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SAMMANFATTNING  
Bakgrund: Humorn ses som en karakteristisk egenskap som får människan att skratta. När en 

människa har skrattat infinner sig ett lugn i kroppen vilket leder till att blodtrycket sjunker. På 

detta sätt kan ett ökat välbefinnande upprätthållas. Det centrala i vårdandet är att förebygga 

ohälsa och detta beskriver även Eriksson (2002) som väsentligt i vårdandes ide. Syfte: Att 

beskriva humorns inverkan på relationen mellan sjuksköterska och patient. Metod: Studien är 

en systematisk litteraturstudie som baseras på nio artiklar som efter kvalitetsgranskning har 

analyserats utifrån Lundman och Hällgren Graneheim (2008). Resultat: Vid analysen 

framkom fyra kategorier; humor som en vårdande strategi, humor som hälsobringande, humor 

som relationsskapande och humor som tillit. Humorn hade en hälsobringande effekt hos 

sjuksköterskor och patienter. Humor sågs som en vårdande strategi som även var 

relationsskapande. Humorn hade en negativ inverkan på relationen när den användes på ett 

oprofessionellt sätt. En god kontakt etablerades innan humorn användes i relationen. Patienter 

som kände tillit för sin sjuksköterska uppskattade humorn i relationen medan patienter som 

inte kände tillit till sin sjuksköterska ej var öppna för den. Slutsats: Humor kunde inverka 

positivt och negativt i relationen samt att humor som hjälpmedel etablerade kontakten med 

den andre vilket gjorde relationen djupare. 
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INLEDNING 
 

Sjuksköterskan möter varje dag nya patienter som uttrycker ohälsa på olika sätt. På grund av 

dagens avancerade medicinska teknologi inom sjukvården kan humor som en vårdande 

strategi glömmas bort (Eriksson, 2002). Att använda sig av humor som ett redskap i 

omvårdnadsrelationen kan i vissa situationer anses professionellt men i andra situationer 

betraktas som oprofessionellt. En ökad insikt om hur humorn inverkar på 

omvårdnadsrelationen skulle kunna bidra till att en bättre relation byggs upp mellan 

sjuksköterska och patient. Förhoppningsvis skulle relationen bli mindre allvarsam och en 

förbättrad relation kan leda till att sjuksköterskan kan ge patienten en bättre omvårdnad. 

 
Vi har många gånger ställt oss frågan om varför humorns betydelse i relationsskapandet 

mellan sjuksköterska och patient aldrig har diskuterats under sjuksköterskeutbildningen. Av 

den orsaken väcktes tanken att undersöka humorns potentiella betydelse i 

omvårdnadsrelationen.  

 
BAKGRUND 
 
Humor som begrepp 
 
Begreppet humor ses som något komiskt som får människan att skratta. Humor kommer ifrån 

latiniska ordet; ”umor”. I denna uppsats definieras begreppet humor utifrån 

Nationalencyklopedins ordlista (2011) som beskriver humor som en karaktäristisk egenskap, 

som en människa kan ha ett sinne för. Med ett sinne för humor kan människan ha en förmåga 

att acceptera ofullkomligheter i sin närvaro som i sin tur kan bringa nöje. På detta sätt kan 

begreppet humor förknippas med något roligt som får oss människor att skratta och le. 

 

Humor i ett historiskt perspektiv 
 

Människan kan beskrivas utifrån det goda livet, ett liv där människan hjälper och accepterar 

den andra individen så som den är och hur den utvecklas. Människan kan beskrivas utifrån 

flera synsätt. Två av dessa synsätt är det rationella och det humoristiska väsendet. Stoikerna 

ansåg att människan var ett rationellt väsen. De tyckte att människan skulle vara i balans med 



 

sig själv samt att den skulle kontrollera sina handlingar och passioner. Detta är ett ideal som 

är relevant än idag för dagens sjukvård. Det är interaktionen mellan sjuksköterska och patient 

som ses som en grundläggande del i vårdandet. Andra som också såg till människan och 

dennes väsen var Aristoteles och Platon. Aristoteles såg individen som en social varelse och 

ansåg att människor skulle ge uppmärksamhet till varandra och genom detta skulle 

människorna utvecklas tillsammans. Platon delade Aristoteles uppfattning men ansåg också 

att människan hade en andlig sida som bestod av en kropp och själ (Eide & Eide, 2007).  
 
Begreppet humor härstammar från 1700-talets slut och 1800-talets början. Då föreställde sig 

människorna att olika slags kroppsvätskor och temperament spelade en stor roll i avgörandet 

om människan hade hälsa och humor. Under 1800-talet sågs humorn som en romantisk 

filosofi vilket då innebar att människorna fick ökad förståelse om hur världen verkligen var 

och inte hur normer hade skapat den. Att ha humor innebar då att människor hade en god 

balans av olika kroppsvätskor samt att människorna som levde då hade en själslig sundhet och 

där igenom kunde ett sammanhang ses mellan dessa. Under 1900-talet utforskades det 

humoristiska väsendet av Sigmund Freud och Henri Bergson. Deras forskning handlade om 

humorns och skrattets betydelse i det dåvarande samhället. De menade att humorn och 

skrattet hade en stor inverkan på gemenskapen mellan människor. Humor förknippades med 

dåtidens historia och den kan även kopplas samman med nutidens samhälle. Nutidens syn på 

humorn menar att humorn har en central del i interaktionen mellan människor (Eide & Eide, 

2007). Humor kan anses som ett socialt fenomen som kopplas samman med skrattet. Detta i 

sin tur kan bringa glädje (Uneståhl, 1989). I både psykiska och fysiska situationer kan humor 

vara ett sätt att hantera det svåra (Näslund 1990). 

 

Vad händer när människan skrattar?  
 
När människan använder humor lockas vanligtvis skrattet fram. Skrattet kan variera och kan 

både låta och ta sig olika uttryck. När man skrattar används olika ansiktsmuskler och 

andningen påverkas i positiv riktning. Människokroppen influeras positivt både fysiskt och 

psykiskt. Skrattet är alltså ett symtom på ett inre välbefinnande och utgör därför effekten av 

detta tillstånd. Skrattet kan vara medvetet eller omedvetet och man kan skratta åt olika ting, så 

som glädje eller sorg. Skrattet kan vara överförbart vilket kan inverka så att två parter eller 

flera kan skratta tillsammans. Beroende på vilken kultur och vilken typ av person man är kan 
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humorn och skrattet anpassas (Wikström, 2003). Humor och skratt hör samman och kan i en 

omvårdnadsrelation mellan sjuksköterska och patient interagera med varandra (Eide & Eide, 

2007). 

 

Omvårdnadsrelation 
 
Att vårda en patient innebär att visa en öppenhet och att skapa en relation till en annan 

individ. Det centrala i omvårdnadsrelationen är att öka den sjukes välbefinnande och ge 

patienten en så bra vård som möjligt. Relationen bygger på att sjuksköterskan handlar 

professionellt i både väntade och oväntade situationer. Hon eller han handlar efter sitt sunda 

förnuft och lägger sina föreställningar åt sidan för att istället låta patienten stå i centrum. Ett 

naturligt förhållningssätt är viktigt då sjuksköterskan ska handla med spontanitet. Det krävs 

att sjuksköterskan är öppen för att kunna etablera en god kontakt med sin patient och för att få 

denne att känna sig omhändertagen. I det naturliga vårdandet som tillviss del innefattar 

reflektion krävs det att sjuksköterskan reflekterar med sin patient och därigenom kan en bättre 

relation skapas (Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). För att kunna 

bygga upp en god relation krävs det att sjuksköterskan har kunskap om hur en god relation 

skapas på bästa sätt. Målet för att en relation ska kunna etableras är att sjuksköterskan sätter 

sig in i en individs unika situation (Jakobsson & Lützén, 2009). En god relation till sin patient 

handlar om att sjuksköterskan visar närhet till denne. Detta kan vara till hjälp då 

kommunikationen mellan sjuksköterskan och patient stärks. Om närhet saknas kan det leda 

till att distans uppstår mellan dessa två parter och då kan relationen försummas. Närheten är 

således ett viktigt stöd i omvårdnaden (Sävenstedt, 2009). Som sjuksköterska är det väsentligt 

att vara målinriktad och ha kunskap om sin yrkesroll. För att en bra kommunikation ska 

kunna etableras måste sjuksköterskan vara etiskt inriktad på varje patient. Därigenom kan 

sjuksköterska visa empati vilket är nyckeln till att en god relation byggs upp (Eide & Eide, 

2007). Att som sjuksköterska inneha ett professionellt förhållningssätt är av stor vikt då man 

möter sina patienter. Genom att visa respekt och öppenhet för andra människor skapas ett 

förtroende och därigenom kan broar byggas mellan sjuksköterskan och patienten (Dahlberg et 

al., 2003).  
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TEORETISK REFERENSRAM 
 
Vårdandets ide 
 
Humorn kan ses som ett socialt fenomen som lockar fram skratt och detta kan i sin tur 

användas i omvårdnadsrelationen mellan sjuksköterskan och patienten. Katie Eriksson (2002) 

betonar i sin teori om vårdandets idé, hur sjuksköterskan kan använda sig av de tre elementen 

ansa, leka och lära. Dessa tre element kan användas i omvårdnadsrelationen mellan 

sjuksköterska och patient och genom dessa element skulle humorn och skrattet också kunna 

leda till att en bättre omvårdnad ges samt att relationen blir djupare. 

