339) belyser att vårdandet har konsekvenser för 

hållbar utveckling. Flera olika naturresurser används vid vårdandet och sjuksköterskan 

kan påverka hur och på vilket sätt resurserna ska nyttjas (ibid. s. 340). Att skämta och 

skratta tillsammans med sin patient behöver inte kosta någonting varken ekonomiskt 

eller ekologiskt och belastar på så sätt inte jordens resurser. Att använda humor i vården 

borde till och med minska användandet av resurser i form utav läkemedel då humor 

dämpar oro (Rose, Spencer & Rausch 2013), humor hjälper patienter hantera sin smärta 

(Ridley, Dance & Pare 2014) och minskar patienternas stress (Dean & Gregory 2004; 

Dean & Gregory 2005). 

 

Wanda och Moore (2005) lyfter fram att ett humorbibliotek bestående av komedifilmer 

och humoristiska cd-skivor, skulle vara ett uppskattat tillskott på en vårdavdelning då 

det finns många olika sätt att främja humor hos patienterna. Ytterligare sätt Wanda och 

Moore (2005) beskriver är att se på komiska bilder, möta glada personer eller få ett 

skämt berättat för sig. Rose, Spencer och Rausch (2013) menar att humor bidrar till att 

patienternas mående gynnas då deras oro lindras och de klarar av sin sjukdom bättre. En 

klinisk implikation är att sjuksköterskan, som en del i förbättringsarbetet på 

arbetsplatsen, kan förespråka att skapa ett humorbibliotek.  

 

Trots humorns positiva påverkan, kan humor ha skadlig inverkan på hälsan då känslor 

kan tryckas undan utav patienten (Dean & Major 2008; McCreaddie & Payne 2011), 

men även att sjuksköterskan kan använda humor i olämpliga situationer (Haydon & Riet 

2014; Rose, Spencer & Rausch 2013; Tanay, Wiseman, Roberts & Ream 2013). 

Resultatet i denna litteraturstudie visar att det finns vissa situationer där humor inte bör 

initieras från sjuksköterskan för att undvika att orsaka lidande för patienten. Därför bör 

det ligga på sjuksköterskans ansvar att ha kunskap om vilka situationer detta handlar om 

och ha en känsla för tajming, för att undvika att orsaka onödigt vård- och livslidande för 

patienten. För att ha en känsla för tajming krävs det att sjuksköterskan ständigt 

reflekterar kring om humor anses lämpligt eller inte i varje situation och på så sätt bäst 

kunna förhindra negativa effekter av olämplig humor (Lindberg 2015; Tanay, Wiseman, 

Roberts & Ream 2013). Sjuksköterskan besitter en förförståelse som kan innebära att 

hen tror sig veta eller snabbt bestämmer sig för att en patient uppskattar humor.  Då 

sjuksköterskans yrkesroll ska präglas av lyhördhet för patienten (Svensk 

Sjuksköterskeförening 2017) ställs stora krav på att sjuksköterskan bortser från sin 

förförståelse och ständigt reflekterar kring om humor är lämpligt eller inte för att kunna 

ge en så god omvårdnad som möjligt.  
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Slutligen visar resultatet från denna litteraturstudie att humorn har betydelse för både 

sjuksköterskan och patienten (Branney et al. 2014; Dean & Gregory 2004; Dean & 

Gregory 2005; Dean & Major 2008; Haydon & Riet 2014; Haydon, Riet & Browne 

2015; McCreaddie & Payne 2011; Ridley, J., Dance, D. & Pare, D. 2014; Scholl & 

Regan 2003; Rose, Spencer & Rausch 2013; Tanay, Wiseman, Roberts & Ream 2013). 

Olsson, Koch, Backe och Sörensen (2000) påvisar att 100% (av 52 män) och 98% (av 

226 kvinnor) av hälso- och sjukvårdspersonalen anser att humor kan användas inom 

hälso- och sjukvård, samt att 89% (av 52 män) och 93% (av 226 kvinnor) av personalen 

uppfattar sig själva besitta en känsla för humor. Dock visar studien även att endast 4% 

(av 96 män) och 15% (av 124 kvinnor) av patienterna att de upplever att humor är 

närvarande inom vården, vilket påvisar en stor utvecklingspotential för hälso- och 

sjukvården som helhet. Som klinisk implikation bör därför sjuksköterskor ges möjlighet 

till utbildning kring humorns positiva följder och vikten av att integrera humorn i 

omvårdnaden tillsammans med patienten. 

