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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Redan på 300-talet f. Kr. undersökes humor och dess effekter på 

människan. Senare forskning har visat att humor och skratt har goda effekter på 

människors hälsa. Att sjuksköterskan ser patienten som en helhet och inte bara en 

sjukdom är en viktig aspekt i omvårdnaden.  

Syfte: Syftet var att beskriva betydelsen av humor för sjuksköterskor och patienter 

i vården samt hur sjuksköterskan kan använda humor som ett redskap i 

omvårdnaden. 

Metod: En litteraturöversikt som genomförts utifrån 15 vetenskapliga artiklar. 

Resultat: Humor visade sig vara ett sätt att underlätta kommunikation mellan 

patient och sjuksköterska. Humor kunde även användas för att skapa trygghet för 

patienten och kunde även lindra smärtupplevelse. Timing, patientens status och 

kulturella skillnader visade sig påverka hur humorn uppfattades. 

Konklusion: Resultatet av denna litteraturöversikt pekar på att humor kan 

användas som ett redskap i omvårdnaden om det används på rätt sätt. Humor hade 

betydelse för både sjuksköterskor och patienter i vården och både positiva och 

negativa upplevelser framkom. Litteraturöversiktens resultat tyder på att de 

positiva upplevelserna var mest betydande, men att det är viktigt att sjuksköterskan 

tar patientens hela situation i beaktande innan humorn används som ett redskap. 

 

Nyckelord: Humor, Kommunikation, Litteraturöversikt, Omvårdnad, 

Sjuksköterska 

 

  



 
 

Abstract 

 

Background: As far back as 300 BC, humor and its effects on humans begun to be 

explored. More recent research has shown that humor and laughter have beneficial 

effects on human health. An important aspect in nursing care is to see the patient 

as a whole, and not only the disease.  

Aim: The aim was to describe the meaning of humor for nurses and patients in 

health care and how nurses can use humor as a tool in nursing care. 

Method: A literature review based on 15 articles was conducted. 

Result: Humor proved to be a way to facilitate communication between patient 

and nurse. Humor could also be used to provide security for the patient and could 

also alleviate the pain experience. Timing, patient status and cultural differences 

appeared to affect how humor was perceived. 

Conclusion: The result of this literature review indicates that humor can be used 

as a tool in nursing care if used properly. Humor was important for both nurses 

and patients in the care and both positive and negative experiences emerged. The 

results of the literature review indicate that the positive experiences were most 

significant, but it is important that the nurse takes into account the entire situation 

of the patient before using humor as a tool. 

 

Keywords: Communication, Humor, Literature review, Nurse, Nursing care 
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Inledning 

Intresset för ämnet väcktes när uppsatsförfattarna genom egen erfarenhet upptäckt 

att ett humoristiskt bemötande många gånger underlättat patientkontakten. Ett 

skratt kan göra att sjuksköterska och patient kommer närmare varandra och att 

kommunikationen underlättas. 

 

Bakgrund  

 

Omvårdnad 

Hälso- och sjukvårdspersonal omfattas av personer som arbetar inom hälso- och 

sjukvården samt personer som innehar legitimation inom hälso- och sjukvårdsyrket 

där bland annat sjuksköterskor ingår (SFS 1998:531, kap. 1, 4 §). Omvårdnad är 

ett av sjuksköterskornas ansvarsområde och grunden i omvårdnaden är att utgå 

från en humanistisk människosyn, se personen som en helhet och beakta den unika 

personens behov och förutsättningar. Viktigt i mötet med patienter är att bemöta 

denne med respekt och förmedla trygghet. Människan i behov av vård ska ses som 

en partner för att öka förutsättningarna till delaktighet i den egna vården (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). Genom att utgå från en personcentrerad vård kan 

sjukhusvistelsen förkortas samt hälsan förbättras (Olsson, Jakobsson Ung, 

Swedberg & Ekman, 2013). Hälsa är inte bara frånvaro av sjukdom utan utgår från 

en helhetssyn på människan som innefattar både det psykiska, fysiska och sociala 

välbefinnandet (World Health Organization [WHO], 1948). 