 

Omvårdnadsrelationen kan ses som ett rollspel som utspelar sig mellan två olika parter, 

exempelvis sjuksköterska och patient. Samspelet dem emellan handlar om att dela och vara 

delaktig i omvårdnaden. Grunddimensionen för omvårdnaden är, att både sjuksköterskan och 

patienten är närvarande i vårdandet, vilket skapar en gemenskap emellan dem. Att som 

sjuksköterska vårda andra människor ses som ett mänskligt och naturligt beteende. 

Omvårdnaden urskiljs som en hälsofrämjande funktion där helhetssynen på människan utgör 

essensen. En sjuksköterska inom sjukvården möter ständigt nya patienter samt sjukdomar och 

med hjälp av dagens avancerade teknologi kan vårdandets konst glömmas bort. Att som 

sjuksköterska se patienten utifrån ett helhetsperspektiv kan leda till att sjuksköterskan ge en 

mer innerlig och genuinare vård vilket då leder till att en bättre omvårdnad ges. Olika 

dimensioner kan urskiljas i begreppet delar och den största och mest övergripande 

dimensionen utgörs av att vara delaktig, följaktligen att som sjuksköterska vara närvarande i 

omvårdnaden till sin patient. Närvaron kan vara abstrakt i tanken och upplevelsen men den 

kan också vara konkret. Närvaron innefattar att sjuksköterskan är varande i tid och rum och 

att hon eller han på något sätt delar ett livsrum med sin patient (Eriksson, 2002).  

 

Vårdandets kärna kan uttryckas som tro, hopp och kärlek. Att ha en upplevelse av dessa 

beståndsdelar inbringar känslor som andligt och kroppsligt välbehag, tillfredsställelse och 

tillit. Att ständigt vara i dynamik med den andre kan leda till att vårdandet utvecklas och 

således kan dessa beståndsdelar vara till hjälp vid vårdandet av patienter. Måttet av en inre 

frihet som en människa kan uppleva när hon har mött de tre elementen, ansa, leka och lära 

kopplas samman till en god hälsa. Människan ansar, leker och lär utav sig själv och det är 
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med hjälp av relationen till andra den naturliga vården formas. Ansa, leka och lära är de tre 

olika omvårdnadselementen som utgör substanserna i Erikssons teori om vårdandet. De tre 

begreppen hör samman och interagerar med varandra (Eriksson, 2002). 

 

Att ansa kan beskrivas som att bekräfta den andre och vilja den väl och det kan ses som en 

vänskaplig handling. Att ansa patienten med närhet och kärlek kan bidra till att dennes 

existens bekräftas. På så sätt blir det möjligt att komma närmare den andra och dennes 

situation vilket bidrar till att man själv kan känna ett välbehag då man hjälper en annan 

människa. Det biologiska avseendet med människan är att hon ska klara sig själv och att hon 

ska vara oberoende av andra. Hon ska således vara självförsörjande. Människans process 

fungerar automatiskt och den är självreglerande, vilket i sin tur ger människan en känsla av att 

vara en individ som är unik. Att ansa behöver inte innebära att ha krav på hur man ska handla, 

utan syftet med ansningen är att tillgodose det kroppsliga välbehaget och få patienten att se 

situationer utifrån nya perspektiv. Inom den yrkesmässiga vården är det således viktigt att 

vårdpersonalen visar spontanitet och acceptans för sina patienters integritet. Genom denna fas 

som är naturlig kan man få en mer innerlig relation (Eriksson, 2002).   

 

Ett av de vanligaste beteendemönstren som vi människor har är att leka och detta finns både 

hos människor och hos djur. Leken anses också ha en naturlig funktion som kan bidra till att 

en mer hälsofrämjande och professionell vård ges. Det är följaktligen viktigt att förstå vad 

leken innebär för vårdandet. För att kunna utföra lek i relation till vårdandet krävs det att 

sjuksköterskan har en vilja till att skapa de olika prövningarna som förekommer inom leken. 

Man kan använda sig av leken på olika sätt och den kan ses som en paradox. I leken kan man 

finna allvar, skapande, övning, insikt och prövning. För att kunna leka krävs det att dessa 

centrala begrepp är involverade med varandra, om de inte är det kan leken inte utföras. Innan 

leken utförs bör sjuksköterskan skapa tillit för patienten. Tilliten är grunden för att 

sjuksköterskan och patienten ska kunna leka tillsammans, således kan leken bidra till att 

patienten upplever en bättre hälsa. Avsaknad av tillit kan däremot bidra till att sjuksköterskan 

får det svårt att genomföra leken, vilket i sin tur kan leda till att sjuksköterskan inte vet när det 

är lämpligt att nyttja leken på ett korrekt sätt (Eriksson, 2002) 
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Lärandet kan ses som en grunddimension i livets utveckling. Lärandet har olika innehåll, mål 

och syfte beroende på vem man är och vad man vill lära. Inom modern pedagogik ses all 

undervisning som ett lärande för människan. Lärandet kan utspela sig mellan två olika parter 

och lärandet sker i en naturlig process där trygghet utgör en betydande del i hur människan 

ser på tillvaron. Lärandet urskiljs som en självförverkligande del hos människan. Detta i sin 

tur innebär att människan själv måste ha ett intresse för lärandet för att uppnå kunskap och 

utveckling. Lärandet ses som en inlärning som kan utvecklas till förändring. Vi människor lär 

oss något nytt av varandra varje dag och det är en naturlig del av livet. Med hjälp av lärandet 

kan man skapa nya vägar och se olika möjligheter till förändring. Lärandet ses som en 

vårdande strategi och kopplas samman till de andra två begreppen ansa och leka. Dessa tre 

begrepp sammansmälter med varandra i den naturliga vården (Eriksson, 2002). 

 
PROBLEMFORMULERING  
 
Idén om vårdande kan bygga på elementen ansa, leka och lära (Eriksson, 2002). Genom att 

använda sig av dessa element skulle sjuksköterskan kunna ge en bättre och innerligare vård 

till sin patient. Inom dagens sjukvård används avancerad teknik för att förbättra patientens 

hälsa, vilket medför en risk för att vårdandets konst glöms bort och att de enkla metoder som 

finns för att kunna förbättra patientens hälsa inte nyttjas i tillräckligt hög grad. En sådan 

enklare metod skulle kunna vara att använda humor i vårdrelationen. Om sjuksköterskan 

använde sig av den karaktäristiska egenskapen humor i interaktionen med sin patient skulle 

det eventuellt kunna leda till att parterna utvecklar en djupare relation, vilket i sin tur skulle 

kunna öka möjligheterna för en god vård.  

 

SYFTE 
 
Syftet är att beskriva hur humor kan inverka på relationen mellan sjuksköterska och patient.  
 

METOD 
 
I litteraturstudien har tidigare forskning som har gjorts på det valda ämnet sammanställts. 

Litteraturstudien baseras på aktuell forskning, systematiskt sökta och valda kvantitativa och 

kvalitativa artiklar inom området och som bedömdes vara relevant till studiens syfte 

(Forsberg & Wengström, 2008).  
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Inklusions- och exklusionskriterier 
 
Artiklarna som inkluderades var peer reviewed och patienterna i artiklarna var över 15 år. 

Artiklarna var publicerade från 1997 till 2011 då detta intervall antogs vara aktuellt för det 

valda området. Artiklar som inte var publicerade på nordiskt eller engelskt språk 

exkluderades.  