 

 

SLUTSATSER 

Inom omvårdnaden har humor stor betydelse för både sjuksköterskan och patienten. Ett 

humoristiskt förhållningssätt bidrar till bevarad värdighet för patienten, ökad trygghet 

gentemot sjuksköterskan samt en förmåga att bemästra situationer. Både sjuksköterskan 

och patienten använder humor för att skapa samhörighet och för att lättare samtala med 

varandra. Dock bör sjuksköterskan ständigt reflektera kring om humor faller sig lämplig 

eller inte, då humor även kan resultera i negativa följder för patienten. Vidare bör 

humorns betydelse för patienten medvetandegöras inom sjuksköterskeutbildningen. 
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och transkriberades. 

Transkriberade datan samlades 
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berättande text. 

Resultaten från studien visar 

på humorns mångfald. Humor 
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relationen, om sjuksköterskor 
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patienter och sjuksköterskor 

påverkas av miljön, 

exempelvis enkelrum eller 
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förhållande till 

könsskillnader 

och hur det 
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patienter. 

Undersökande berättelse 

användes som ram för att 

analysera och presentera data. 

Fyra registrerade sjuksköterskor 

rekryterades från ett lokalt 

sjukhus. Semistrukturerade 

intervjuer med forskaren 

genomfördes under ca 60 

minuter. Intervjuerna spelades in 

och transkriberades. 

Transkriberade datan samlades 

till grupper som omskapades till 

berättande text. 

Resultatet visade på flera 
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oro med humor, mäns humor 

mer direkt och påträngande 
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oro.  Skillnader i förväntningar 

på omvårdnad, att kvinnliga 

patienter kan vara mer 

krävande medan män är mer 
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för den terapeutiska relationen 

och förbättrar både 

kommunikationen och 
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McCreaddie, M. & 

Payne, S. 
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care interactions: a 
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användandet av 

humor inom 

sjukvården ur ett 

patient-
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samt multipla metoder.  
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observationer, intervjuer och 
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Patienterna valdes ut från fyra 

patientgrupper och därefter 
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lungcancer, prostatacancer, 

bröstcancer och stroke.  
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patienter uppskattar när humor 

används inom vården, och 

kunde se att det användes på 

olika sätt. En önskan från 

patienterna i studien var att 

sjukvårdspersonalen skulle 

använda sig av humor i större 

utsträckning, och även ta egna 

initiativ till att skapa en 

humoristisk miljö.  

Rose, S., Spencer, R. 

& Rausch, M. 

 

2013 

 

The use of humor in 

patients with 

recurrent ovarian 

cancer: a 

phenomenological 

study. 

 

International Journal 

Of Gynecological 

Cancer: Official 

Journal Of The 

International 

Gynecological 

Cancer Society. 

 

USA 

För att 

undersöka 

möjligheten att 

använda 

terapeutisk 

humor i denna 

population, var 

målet att få en 

bättre förståelse 

för hur patienter 

med 

återkommande 

äggstockscancer 

upplever humor. 

Genomförde strukturerad 

patientintervju som behandlades 

för återkommande 

äggstockscancer. 17 stycken 

kvinnor över 18 år deltog. Det 

var en fenomenologiskt 

utformad studiedesign. 

Forskarna ställde förplanerade 

öppna-slut frågor. Transkripten 

från intervjuerna analyserades 

med en fenomenologisk metod. 

De flesta patienter använde 

humor för att hantera sin 

cancer och kände att humor 

lindrade deras ångest. 

Användningen av humor från 

vårdpersonal uppfattades som 

lämpligt och positivt. En 

etablerad vårdrelation med 

personal kändes ofta 

nödvändigt innan man 

använde humor. Humor 

uppfattades ofta inte bara i 

traditionella skämt, men 

hittades också i humoristiska 

anekdoter från vårdgivarnas 

liv utanför medicin. 