  

Kommunikation 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763), 2§ är ett av kraven på 

hälso- och sjukvårdspersonal att skapa förutsättningar för en optimal kontakt med 

patienten. I en kvalitativ studie av McCabe (2004) har det visat sig att adekvat 

kommunikation kan uppstå om utgångspunkten är grundad i ett personcentrerat 

förhållningssätt. Några av sjuksköterskorna som genomförde vården var mer 

fokuserade på sina uppgifter än att prata med patienterna vilket fick patienterna att 

känna sig osedda. Om sjuksköterskorna däremot var närvarande i samtalet kunde 

detta leda till att patienterna kände sig lugnare, tryggare och mer omhändertagna.   



2 
 

Humor 

Humor kan kännetecknas av någonting som lockar till skratt, är roligt eller 

underhållande. Detta förutsätter att en person kan uppfatta, tycka om eller uttrycka 

det som kan vara underhållande, komiskt, orimligt eller absurt (Canha, 2016). 

Humor i vardagen kan ses som en personlig egenskap med förmågan att hitta och 

se olika situationers brister från ett nöjsamt perspektiv. Det kan även vara en genre 

för att med hjälp av bland annat tal, ton och skrift, inbjuda personer till skatt och 

glädje (Nilsson, u.å.). När nya kontakter skapas är humor en av de viktigaste 

egenskaperna vi letar efter hos andra (Canha, 2016). Vad en person tycker är 

humoristiskt är individuellt och påverkas bland annat av personens sociala 

bakgrund samt tycke och smak (Olsson, Backe & Sörensen, 2003). 

 

Begreppet humor i vetenskaplig mening är svårt att definiera då de definitioner 

som finns kompletterar varandra och ger en beskrivning av olika infallsvinklar mer 

än de ger en heltäckande bild av vilka funktioner och effekter humorn kan ha. En 

av flera teorier om humor är oförenlighetsteorin. Denna teori belyser de glapp som 

kan uppstå när logiken inte är tydlig och det uppstår en förvirring som bildar en 

utgångspunkt för humor. Teorin kan användas i svåra situationer för att se aspekter 

ur andra synvinklar och kan på detta sätt kopplas samman med hälsa (Olsson et al., 

2003) 

 

Humor i ett historiskt perspektiv 

Olsson et al. (2003) har forskat på humor som en vetenskap. Det finns 

dokumentation som tyder på att humor redan på 300-talet f.Kr diskuterade och 

vilka effekter den har på människan. Längre fram i tiden trodde människor att de 

olika kroppsvätskorna, blod, slem, gul galla och svart galla, påverkade balansen i 

kroppen. Hade någon en obalans mellan dessa vätskor kallades de för humorister 

och andra människor roade sig på deras bekostnad. På 1200-talet ses däremot en 

annan syn på skratt, nämligen att det kan ha positiva effekter på tillfrisknandet. På 

1500-talet gavs till och med humor ut på ordination av läkare vid vissa 

sjukdomstillstånd. 200 år senare ansåg läkarens humör var av stor vikt vid 

patientmötet och att underhålla patienterna var också en av deras främsta 
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uppgifter. Intresset för humor har vuxit på senare och ny forskning kommer i en 

jämn ström. Läran humor kallas vetenskapligt idag för humorologi (a.a).  

 

Olika typer av humor 

Humor kan uttryckas på olika sätt och delas in i olika humorstilar. Anknytande 

humor består av skämt som kan roa andra på ett respektfullt sätt som exempelvis 

är roliga, vänliga, spontana eller kluriga. Självförstärkande humor kan användas 

som ett sätt att se realistiska perspektiv på livet i stressfulla situationer. 

Självförminskande humor tillämpas i syfte att skämta om sig själv för att 

exempelvis bli accepterad av andra. Aggressiv humor kännetecknas av sarkasm, 

retsamhet eller förlöjligande av andra (Canha, 2016). Hård humor som ofta 

betonas av råa eller våldsamma uttryck för att lyfta fram missnöje görs ofta på ett 

överlägset sätt mot specifika mål (McCreaddie, 2010).  