 

Sökningsförfarande och urval 
 
Artiklarna som har valts ut är hämtade från databaserna Cinahl och Pubmed, vilka ses som 

relevanta databaser inom omvårdnadsforskning (Axelsson, 2008). Författarna anser således 

att dessa två är inriktade på omvårdnad och på grund av detta sågs dessa databaser som 

tillräckliga i sökningsförfarandet. Databassökningarna gjordes vid två tillfällen, 110826 och 

110908. Till att börja med gjordes en fritextsökning för att kontrollera att det fanns tillräcklig 

forskning för att en litteraturstudie skulle kunna genomföras. Vid denna sökning sökte 

författarna endast på ”humor”. Sökningen resulterade i, en överblick av, hur mycket forskning 

som fanns publicerat inom området. Med hjälp av svenska MeSH identifierades relevanta 

sökord som sedan användes vid de systematiska sökningarna. De sökord som framkom via 

svenska MeSH och användes vid sökningarna var ”wit and humour”, ”nurse-patient relation”, 

”emotions”, ”communication” och ”health”. Till att börja med gjordes sökningar med varje 

sökord var för sig, vilket gav ett stort antal träffar. För att få fram mer specifika artiklar som 

passade till studiens syfte kombinerades sökorden genom användning av ”AND”, vilket är en 

så kallad boolesk operator och på detta sätt kunde sökorden kombineras och sökningarna 

avgränsas. Sökorden som användes var ämnesord som benämns som MeSH-termer i Pubmed 

och headings i Cinahl (Forsberg & Wengström, 2008). Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) 

rekommenderar att använda ämnesord då de kan finnas i den specifika databasens 

uppslagsverk. Sökningarna presenteras utförligt i bilaga I. Kriterium för att en artikel skulle 

läsas i fulltext skulle vara att abstraktet skulle stämma överens med syftet. För att finna 

vetenskapliga artiklar sökte författarna endast på artiklar som var peer reviewed. I Cinahl 

fanns möjligheten att säkerställa om artiklarna var peer reviewed genom att markera peer 

reviewed i en ruta. Sökningarna i Cinahl resulterade i sju artiklar. Sökningarna i Pubmed 

resulterade i två artiklar. I en systematisk litteraturstudie kan man också söka artiklar via 

manuella sökningar. Det innebär att man exempelvis granskar artiklar och deras referenslistor 
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för att komma fram till vilka artiklar som skulle kunna passa till litteraturstudien (Axelsson, 

2008). En manuell sökning utfördes genom att de inkluderade artklarnas referenslistor 

granskades, dock påträffades inga nya artiklar utan endast sådana artiklar som redan hade 

hittats via sökningen i databaserna.  

 
Kvalitetsgranskning 
 
Att kvalitetsgranska en studie innebär att värdera och bedöma kvaliteten i den, med avseende 

och hur väl den är genomförd och hur relevant den är för artiklarnas inverkan på studiens 

resultat. Som hjälp och underlag för bedömningen kan bedömningsmallar användas (Forsberg 

& Wengström, 2008). 

 
Artiklarna i studien har kvalitetsgranskats med hjälp av modifierade granskningsmallar 

ursprungligen utformade av Forsberg och Wengström (2008) (Bilaga II och III). Ett 

poängsystem upprättades i granskningsmallarna och på så sätt kunde artiklarnas kvalitet 

graderas. Den högsta poäng som kunde ges för artiklarna med kvalitativ metod var 28 poäng 

och för de med kvantitativ metod 15 poäng. En poäng gavs för varje ja-svar och de 

beskrivande frågorna som inte kunde besvaras med ja eller nej bedömdes med ett poäng 

utifrån redovisat resultat. Artikelns totala poäng summerades och omvandlades sedan till ett 

procenttal. De procenttal som artikeln slutligen fick gjorde det möjligt att gradera artikelns 

kvalitet. Gränsen för om en artikel hade en hög kvalitet gick vid 80 - 100%, gränsen för medel 

och låg kvalitet gick vid 70-79 % respektive 60-69% av totala maxpoängen (Willman et al., 

2006). Det krävdes att de kvalitativa artiklarna hade mellan 23-28 poäng för att få en hög 

kvalitet, 20-22 poäng för medelkvalitet och 0-19 poäng för låg kvalitet. För att artiklarna med 

kvantitativ ansats skulle få en hög kvalitet krävdes 12-15 poäng, för medelkvalitet, 11 poäng 

och 0-10 poäng för låg kvalitet.  

 

Sökningarna i databaserna resulterade i tio stycken artiklar dock exkluderades en efter 

kvalitetsgranskningen då den artikeln visade sig vara en sammanställning utav tidigare 

forskningsartiklar. Således inkluderades nio artiklar. En av artiklarna granskades utifrån de 

båda granskningsmallarna eftersom den både hade en kvantitativ och kvalitativ ansats. Vid 

granskningen visade det sig att denna artikel hade en medelkvalitet vad beträffar den 

kvalitativa granskningsmallen, medan den kvantitativa granskningsmallen bedömde att 
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artikeln hade en hög kvalitet. Av de övriga artiklarna hade tre hög kvalitet och fem artiklar 

hade medelkvalitet. 

 

Analys  
 
Analysen är inspirerad och utförd utifrån Lundman och Hällgren Graneheims (2008) 

beskrivning av kvalitativ innehållsanalys, vilket innebär att man som författare försöker 

beskriva olika typer av variationer. Detta görs genom att man identifierar likheter och 

skillnader i textens innehåll. Dessa likheter och skillnader kan uttryckas i olika kategorier 

samt teman. Begreppen som användes i analysförfarandet var: meningsenheter, kondenserad 

meningsenhet, kod, underkategori och kategori. Dessa begrepp beskiver Lundman och 

Hällgren Graneheim (2008) som innehållsanalysens process. Litteraturstudien presenteras 

utifrån en beskrivande induktiv ansats.  

 

Till att börja med lästes de utvalda artiklarna överskådligt. Därefter lästes alla artiklar 

ytterligare en gång för att få en djupare förståelse för artiklarnas innehåll. Artiklarna delades 

sedan upp mellan författarna och meningar som var relevanta till studiens syfte markerades 

med olika färgpennor. Genom att markera meningar på detta sätt, skapades meningsenheter. 

Vanligen består meningsenheter av stycken, meningar och ord som tillsammans utgör ett 

sammanhang beroende på dess innehåll. I analysprocessen har meningsenheten en avgörande 

roll då den utgör kärnan i analysprocessen (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Därefter 

träffades författarna för att jämföra meningsenheter och för att gemensamt kondensera 

meningsenheterna. Att kondensera dem innebar att meningsenheterna komprimerades utan att 

innehållet förlorades. Efter att meningsenheterna hade blivit kondenserade bildades olika 

koder som byggde på meningsenheternas innehåll. Med hjälp av dessa koder kan man 

underlätta för läsaren så att texten blir mer lättläst vilket i sin tur kan göra texten mer 

lätthanterlig (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Koderna utgjorde fyra kategorier vilka 

presenteras i studiens resultat. En kategori utgörs vanligen av flera koder som har likartat 

innehåll som utgör resultatet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Exempel på 

analysprocessens steg kan ses i tabell 1. 
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Tabell 1. Exempel på analysprocessen. 
Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Kategori 

Humor kan användas på 

olika sätt, men något 

som ansågs väsentligt 

var att den brukades vid 

rätt tillfälle och på rätt 

plats 

Bruka humor på rätt 

tillfälle och på rätt plats 

då humorn kunde 

användas på olika sätt.  

Humor som aktsamhet. Humor som en vårdande 

strategi. 

Humor lättade upp 

stämningen i relationen 

och ett ökat 

välbefinnande upplevdes 

av både sjuksköterskan 

och patienten. 

Ökat välbefinnande hos 

både patienten och 

sjuksköterskan. 

Ökat välbefinnande i 

relationen. 

Humor som 

hälsobringande  

Humor uppfattades 

följaktligen som en 

vårdande strategi som 

var den mest lämpliga 

åtgärden i interaktionen 

mellan sjuksköterskan 

och patienten 

Humor som vårdande 

strategi sågs som en 

lämplig åtgärd i 

samverkan mellan 

patienten och 

sjuksköterskan. 

Tillvägagångssätt i 

relationen. 

Humor som 

relationsskapande. 

 

Det skapades tillit 

relationen när de båda 

parterna kände sig 

trygga i situationen 

Tillit skapades när båda 

kände sig trygga i 

relationen. 

Trygghet skapar tillit. Humor som tillit. 

 
Forskningsetiska överväganden  
 
Enligt Forsberg och Wengström (2008) ska forskningsetiska överväganden alltid göras i en 

systematisk litteraturstudie. Det är väsentligt att redovisa artiklarna som är inkluderade i 

studien, samt påvisa att de är granskade utifrån en etisk kommitté där etiska överväganden av 

artiklarna har gjorts. Samtliga utvalda artiklarna som har inkluderats i den här studien 

redovisas i studiens resultat. De studier som presenteras i de inkluderade artiklarna har 

antingen granskats av en etisk kommitté eller har texten i artiklarna innehållit ett tydligt etiskt 

resonemang. Under studiens genomförande har författarna till den här studien inte medvetet 

undanhållit något resultat.  
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RESULTAT  
 
Resultatet presenteras i fyra kategorier. Dessa kategorier är: Humor som en vårdande strategi, 

Humor som hälsobringande, Humor som relationsskapande samt Humor som tillit.  