 26 

Ridley, J., Dance, D. 

& Pare, D. 

 

2014 

 

The Acceptability of 

Humor between 

Palliative Care 

Patients and Health 

Care Providers. 

 

Journal of Palliative 

Medicine. 

 

Kanada 

Denna studie 

syftade till att få 

förståelse för 

vikten och 

acceptansen av 

humor i ett 

palliativt 

vårdsammanhan

g, för att avgöra 

om demografi 

väsentligt 

påverkar dessa 

övertygelser, 

och att 

undersöka 

acceptansen av 

humor inom 

palliativ vård 

vid interaktion 

med 

sjuksköterskor 

eller läkare. 

En engångs enkätstudie 

användes. Patienter över 18 år 

tillfrågades från två palliativa 

avdelningar från två sjukhus och 

från två palliativa hospice, i 

Vancouver, Kanada.  100 

stycken patienter valde att delta. 

Resultaten från enkäterna 

analyserades med “Wilcoxon 

signed-ranked test” av icke-

normalt distribuerade data och 

med “Pearsons chi-square” 

analys för data från fem-poäng 

Likertskalor. 

 

Inga signifikanta skillnader i 

enkätsvaren mellan de olika 

platserna. Ålder, inkomst eller 

etnicitet visade ingen påverkan 

på enkätsvaren. En betydande 

majoritet av deltagarna 

värderade humor, och de 

tyckte att det var lämpligt att 

le eller skratta med sina läkare 

och sjuksköterskor. Medan 

deltagarna värderade humor på 

samma sätt före och under sin 

sjukdom, skrattade de mindre 

ofta under sin sjukdom. 

Scholl, J. C. & 

Ragan, S. 

 

2003 

 

The Use of Humor in 

Promoting Positive 

Provider-Patient 

Interactions in a 

Hospital 

Rehabilitation Unit. 

 

Health 

Communication. 

 

USA 

Syftet är att 

beskriva 

effekten av 

terapeutisk 

humor som 

används på 

Medical 

Institute for 

Recovery 

Through Humor 

(MIRTH). 

Författarna vill 

undersöka hur 

humor påverkar 

interaktioner 

mellan patienter 

och 

vårdpersonal.  

Datainsamlingen skedde genom 

observationer under de 

schemalagda och frivilliga 

patientaktiviteterna på MIRTH.  

Den spontana humorn som 

uppstår i situationer som i sig 

inte är humoristiska, kan 

användas som ett verktyg ur 

en terapeutisk synvinkel. Den 

spontana humorn används 

inom studien i tre olika 

områden: Att fly från 

patientrollen, en möjlighet för 

sjukvårdaren att visa 

personligt intresse för 

patienten samt att patienten 

kan blicka tillbaka på sin 

ungdom och glömma bort 

hälsosituationen för en stund.  
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Tanay, M-A., 

Wiseman, T., 

Roberts, J. & Ream, 

E. 

 

2014 

 

A time to weep and a 

time to laugh: 

humour in the nurse-

patient relationship 

in an adult cancer 

setting. 

 

Supportive Care in 

Cancer. 

 

Storbritannien 

Syftet är att 

belysa vikten 

och värdet av 

humor inom 

vården och dess 

psykiska, 

fysiska och 

kognitiva 

påverkan för 

patienten på en 

avdelning för 

äldre som vårdas 

för cancer.  

Datainsamlingen skedde genom 

observationer, formella 

intervjuer samt informella 

intervjuer. 9 sjuksköterskor och 

12 patienter deltog i 

observationen, varav 5 

sjuksköterskor och 5 patienter 

av dessa deltog i intervjuerna. 

Humor är viktigt för 

vårdrelationen. Från ett 

sjuksköterskeperspektiv är 

humor ett stressreducerande 

verktyg, och ett sinne för 

humor ses som en positiv 

egenskap enligt patienterna. 

Ständig reflektion förhindrar 

att “fel” humor används i 

situationer som inte är 

lämpliga.  

 