 

Effekter på hälsan 

Bennett och Lengacher (2007) har sammanställt fakta om hur humor och skratt 

påverkar kroppen. Det har bland annat visat sig att skratt ger en ökad 

hjärtfrekvens, ökad andningsfrekvens, andningen blir djupare och 

syrekonsumtionen ökar. Detta efterföljs sedan av en muskelavslappnande period 

som sedan gör att hjärtfrekvensen, andningsfrekvensen och blodtrycket sjunker. 

Enligt Berk (2001) förbättrar skrattet också lungornas funktion, ger en förbättrad 

cirkulation, sänker utsöndringen av stresshormoner i kroppen och immunförsvaret 

blir starkare. Genom skrattet ökar även utsöndringen av endorfiner och ger i sin tur 

en minskad smärtupplevelse samt en ökad känsla av välbefinnande. Skrattets goda 

inverkan på stress, smärta och immunförsvar beskrivs även i MacDonalds (2004) 

artikel där en utvecklande beskrivning finns av skrattets betydelse för hur 

produktionen av immunoglobulin A och leukocyter stimuleras, vilket i sin tur leder 

till en minskad inflammatorisk process.  

 

Teoretisk referensram 

Aaron Antonovsky (1987/2005) började på 1970-talet studera hälsans ursprung 

och utvecklade därefter en salutogen modell för att undersöka varför vissa 

människors mentala hälsa varit god trots svåra prövningar i livet.  
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Känsla av sammanhang 

Kärnan i Antonovskys modell är KASAM som betyder känsla av sammanhang. 

Antonovsky ansåg att hälsan berodde på människors synsätt till livet i stort som 

sedan inverkar på sättet att kunna möta svåra situationer. Det salutogena synsättet 

handlar om att utgå från de resurser människan har (Antonovsky, 1987/2005). 

 

Tre begrepp används för att förklara en persons känsla av sammanhang, dessa är 

hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet. Hanterbarhet handlar om vilken 

kapacitet som finns till hands för att hantera livets prövningar, allt från god 

kapacitet till att tro att något/ någon annan påverkar det som sker. Begriplighet 

beskriver hur en människa har förståelse för det som händer i omvärlden, både i 

ordnade och kaosartade situationer. Meningsfullhet belyser allt ifrån hur en person 

kan finna mening i det som händer, ha en drivkraft att möta motgångar till att 

känna hopplöshet. Dessa tre komponenter tillsammans bestämmer vilken grad av 

KASAM en människa har. Med högre KASAM klarar en person bättre av att möta 

problem och förstå sammanhanget kring det. Antonovsky menar att en människa 

föds med en viss grad av KASAM som sedan utvecklas med tiden, mycket beror 

på vad en person möts av i livet och hur personen uppfattar detta (Antonovsky, 

1987/2005). 

 

Coping 

Coping handlar om de tankar och beteenden personer använder sig av för att klara 

av inre och yttre stressfyllda påfrestningar i livet och fokuserar på problemlösning. 

Graden av copingförmågan hos en människa avgör hur personer bemästrar till 

exempel osäkerhet och ängslan vid bland annat sjukdom och ohälsa (Brattberg, 

2008; Folkman, 2010). 

 

En person med en hög grad av KASAM som utsätts för stressfyllda situationer har 

en bättre förmåga att välja rätt copingstrategi för att kunna hantera situationen. 

Dessa personer har även en förmåga att se problemlösningar i oförutsedda 

situationer. Personer med låg KASAM ger lättare upp sina försök att hitta en 

lösning och fokuserar mer på de emotionella delarna av problemet. 
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Den salutogena utgångspunkten som Antonovsky beskriver handlar om att hitta 

positiv förstärkning till den sociala och fysiska omvärlden. Genom att använda sig 

av copingstrategier via lek, kärlek, vilja och kunna hitta en mening i olika 

situationer skulle dessa situationer lättare kunna hanteras (Antonovsky, 

1987/2005). Tanay, Roberts och Ream (2012) redogör i sin litteraturöversikt för 

hur humor kan öka en persons copingstrategier samt ge en ökad känsla av 

optimism i svåra situationer. Även MacDonald (2004) belyser skattets betydelse 

för att öka copingstrategier och självkänslan samt minska förekomsten av stress 

och ängslan. 