 
Humor som vårdande strategi 
 

Sjuksköterskor som använde sig av humor i första mötet med sina nya patienter upplevde att 

den kunde bryta isen dem emellan. Genom att se till den specifika situationen som patienten 

befann sig i blev relationen mer avspänd (Greenberg, 2003). Vid svåra situationer där 

relationen mellan sjuksköterska och patient var spänd, användes humor som en gynnsam 

förutsättning i omvårdnaden. Det ansågs även som ett hjälpmedel då patienterna upplevdes 

irriterad och krävande. Humorn användes då för att lindra de besvärliga situationerna (Beck, 

1997). Med hjälp av humor som en kommunikationsteknik blev relationen mellan de båda 

parterna förbättrad (Johnson, 2002). Genom denna strategi pratade sjuksköterskan och 

patienten tillsammans om olika paradoxer som exempelvis liv och död (Greenberg, 2003). 

Humor sågs som en vårdande strategi som hjälpte sjuksköterskorna att komma närmare sina 

patienter. Detta ledde i sin tur till att en mer innerlig relation skapades mellan dem (Beck, 

1997).  
 

När sjuksköterskan upplevde stress på avdelningen bröt humorn den allvarliga stämningen i 

relationen och på detta sätt underlättade kommunikationen mellan dem. Genom detta knöts 

både förståelsen och banden till den andre. De patienter som upplevde rädsla inom vården 

blev vanligen bemötta med humor utav sjuksköterskan eftersom humor ansågs vara ett 

hjälpmedel som etablerade kontakt och på så sätt minskade rädslan hos patienterna. Humor 

förknippades som en omvårdnadsåtgärd som sjuksköterskan använde sig av i relationen till 

sin patient för att förbättra patientens psykiska ohälsa. När patienterna upplevde en bättre 

hälsa kunde sjuksköterska känna att hon hade gjort något bra för den andre och på detta sätt 

bidrog det till att en bättre atmosfär skapades emellan dem. Humor uppfattades följaktligen 

som en omvårdnadsstrategi som var den mest lämpliga åtgärden i interaktionen mellan 

sjuksköterskan och patienten (Beck, 1997). Med hjälp av humor kunde samarbetet mellan 

sjuksköterskorna och patienterna bidra till att de kliniska och fysiska bedömningarna utfördes 
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på ett mer lätthanterligt sätt. Detta bidrog till att en bättre vård och relation skapades med 

delaktighet från de både parterna (Greenberg, 2003).  

 

Humor sågs som en underlättande del i omvårdnadsrelationen som skapades av varje unik 

situation. Patienterna och sjuksköterskorna såg humorn som en beteendestrategi som kunde 

användas i relationen mellan dem mer än för nöjets skull. Detta ansågs bidra till en 

gemenskap där man förstod varandra bättre (Greenberg, 2003). När patienterna ville uttrycka 

det svåra ansåg de att om sjuksköterskan hade ett sinne för humor kunde det underlätta 

kommunikationen dem emellan. På detta vis blev samtalen mer djupa och diskussionerna 

hamnade på en helt annan nivå än tidigare. Genom detta kunde både sjuksköterska och patient 

lättare prata om problemen som uppstod i vårdandet, vilket skapade ett samförstånd mellan 

dem (Åstedt-Kurki, Isola, Tammentie & Kervinen, 2001).  

 

Med hjälp av humor blev situationen mer hanterbar för både sjuksköterskan och patienten 

(Beck, 1997). Detta i sin tur skapade distans till den unika sjukdomssituationen (Dean & 

Major, 2008). Under rehabiliteringsfaser stöttades patienten av sjuksköterskan som 

motiverade patienten till att fortsätta kämpa för livet. Självförtroendet hos patienten ökade när 

sjuksköterskan motiverade patienten på detta sätt. Humor sågs således som en underlättande 

bemästringsstrategi som sjuksköterskan använde sig av för att underlätta situationen för 

patienten. Med hjälp av humor skapades en bättre atmosfär och en innerligare vård kunde på 

så sätt ges, vilket i sin tur förbättrade vårdrelationen på sjukhuset (Åstedt-Kurki et al., 2001).   

 

Humor sågs också som ett hjälpmedel som skapade sammanhållning mellan patienten och 

sjuksköterskan. Lojalitet skapades på detta sätt vilket gav en känsla av samhörighet (Beck, 

1997). Samhörigheten skapade förståelse för den andre och därmed valde sjuksköterskan och 

patienten att nyttja humor när det kändes lämpligt. Med hjälp av spontan humor från de båda 

parterna utvecklades deras relation. Förhållandet som skapades med hjälp utav 

sjuksköterskans närvaro och sympati för den sjuke ansågs som en behandlande strategi där det 

icke verbala språket hade en stor betydelse. Exempelvis var ögonkontakt ett sätt att förmedla 

och känna av den andre (Greenberg, 2003). Genom att etablera en god kontakt innan humor 

användes skapades förtroende för varandra (Dean & Major, 2008). Patienterna kunde därefter 
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uttrycka sina önskemål och förhoppningar inför sjuksköterskan och det bidrog till en mer 

ömsesidig relation (Åstedt-Kurki et al., 2001).  

 
Humor som hälsobringande  
 
Humor lättade upp stämningen i relationen och ett ökat välbefinnande upplevdes av både 

sjuksköterskan och patienten. De båda upplevde värme (McCreaddie & Wiggins, 2009) 

lindrade det stressen på avdelningen mellan parterna (Dean & Major, 2008). Det bidrog även 

till att spänningen i relationen minskades och en känsla av lugn infann sig hos de båda 

(Johnson, 2002). Humor sågs som ett hälsobringande hjälpmedel som användes för att höja 

patientens motivation till att nå en bättre hälsa (Beck, 1997; Åstedt-Kurki et al., 2001). När 

nya infallsvinklar sågs av de båda parterna i en ny situation var det hälsosamt att använda 

humorn som ett hjälpmedel i förhållandet (Beck, 1997). Då patienten och sjuksköterskan 

delade en humoristisk upplevelse skapades en bättre hälsobringande relation mellan de båda. 

Patientens psykiska ohälsa minskades och sjuksköterskans självförtroende stärktes (Beck, 

1997; Åstedt-Kurki et al., 2001). 

 
Humor ansågs vara en del av människan som förknippades med känslor. Med hjälp av humor 

kunde vissa patienter visa djupare känslor än vad de tidigare hade gjort till sin sjuksköterska. 

Det var dock väsentligt att inte undanhålla sina känslor då humor sågs som en mask för att 

skydda sin egen integritet. Detta i sin tur bidrog till att känslor blev dolda och relationen blev 

mer ansträngd. När olika omständigheter uppkom skapade humor en känslomässig flexibilitet 

som var till hjälp att se nya hälsosamma infallsvinklar i omvårdnaden (Dean & Major, 2008). 

Patienterna ansåg att samtalen med sjuksköterskan blev mer känslosamma när humor 

nyttjades. När både sjuksköterskan och patienten var aktivt insatta i patientens situation 

bringades det en ömsesidighet emellan dem. Ibland när de kliniska undersökningarna gick 

sämre än förväntat var humorn ett sätt att skapa gynnsammare förutsättningar för patienten. 

Exempelvis när sjuksköterskan och patienten skrattade och grät tillsammans. Yttring av 

glädje respektive sorg bidrog till att gemensamma känslor i relationen skapades (Johnson, 

2002). 

 

I relationer där sorg visades mellan sjuksköterskor och patienter förekom skämt för att lätta 

upp stämningen (Olsson, Backe, Sörensen & Kock, 2002). När det inträffade allvarliga 
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händelser sågs humor som ett stämningshöjande och glädjebringande hjälpmedel som bidrog 

till leenden (Beck, 1997; Greenberg, 2003). Målinriktad humor skapade lekfulla och 

skämtsamma situationer som ansågs underhållande (Åstedt-Kurki & Isola, 2001). En bättre 

vårdmiljö skapades på detta sätt. Skrattet samt glädjen förbättrade relationen som även hade 

en positiv inverkan på hälsan hos de båda parterna (Beck, 1997). Humor sågs som ett 

hjälpmedel i relationen för att kunna tacka för hjälpen som givits. Att bringa känslor på detta 

sätt skapade lycka hos den andre (McCreaddie & Wiggins, 2009). Humorns olika 

dimensioner sågs av de båda parterna som något ärligt och rakt. När det användes på ett 

korrekt sätt bidrog det till en inre lycka hos både sjuksköterskan och patienten. (Olsson et al., 

2002). Genom att slappna av och tänka positivt kunde de negativa tankarna kopplas bort, och 

på detta sätt kunde stämningen lättas upp. En patient upplevde att glädjen och skrattet 

tillsammans med sjuksköterskan och anhöriga utgjorde ett ökat välbefinnande. Att glädjas 

tillsammans med andra kunde vara en bidragande faktor till att man inte upplevde psykisk 

ohälsa (Johnson, 2002). I sällskap med andra människor på avdelningen sågs skratt och glädje 

som en bidragande del i att må gott. En patient ansåg att man blir som man umgås och att man 

då kunde påverka andra människors hälsa till det bättre (Åstedt-Kurki & Isola, 2001). Humor 

ansågs vara en länk till skratt och glädje som förenade sjuksköterskan och patienten med 

varandra (Olsson et al., 2002). 

 

Ett leende eller ett skratt upplevde sjuksköterskan som något positivt som stärkte henne då 

hon hade gjort någon bra för sin patient, kanske inte medicinskt men känslomässigt i 

relationen (Dean & Major, 2008). Att skratta med sin patient bidrog till en ökad gemenskap. 

Beroende på vad sjuksköterskan och patienten ansåg vara roligt kunde skämten anpassas och 

användas utifrån deras relation. Dimensioner av humor som de båda parterna uttryckte som 

väsentliga var att skilja på vad som var rätt och fel, lämpligt och olämpligt att skoja om med 

den andre (Olsson et al., 2002). I ett fall anpassade sig sjuksköterskan utifrån när det var 

lämpligt att bruka skrattet inför sin döende patient. Sjuksköterskan fick anpassa situationen 

utifrån vad hon tyckte var rätt eller fel. Att anpassa sin humor på detta sätt bidrog till att både 

patienten och sjuksköterskan kunde underhålla varandra i den svåra vårdsituationen. På detta 

sätt lättades stämningen upp i relationen och för en stund kunde välbefinnandet öka hos både 

sjuksköterskan och patienten (Beck, 1997; Dean & Major, 2008).  
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Humor som relationsskapande 
 

Med hjälp av humorn kunde en mellanmänsklig kontakt byggas upp och relationen mellan 

sjuksköterskan och patienten blev mer personlig (Dean & Major, 2008). Om humorn 

användes på ett kreativt och klokt sätt mellan de båda parterna etablerades relationen lättare 

(Olsson et al., 2002). I relationen visades patientens och sjuksköterskans känslor och på detta 

sätt upprättades en mer innerlig och djupare kontakt. Sjuksköterskan såg patienten som en 

subjektiv varelse istället för ett objekt (Beck, 1997; Dean & Major, 2008; Olsson et al., 2002). 

 

Det skapades en bättre relation mellan sjuksköterskan och patienten när de båda använde sina 

personliga egenskaper. Detta ledde till att de båda parterna såg varandra som unika individer. 

Personliga egenskaper spelade på detta sätt en stor roll i relationen. I förhållandet till den 

andre var ansiktsuttryck, gester och vitsar relationsskapande (Åstedt-Kurki & Isola, 2001). 

Humor användes utifrån vad båda parterna ansåg som roligt med hänsyn till deras egna 

erfarenheter och känslor för humor som framträdde utifrån deras sociala liv med andra 

människor (Greenberg, 2003). Humor bringade både positiva och negativa effekter. Detta 

berodde på sjuksköterskornas och patienternas olika synsätt på humor. De positiva effekterna 

på relationen som visades var glädje, medan de negativa effekterna av humor ledde till att 

patienten kände sig obekväm i förhållandet samt att det i värsta fall framkallade ångest för 

denne (Greenberg, 2003).  

 

Humor kan användas på olika sätt, men något som ansågs väsentligt var att den brukades vid 

rätt tillfälle och på rätt plats (McCreaddie & Wiggins, 2009). Användandet av humor i en 

relation ansågs även som problematiskt, då den i vissa situationer uppstod när patienten eller 

sjuksköterskan skrattade åt varandra istället för med varandra. Att skratta åt den andre sågs 

som ett vapen för att skydda sig själv och sin integritet, vilket försvårade relationen (Olsson et 

al., 2002). Humor uppfattades således som en försvarsmekanism som användes i relationen 

för att skydda sig själv i svåra situationer (Åstedt-Kurki et al., 2001). Humor upplevdes i vissa 

fall som oprofessionellt vilket medförde till en negativ inverkan på förhållandet (Olsson et al., 

2002).  
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När humorn brukades kunde den negativa atmosfären brytas mellan sjuksköterskan och 

patienten. Detta bidrog till att de lättare kunde samtala med varandra om patientens problem 

och fysiska behov. Humor som ett hjälpmedel kunde också skapa en distans mellan patienten 

och sjuksköterskan vilket bidrog till att en ytligare diskussion mellan dem uppkom 

(Greenberg, 2003). Det minskade den allvarsamma spänningen (Dean & Major, 2008) vilket i 

sin tur ledde till att relationen blev mer äkta (Greenberg, 2003). Att bevara både patientens 

och sjuksköterskans värdighet med hjälp av humorn sågs som en självklar del i relationen. 

Genom att använda sig av humor visades respekt för den andre (Dean & Major, 2008). Humor 

anpassades utifrån varje unik situation (Greenberg, 2003) och på detta sätt skapades ett 

förhållningsätt som gynnade förståelsen för sjuksköterskans stress och patientens kognitiva 

beteende. Humor användes som ett verktyg för att hantera olika slags känslor samt klagomål i 

interaktionen mellan patient och sjuksköterska (McCreaddie & Wiggins, 2009).  

 

Beroende på patienternas psykiska och mentala hälsa, användes humor i olika utsträckningar 

(Adamle & Ludwick, 2005). Detta då humorn kunde inverka negativt på kommunikationen 

som försvårades när patienterna alla gånger inte var mottagliga för humor (Adamle & 

Ludwick, 2005; Åstedt-Kurki & Isola, 2001). I relationen användes humor med aktsamhet för 

att inte skapa dilemman (McCreaddie & Wiggins, 2009). När sjuksköterskan upplevde att 

patienten hade försämrats nyttjades inte humor (Adamle & Ludwick, 2005; Åstedt-Kurki et 

al., 2001). En patient upplevde att humor i relationen bidrog till en obehaglig situation när 

sjuksköterskan använde den på fel sätt (Johnson, 2002), och för att undvika dessa situationer 

ansågs det som en fördel att sjuksköterskan hade en ökad etisk medvetenhet samt en 

förståelse för patientens kultur (Olsson, et al., 2002). Andra ansåg att andlighet och humor 

inte hade någon koppling alls. De betraktade istället humor som något spontant som förekom 

utan specifika tankar kring vad den andre hade för religiösa sidor (Johnson, 2002). 

 

Humor som tillit 
 
Innan sjuksköterskan och patienten började använda humor i relationen etablerades en kontakt 

genom att sjuksköterskan aktivt lyssnade och kommunicerade med sin patient. Det sågs som 

en fördel att ha en etablerad kontakt med sin patient innan man började nyttja humor i 

relationen, detta för att den inte skulle misstolkas (Greenberg, 2003). Det skapades tillit i 

     16 (49) 
 



 

relationen när de båda parterna kände sig trygga. Utifrån en patients synsätt kunde smicker 

och leenden bringa en närhet till sjuksköterskan om att få kontakt, vilket skapades genom ett 

icke-verbalt språk. På detta sätt kunde de båda parterna lättare nå varandra i sin relation 

(McCreaddie & Wiggins, 2009). 

 

Med hjälp av det icke-verbala språket skapades känslosamma och tillitliga stunder mellan 

sjuksköterskan och patienten (Beck, 1997; Johnson, 2002). Humorn bidrog till att båda 

parterna vågade bjuda på sig själva, vilket skapade roliga stunder (Åstedt-Kurki & Isola, 

2001). Humorn inverkade både på sjuksköterskan och på patienten så att situationen dem 

emellan blev mer avslappnad (Greenberg, 2003; Åstedt-Kurki & Isola, 2001) Att använda 

sarkasm och självironi för att skoja om sig själv i relationen, kunde många gånger uppfattas 

som roligt. Skratten och skämten mellan sjuksköterskan och patienten bidrog dels till att 

sjuksköterskans arbete blev mer kreativt och att patienten i sin tur blev mer mottaglig för 

hjälpen som den fick. På detta sätt kunde en bättre vård och relation åstadkommas (Åstedt-

Kurki & Isola, 2001), då både patienten och sjuksköterskan uttryckte sina känslor för 

varandra (Åstedt-Kurki et al., 2001). Patienterna som inte kände tillit till sin sjuksköterska var 

inte mottagliga för humor. De ansåg att sjuksköterskan inte kunde känna av och infinna sig i 

deras unika situation vilket bidrog till att tilliten i relationen försämrades (McCreaddie & 

Wiggins, 2009).  

 

METODDISKUSSION 
 
I metoddiskussionen tas det viktigaste aspekterna upp som har framkommit under skapandet 

av studien. Forsberg och Wengström (2008) beskriver de olika stegen i tankeprocessen kring 

att göra en systematisk litteraturstudie. De framhåller att det måste finnas tillräckligt med 

underlag av hög kvalitet för att olika slutsatser skall kunna dras samt för att bedömningar av 

studierna skall kunna göras.  