 

Problemformulering 

Humor har studerats länge och har på senare tid visat sig ha flera positiva effekter 

på hälsa och välbefinnande. Att kunna samtala och bemöta patienter för att ge en 

god omvårdnad är en av sjuksköterskans främsta uppgifter. Humor är enkelt att 

använda och därför finns ett behov av att redovisa vilken betydelse humorn har 

inom vården samt vilken kunskapsbas som finns om hur sjuksköterskan kan 

använda humorn som ett redskap i sitt dagliga omvårdnadsarbete.  

 

Syfte 

Syftet var att beskriva vilken betydelse humor har för sjuksköterskor och patienter 

i vården samt hur sjuksköterskan kan använda humor som ett redskap i 

omvårdnaden. 

 

Metod 

 

Design 

Examensarbetet har genomförts som en litteraturöversikt med både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar. Friberg (2012) beskriver att en litteraturöversikt ger en 

överblick över det aktuella kunskapsläget inom ett specifikt område.  
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Urval 

I enlighet med vad Forsberg och Wengström (2015) beskriver har 

litteratursökningar skett i flera olika databaser för att få en överblick över 

forskningsläget. De databaser som användes var Cinahl och Pubmed som båda 

innehåller forskning med inriktning på omvårdnad. Sökord sattes ihop i olika 

kombinationer för att få artiklar som skulle vara relevanta för studiens syfte. Dessa 

kombinationer sattes ihop genom Mesh-termer med hjälp av Booleska operatorer 

som AND och OR för att vidga och begränsa sökträffarna så att de blev så 

relevanta som möjligt. Trunkering av sökorden gjordes för att få olika alternativ på 

stavning och göra sökningen bredare. Följande sökord användes: “nurs*”, 

“humor”, “humour”, “communication”, ” nurse patient relation” samt “experience” 

och dessa sattes ihop i olika kombinationer, se tabell 1.  

 

För att få ett så omfattande resultat som möjligt så inkluderades både kvalitativa 

och kvantitativa artiklar samt artiklar från olika delar av världen. Därefter lästes 

titlar och abstrakt för att kontrollera om artiklarnas innehåll stämde överens med 

syftet i litteraturöversikten. De artiklar vars abstrakt var relevanta lästes därefter i 

sin helhet, varpå vissa sorterades bort utefter kriterierna. 

 

Inklusionskriterier som användes var följande: artiklar publicerade i vetenskapliga 

tidskrifter, artiklar skrivna på engelska, Peer-reviewed, publicerade mellan 2007 

och 2017 samt att artiklarna skulle vara tillgängliga i fulltext. Hälso- och 

sjukvårdspersonal där det tydligt framgick att sjuksköterskor ingick.  

 

Exklusionskriterier omfattade artiklar gjorda med sjuksköterskestudenter, för 

medicinskt inriktade samt inriktade enbart på psykiatrisk omvårdnad. 

 

Värdering av artiklarnas kvalitet 

Artiklarna som ligger till grund för resultatet granskades med hjälp modifierade 

versioner av granskningsmallarna från Forsberg och Wengström (2008) och 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006). Modifieringen är gjord av Högskolan 

Dalarna. Granskningsmall för kvalitativa artiklar, se bilaga 1. Granskningsmall för 

kvantitativa artiklar, se bilaga 2. De utvalda artiklarna poängsattes och granskades 
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tillsammans av båda uppsatsförfattarna. Artikeln som hade både kvalitativ och 

kvantitativ ansats granskades genom båda mallarna. Poängen räknades sedan ihop 

och omvandlades till procent för att fastställa om artiklarna hade hög (>80%), 

medel (61%-79%) eller låg (<60) kvalitet (Willman et al., 2006). 