 

Innan ämnet valdes, utfördes en pilotsökning för att komma fram till om det fanns tillräckligt 

med forskning inom området för att kunna göra en systematisk litteraturstudie. Axelsson 

(2008) anser att det är betydelsefull att göra en fritextsökning, det vill säga en pilotsökning 

utan några begränsningar. Detta är en bra hjälp för att få information om det finns 
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vetenskapliga studier inom det valda området. Det är också till hjälp då man sedan ska 

precisera sökningarna för att hitta relevanta artiklar till studien. Med hjälp av denna sökning 

identifierades lämpliga sökord som sedan användes i databassökningarna. Författarna 

använde sig även av svenska MeSH som översätter ord till ämnesord. Orden som nyttjades 

vid denna sökning var humor, sjuksköterska-patient relation, kommunikation, känslor och 

hälsa. Alla dessa ord översattes till engelska och med hjälp av dessa kunde den systematiska 

sökningen genomföras. För att kombinera sökorden användes booleska termen ”AND”, som 

avgränsade sökningen för att få ett rimligt antal artiklar att läsa. I efterhand kan detta ses som 

en nackdel eftersom den booleska termen ”OR” uteslöts. Detta skulle kunna påverka antalet 

träffar i sökningarna och därmed även inkluderade artiklar eftersom författarna kan ha 

förbisett väsentliga artiklar svarande på studiens syfte.  

 

En manuell sökning utfördes också för att säkerhetsställa ett bra informationssökningsresultat.  

Det är en styrka att både använda sig av osystematiska samt systematiska sökningar och dessa 

kan användas parallellt med varandra för att få ett bra reslutat i informationssökandet. De två 

olika sökmetoderna fyller inte samma funktion och därför kan dessa två sökmetoder ses som 

lika väsentliga i sökandet efter relevanta artiklar till studien (Östlundh, 2006). De artiklar som 

först hittades med hjälp av den manuella sökningen identifierades också i databassökningen, 

således har författarna använt sig av både osystematisk samt systematisk 

informationssökningsstrategi vilket kan styrka studiens resultat.  

 

Till studien valde författarna att inkludera artiklar från 1997, det vill säga 15 år tillbaka. Detta 

kan ses som bristande då forskning i synnerhet bör vara en färskvara som skall vara 

publicerad mellan tre till fem år tillbaka (Forsberg & Wengström, 2008). Artiklarna som 

valdes ut ansågs svara på studiens syfte. Begränsning av tid för publikation kan påverka 

resultatet eftersom det både kan ses som ett för långt och för kort tidsintervall. Författarna 

gjorde därför en bedömning av artikelns innehåll för att få en uppfattning om artikeln var 

relevant för studiens syfte samt om den var inkluderbar i studien.  

 

Författarna valde att modifiera kvalitetsgranskningsmallarna utifrån Forsberg och Wengström 

(2008) eftersom vissa frågor ansågs som irrelevanta för att bedöma artikelns kvalitet. Detta 

kan anses som en styrka då alla artiklar har bedömts utifrån det upprättade poängsystemet. 
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Frågorna som valdes bort i granskningsmallen har antagligen inte påverkat resultatets 

trovärdighet. Artiklarna som har inkluderats i studien har antingen en hög eller medelkvalitet. 

Frågeställningarna som uteslöts har till synes inte påverkan trovärdigheten i resultaten. 

 

Nationerna som artiklarna kommer ifrån är Sverige, Finland, USA, Storbritannien och 

Kanada. Detta är en spridning som påverkar överförbarheten positivt på vårt resultat eftersom 

länderna har snarlika kulturer. En nackdel med detta skulle kunna vara att de kulturella 

aspekterna som har bortsetts från i denna studie, skulle kunnat påverka studiens resultat och 

överförbarhet negativt eftersom humor kan uppfattas på olika sätt beroende på kulturella 

skillnader och länder. Lundman och Hällgren Graneheim (2008) beskriver att det är väsentligt 

att metodens alla delar är tydligt framställda samt utförda för att studien ska bedömas ha en 

hög överförbarhet.  

 

Analysprocessen utfördes inledningsvis enskilt då artiklarna delades upp mellan författarna. 

Därefter fördes en gemensam diskussion kring varje artikels resultatinnehåll. Författarna 

identifierade meningsenheterna var för sig och därefter hjälptes båda författarna åt att hitta 

meningsenheter som den andra kunde ha missat. En så kallad triangulering av artiklarna 

utfördes därmed och på detta sätt blev det en genomskådlig analys som kan ses som en bra 

strategi där båda författarna var med i arbetsprocessen. Forsberg och Wengström (2008) 

beskriver att det är en styrka att utföra en triangulering då man ser ett problem utifrån många 

olika perspektiv. För författarna var det väsentligt att följa en strukturerad process samt att se 

en röd tråd genom hela materialet. Att fokusera noggrant på studiens delar var betydelsefullt 

för att få en bra kvalitet på helheten genom studien. Detta kan ses som en styrka då det blir 

lättare för läsaren att följa processen genomgående i arbetet (Backman, 2008).  

 

Att ha en egen uppfattning innan möte med någon annan kan bidra till en djupare diskussion 

där meningsskiljaktigheter kan utbytas mellan varandra. Att som författare tillsammans 

argumentera och diskutera är centralt i genomförandeprocessen då det fastställs vad som ska 

skrivas in i studien men också för kunskapsutbytet mellan författarna. Genom 

argumentationer från båda författarnas sida kan studien stärkas då studien blir mer pålitlig och 

trovärdig (Forsberg & Wengström, 2008). Innan meningsenheterna valdes ut förekom tankar 

och idéer om hur resultatets struktur skulle komma att se ut. En gemensam reflektion kan 
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bidra till att egna föreställningar utesluts vilket då inte påverkar resultatet (Dahlborg 

Lyckhage, 2006). Under analysprocessen ansågs det vara viktigt att utgå från det sagda i 

artiklarna. På detta sätt kunde resultatet bli mer trovärdigt då författarnas egna föreställningar 

och tolkningar lades åt sidan. Om föreställningar förekommer kan det bidra till att författarna 

blir mer subjektiva (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). 

 

RESULTATDISKUSSION 
 
Syftet med denna studie var att beskriva hur humor kunde inverka på relationen mellan 

sjuksköterska och patient. I resultatdiskussionen diskuteras vad som har betraktats som mest 

intressant utifrån delar av resultatkategorierna; Humor som en vårdande strategi, Humor som 

hälsobringande, Humor som relationsskapande och Humor som tillit, relaterat till teorin om 

vårdandets idé (Eriksson, 2002). Teorin utgår från hur man i omvårdnadsarbetet kan utföra ett 

gott vårdande med och till sin patient. Grundprinciperna i teorin kan kopplas samman med det 

valda syftet då humorn skulle kunna utgöra ett hjälpmedel i interaktionen mellan 

sjuksköterska och patient i omvårdnadsarbetet. 

 

Genom att hantera och anpassa användandet av humor kunde den nyttjas på olika sätt 

beroende på hur man använde den (Åstedt-Kurki & Isola, 2001). Enligt Dahlberg et al., 

(2003) bör sjuksköterskan agera och inneha ett professionellt förhållningssätt då hon möter 

patienter. Om sjuksköterskan har kännedom om sitt vårdande kan omvårdnaden anpassas 

utefter patienternas specifika behov. Genom denna kunskap kan både helhetssynen på 

patienten samt dennes autonomi integreras. Ett professionellt förhållningssätt kan uppnås 

genom att sjuksköterskan arbetar utefter det humanvetenskapliga synsättet samt att hon 

innehar ett medicinskt kunnande (Nyström, 2009). Eriksson (2002) delar denna uppfattning 

om delaktighet och ser det som ett sätt där både patient och sjuksköterska delar livsrum med 

varandra. Detta i sin tur leder till att en närvaro infinner sig i relationen. Olsson och 

medarbetare, (2002) beskriver att om man inte innehar ett professionellt förhållningsätt där 

man inte är delaktig i vårdandet kan det medföra negativa konsekvenser i relationen. Att 

exempelvis skratta åt den andre sågs vid vissa tillfällen som något som försvårade 

relationsskapandet. Författarna instämmer i detta, och anser även att det är viktigt att känna av 

den andre i relationen, vilket även (Admale & Ludwick 2005; Åstedt-Kurki et al., 2001) delar 

åsikt om.  
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Det framkom i resultatet att sjuksköterskan inte nyttjade humor då patienten hade blivit 

sämre. Istället för att humorn brukades infann sig en allvarsam stämning. Med tanke på detta 

kan en parallell dras till Socialstyrelsen (2005) som skriver att en sjuksköterskas arbete ska 

kännetecknas av beprövade erfarenheter samt att hon ska ha ett etiskt förhållningssätt 

oberoende av vårdform eller verksamhetsområde. I linje med detta skulle anledningen till att 

sjuksköterskan inte använder humorn i dessa situationer kunna bero på bristande erfarenhet. 

Det skulle även kunna bero på att sjuksköterskan inte tycker det är etiskt rätt att nyttja humorn 

i svåra situationer. Socialstyrelsen (2005) fortsätter även att skriva att man inom dagens 

hälso- och sjukvård ställer krav på att sjuksköterskan ska ha kunskap om både 

kommunikations- och informationsteknik samt att hon ska arbeta kostnadseffektiv och 

kvalitetsmässigt. Författarna sammankopplar det med att humor som verktyg är gratis att 

nyttja samt att omvårdnaden på detta sätt skulle bli mer kvalitetsanpassad utifrån varje unik 

patient. 

 

Humor som kommunikationsteknik förbättrade relationen mellan sjuksköterskan och 

patienten (Johnsson, 2002). Följaktligen kan en parallell dras till att humor skulle kunna bidra 

till att sjuksköterskan kan ge en bättre omvårdnad till patienten. Eriksson (2002) beskriver i 

sin vårdande teori hur sjuksköterskan kan ge en god omvårdnad för patienten via de tre 

komponenterna ansa, leka och lära. Att som sjuksköterska bruka dessa tre element skulle 

eventuellt kunna underlätta i relationen och relaterat till humor skulle dessa element kunna 

underlätta för användandet av dessa i omvårdnaden till patienten. Genom att sjuksköterskan 

brukar humorn i omvårdnaden till sin patient skulle möjligen vårdandets konst återigen kunna 

aktualiseras och införas inom dagens sjukvård. Med hjälp av humor anser författarna att den 

allvarsamma stämningen i relationen skulle kunna minskas. 

 

I resultatet framgick att när humor brukades oproblematiskt i kommunikationen kunde den 

negativa atmosfären brytas, vilket bidrog till att både patienten och sjuksköterskan kunde 

prata om olika problem som uppkom i vårdsituationen (Greenberg, 2003). Dahlberg (2003) 

beskriver att det centrala i vårdsituationen är att den sjukes välbefinnande ska öka för att 

sjuksköterskan ska kunna ge en bättre vård. Detta bygger på att sjuksköterskan handlar 

professionellt i alla olika typer av vårdsituationer. Som sjuksköterska krävs det att man är 
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öppen för att knyta en kontakt till patienten, vilket kan styrkas med Jakobsson och Lützéns 

(2009) teori om att skapa en relation genom att sätta sig in i en individs unika situation. På 

detta sätt kan denna teori kopplas samman med att humor i relationen skapade en djupare 

kontakt med den andre och på så sätt kunde sjuksköterskan se patienten som en subjektiv 

varelse istället för ett objekt (Beck, 1997; Dean & Major, 2008; Johnson, 2002; Olsson et al., 

2002). Således bör en sjuksköterska arbeta utifrån en humanistisk grundsyn. Detta innebär att 

sjuksköterskan ser en patient som en del i ett sammanhang där patienten ses som både 

skapande och aktiv (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). I linje med detta kan det anslutas 

till Erikssons (2002) teori som menar att sjuksköterska ska se patienten utifrån ett 

helhetsperspektiv för att kunna ge en mer innerlig samt hjärtligare omvårdnad till patienten. 

 

En bra kommunikation etableras då sjuksköterskan är etiskt inriktad på patienten. Det är 

således det centrala i relationsskapandet (Eide & Eide, 2007). En ökad etisk medvetenhet 

samt förståelse för patientens kultur skapade fördelar när en relation byggdes upp mellan 

patienten och sjuksköterskan (Olsson et al., 2002). Att anpassa sig utefter vem personen är 

och vilken kultur den har kan underlätta för skrattet och humorn (Wikström, 2003). Resultatet 

i studien påvisade att vissa patienter ansåg att andlighet och kultur inte hade någon som helst 

inverkan på humor, medan andra såg att det hade betydelse (Johnson, 2002). Det kan ses som 

fascinerande då det många gånger inte är acceptabelt att skämta eller skoja med personer från 

olika kulturella bakgrunder. Som sjuksköterska är det en fördel att ha en ökad kompetens och 

medvetenhet om kulturella skillnader i olika religioner. Detta för att förstå kulturella aspekter 

i vårdandet (Jirwe, Momeni & Emami, 2009). Författarna sammanbinder detta med vad Eide 

och Eide (2007) skriver om bekräftande samtal. Det innebär att sjuksköterskan lyssnar och 

försöker förstå patienten och dennes behov. Detta beskriver även Eriksson (2002) som en 

väsentlig del i sjuksköterskans omvårdnadsarbete vad gäller ansandet av patienten och att 

vilja denne väl. Genom att arbeta på detta sätt skulle eventuellt sjuksköterskan kunna bruka 

humorn på ett professionellt sätt. Författarna samtycker och håller med om att den 

bekräftande kommunikationen är en väsentlig del i vårdandet. Detta för att sjuksköterskan ska 

kunna bruka humorn oberoende av patientens kultur eller etiska härkomst.  

 

Betydelsen av att sjuksköterskan för en diskussion med sin patient kring hälsa, sjukdom och 

kulturella aspekter skulle kunna vara en fördel för att bedöma hur patienten ser på olika 
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situationer i livet. Med hjälp av diskussionen kan det leda till att sjuksköterskan kommer 

närmare patienten och på detta vis kan en bättre kommunikation skapas samt att en 

innerligare vård ges. Om kommunikationen brister skulle hinder lätt kunna uppstå som kan 

leda till en tyst konflikt mellan sjuksköterskan och patienten (Jirwe et al., 2009). Detta skulle 

kunna kopplas samman med vad Olsson och medarbetare (2002) beskriver om att humorn inte 

bara öppnade upp för möjligheter i relationen utan också kunde ses som ett hinder för 

relationsuppbyggnaden. Eide och Eide (2007) beskriver att omvårdnaden bör ske 

individanpassat. Den ska ske med värdighet och barmhärtighet. Genom att som sjuksköterska 

acceptera patientens kulturella trosuppfattning, sjukdom, kön och hudfärg kan en bättre 

omvårdnad åstadkommas. Författarna håller således med om att tilliten mellan sjuksköterskan 

och patienten skulle kunna bli starkare vilket också McCreaddie och Wiggings (2009) stödjer 

i sin artikel. 

 

När både sjuksköterskan och patienten var trygga i relationen skapades trovärdiga stunder och 

då kunde humorn brukas (Beck, 1997; Johnson, 2002). När tilliten infann sig i relationen 

kunde en avslappnad känsla infinna sig hos de båda parterna (Greenberg, 2003; Årstedt-Kurki 

och Isola, 2001;). Belcher och Jones (2009) ser tilliten som en nyckel till en bekväm och 

förtroendefull relation. När en sjuksköterska visade förtroende för sin patient kände den sig 

bekväm. När sjuksköterskan tillgodosåg patientens behov och var ärlig mot denne 

utvecklades en starkare relation. När tilliten inte infann sig i relationen bidrog det till att 

relationen försämrades (McCreddie & Wiggings, 2009). Detta skulle enligt Belcher och Jones 

(2009) kunna bero på att sjuksköterskans och patientens personkemi inte stämmer överrens 

samt att kommunikationen emellan dem är bristande. Dessa faktorer är således två 

grundläggande komplement för att man som sjuksköterska ska kunna upprätthålla en tillit i 

omvårdnadsrelationen. Att således bruka humorn i tillitliga stunder ser författarna som ett sätt 

att ge patienten en god omsorg i omvårdnaden. Detta skulle också kunna kopplas samman 

med Erikssons (2002) vårdande teori som beskriver att man som sjuksköterska ska ansa sin 

patient.  

 

Med hjälp av humorn kunde sjuksköterskan tillsammans med patienten prata om olika 

paradoxer vilket sågs som en möjlighet att kommunicera i relationen (Greenberg, 2003). 

Detta kan vara ett sätt att ansa den andra och vilja denne väl (Eriksson, 2002). Att aktivt 
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lyssna på den andre och nyttja humor hjälpte sjuksköterskan att komma närmare patienten, 

vilket bidrog till en känsla av ökad samhörighet mellan parterna (Beck, 1997). Eriksson 

(2002) beskriver att samhörighet kan förknippas med lekandet. Det är en strategi där man är 

spontan i sitt förhållningssätt och att man innehar en öppenhet samt lekfullhet till den andre. 

Denna lekfullhet i relationen beskriver även Malmsten (2008) kunna underlätta för skapa 

handlingar då människor gemensamt möts ömsesidigt i samförstånd med varandra. Detta 

styrker även Årstedt-Kurki och Isola (2001) som beskriver att öppenhet i vårdrelationen leder 

till att leken kan utföras kreativt. Greenberg (2003) framställer att man som människa kan 

handla spontant i användandet av humor som ansågs utveckla relationen till det bättre mellan 

sjuksköterskan och patienten. 

 

Tidigare är det beskrivet att skratt eller ett leende i omvårdnadsrelationen kan leda till att ett 

lugn hos patienten infinner sig. Inom den svenska hälso- och sjukvården är det inte längre 

accepterat att endast försöka lindra och bota sjukdomar och dess symtom. Ett ökat fokus på 

det hälsofrämjande arbetet har blivit allt viktigare både inom den kliniska omvårdnaden samt 

inom hälso- och sjukvården (Hedelin, Jormfeldt & Svedberg, 2009). Enligt International 

Council of Nursing´s (ICN) etiska koder (Svensk sjuksköterskeförening 2007) har 

sjuksköterskan skyldighet att respektera patienten samt acceptera patientens 

självbestämmande. Detta styrker även Socialstyrelsen (2005) men menar också på att 

sjuksköterskan ska arbeta hälsofrämjande. I studiens resultat presenteras humorn som ett 

fenomen. Humorn verkade hälsobringande hos patienten och genom detta kunde motivationen 

till ett snabbare tillfrisknande öka. Lika så kunde en hälsobringande relation uppnås med hjälp 

av en humoristisk upplevelse (Beck, 1997; Åstedt-Kurki et al., 2001). Att således nyttja 

humor och skrattet i omvårdnaden skulle stärka den sjukes möjligheter till att uppleva en 

bättre hälsa trots eller oberoende av dennes sjukdom (Hedelin et al., 2009). Detta i sin tur 

skulle leda till att sjuksköterskan utför ett arbete som inverkar hälsobringande för patienten.  

  

När patienterna får uppleva ansa, leka och lära kan ett mått av inre frihet infinna sig, vilket i 

sin tur kan vara en länk till en bättre hälsa (Eriksson 2002). Detta skulle kunna kopplas till hur 

humorn lättar upp stämningen i relationen mellan sjuksköterska och patient, samtidigt som de 

båda parternas välbefinnande stärks (McCreddie & Wigging, 2009). Genom att inneha ett 

kroppsligt välbehag och se nya perspektiv i olika situationer, kan man visa empati för 
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patienten, vilket också är syftet med ansningen. Om leken utövades naturligt kunde en 

hälsofrämjande effekt uppnås, men för att den ska kunna bli hälsofrämjande krävs det att 

sjuksköterskan bibehåller sin profession i vårdandet (Eriksson, 2002). När sjuksköterskan 

vågade pröva humor i leken i förhållande till patienten ansågs det som ett sätt att göra ett 

försök till att komma den andra närmare. Det krävdes även att båda parterna deltog aktivt i 

leken för att den skulle gynna båda på ett hälsosamt och positivt sätt. Detta kan ses som svårt 

när patienten alla gånger inte kan se något positivt med humor då denne inte är mottaglig för 

den (Adamle & Ludwick, 2005; Åstedt-Kurki & Isola, 2001). Magnusson (2002) anser vidare 

att anpassningen i vårdandet i varje unik situation bör ske med respekt för patienten då den får 

omvårdnad samt att omvårdnaden ska resultera till ett hälsofrämjande klimat på sjukhusen. 

Greenberg (2003) menar att en god relation kan etableras och ett gott arbetsklimat kan 

upprätthållas i varje unik patientsituation då humorn brukas på ett hälsofrämjande sätt  

 

SLUTSATS  
 
Insikten som har framträtt genom att skriva denna uppsats är att en bättre relation kunde 

skapas om humorn brukas vid rätt tillfälle på ett professionellt sätt. Vårt resultat visar att 

humor kan ha både positiv och negativ inverkan hos patienten. Trots att de positiva effekterna 

är övervägande kan humor ses som ett hinder i relationsuppbyggnaden mellan sjuksköterskan 

och patienten. När tilliten inte infinner sig i relationen kan det ses som både oprofessionellt 

och bristande omdöme att använda den. För att kunna bruka humor i omvårdnaden krävs det 

att sjuksköterskan och patienten har god kommunikation som präglas av respekt och tillit. I 

resultatet framkom att humor var hälsobringande både för sjuksköterskan och för patienten i 

omvårdnadsrelationen. För att humor ska kunna inbringa hälsa för patienten, krävs det att 

sjuksköterskan kan anpassa sig utefter sin patient och dennes situation i såväl väntade 

respektive oväntade situationer. Sjuksköterskans arbete i omvårdnaden präglas av en holistisk 

människosyn där hela människan blir sedd. Genom att arbeta utifrån detta synsätt där 

patientens helhet tillgodoses kan sjuksköterskan arbeta professionellt utifrån patientens unika 

situation samt kulturella bakgrund. Att skapa kontakt samt aktivt lyssna på sin patient gör det 

lättare att nyttja humorn i omvårdnadsrelationen samt att ansa sin patient. Med humor som 

verktyg kan sjuksköterskan bidra till att patienten blir sedd samt att de kliniska uppgifterna 

lättare genomförs vilket skulle kunna bidra till ett snabbare tillfriskande hos patienten.  
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Förhoppningen med denna studie var att den skulle väcka intresse för ytterligare forskning om 

humor i sjukvården och dess betydelse för omvårdnaden. Det vore intressant att se om fortsatt 

forskning om humorns effekter skulle kunna leda till att en människa kan skratta sig friskare. 

Forskning om vad humorn har för effekter på patienters och sjuksköterskors upplevelse skulle 

vara intressant för att se hur uppskattat det egentligen är. Författarna anser även att det hade 

varit intressant med mer forskning kring hur man som sjuksköterska kan bruka humorn i 

relationen till sin patient. Något som skulle väcka ytterligare uppmärksamhet är mer 

kvantitativa studier på området. Detta för att se hur omvårdnadshandlingar kan sammanställas 

i siffror för att lättare förstå hur många människor som tycker på ett visst sätt. Vi ställer oss 

sist frågan om humorn skulle ingå i sjuksköterskeutbildningen, skulle det då kunna leda till att 

sjuksköterskor blir bättre i sitt vårdande? Det är något vi hoppas både forskning och framtiden 

kan visa. 
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interaktion mellan 
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visade på att interaktionen mellan 

patient och sjuksköterska kan vara 

utmanande och avslöjande särskilt 

när det gäller självironisk humor.   

Exklud

erad. 

8. Olsson, H. et al. 

(2002) 

Sverige  

Journal of Nursing 

Management.  

 

The essence of humour and 

its effects and functions a 

qualitativ study 

 

 

Var att beskriva 

humorns effekt på 

människan samt 

att beskriva 

antalet kategorier 

som ingår i 

begreppet humor.  

Kvalitativ metod. Studien var ej 

randomiserad. 20 individer som 

ansågs ha en känsla för humor 

valdes ut från samma område i 

Sverige. Studien var explorativ 

och upprätthöll en hög nivå. 

Data var baserad på 20 

intervjuer som spelades in. Alla 

deltagare var svensktalande och 

åldersintervallet var mellan 17 – 

75 år, 11 män och 9 kvinnor 

innefattades i studien. 

Resultatet visade att begreppet så 

som skratt och humor kopplades 

sammans. 

Studien skiljer på att skratta med en 

patient och inte åt. Kategorier som tas 

upp är: humor som möjligheter, 

hinder och vapen samt skydd. 

Resultatet visade även på att äkta 

humor bringade lycka, samt att den 

lockade fram oförutsedda händelser.   

Medel. 

(20/28) 
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9  Åstedt-Kurki, P. 

& 

Isola, A.  

(2001) 

 

Finland. 

 Journal of Advanced 

Nursing. 

 

Humour between nurse and 

patient, and among staff: 

analysis of nurses’ diaries.  

Var att undersöka 

om det förekom 

humor mellan 

patient och 

sjuksköterska 

samt bland 

sjuksköterskor 

emellan.  

Sjuksköterskorna fick skriva 

dagböcker som sedan 

analyserades med hjälp av en 

induktiv innehållsanalys. 

Kvalitativ metod.  

Resultatet visade att humorn kunde 

infinna sig i tre olika teman: 

sjuksköterskebaserad humor, 

samarbetsorienterad humor samt 

patientorienterad humor.  

Medel 

(21/28) 

10.  Åstedt-Kurki, P. 

et al. 

(2001) 

Finland.  

 

 

 

International Journal of 

Nursing Practice. 

 

Importance of homour to 

client-nurse relationship 

and clients’ well-being.   

 

Beskriva den 

positiva effekten 

av humor på 

patient och 

sjuksköterskerelat

ionen och på 

patientens 

välmående.   

Kvalitativ metod. Med 

intervjuer och brev från både 

män (6 stycken) och kvinnor (7 

stycken) mellan 19- 76 år. 

Med hjälp av humor kunde patienter 

visa känslor och bevara sin värdighet. 

Humorn hjälpte patienten att 

handskas med svåra situationer, och 

se från ett nytt perspektiv.  

Sjuksköterskan kunde med hjälp av 

humorn lindra patientens oro.  

Medel 

(20/ 

28) 

 
 

     45 (49) 
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