 

 

Tabell 1. Artikelsökning 

Databas Sökord Antal 
träffar, 
n=1231 

Antal 
lästa 
abstract, 
n=107 

Antal 
lästa 
artiklar, 
n=28 

Antal 
utvalda 
artiklar, 
n=15 

Cinahl Nurs* AND 
humour OR 
humor AND 
communication 

127 28 4 2 

 Nurse patient 
relation AND 
humour OR 
humor 

286 15 4 2 

 Nurs* AND 
experience 
AND humour 
OR humor 

287 17 4 2 

 Patient AND 
experience 
AND humour 
OR humor 
AND nursing 

92 10 3 2 

Pubmed Nurse patient 
relation AND 
humour OR 
humor 

121 17 4 3 

 Nurs* AND 
humour OR 
humor AND 
communication 

318 20 9 4 

 

Tillvägagångssätt 

Litteraturöversiktens tillvägagångssätt gjordes utifrån Friberg (2012) och Östlundh 

(2012). Uppsatsförfattarna bestämde sig gemensamt för vilka sökord som skulle 

användas. Därefter gjordes sökningar med samma ordval och kombinationer på 

varsin dator för att sedan gå igenom träfflistan gemensamt. Diskussioner fördes 

över vilka artiklar som var relevanta och skulle väljas ut. Uppsatsförfattarna har 
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genom ett gemensamt resonemang kommit fram till teman, resultat samt 

diskussion. Litteraturöversikten författades därefter gemensamt. Dagbok och 

anteckningar fördes genom hela processen som hjälp för att få ett strukturerat 

arbete.  

 

Analys och tolkning av data 

Friberg (2012) samt Polit och Beck (2012) har legat till grund för analys och 

tolkningsmetod av de vetenskapliga artiklarna. De utvalda artiklarna lästes en i 

taget av båda uppsatsförfattarna var för sig. Diskussioner fördes för att kontrollera 

samstämmigheten angående dess innehåll. Artiklarna kvalitetsgranskades sedan 

och fördes in i en översiktstabell, se bilaga 3. Artiklarna lästes sedan av 

uppsatsförfattarna upprepade gånger för att säkerställa att innehållet uppfattats 

rätt. Artiklarnas innehåll sammanfattades i varsitt dokument. Varje artikel med 

dess innehåll numrerades mellan ett till femton. Sammanfattningarna skrevs sedan 

ut och de numrerade meningarna klipptes ut. Meningarna delades sedan in i 

grupper med liknande innehåll för att komma fram olika teman som sedan blev 

resultatets rubriker. Litteraturöversikten författades gemensamt. Under 

skrivprocessen har arbetet skickats mellan författarna och deras handledare på 

högskolan för att få feedback. 

 

Etiska överväganden 

De utvalda artiklarna som använts i litteraturöversikten är godkända av en etisk 

kommitté eller har väl dokumenterade etiska ställningstaganden som till exempel 

informerat samtycke eller anonymitet (Forsberg & Wengström, 2015). De utvalda 

artiklarna bygger på omvårdnadsforskningens etiska principer angående autonomi, 

göra gott, inte skada och rättvisa (Sykepleiernes samarbeid i Norden, 2003). I 

enlighet med vad Polit och Beck (2012) beskriver strävar författarna efter att vara 

så objektiva som möjligt samt undvika egna värderingar för att nå ett trovärdigt 

resultat. 

 

Resultat 

Resultatet baseras på 15 vetenskapliga artiklar. Tre av dessa är kvantitativa och 

elva är kvalitativa samt en artikel med både kvalitativ och kvantitativ ansats. 
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Studierna är gjorda i Storbritannien (n=4), Sverige (n=3), Canada (n=2), Norge 

(n=1), Israel (n=1), USA (n=1), Irland (n=1), Iran (n=1) och Sydkorea (n=1). Efter 

att artiklarna analyserats framkom sex teman: Humor som hjälp för att skapa 

trygghet, humor som ett kommunikationshjälpmedel, humor i terapeutiskt syfte, 

humor som copingstrategi, clowner som hjälp i omvårdnaden samt hur humor ska 

användas med försiktighet.  

 

Humor för att skapa trygghet  

Flera forskningsresultat visade att humor kunde hjälpa till att skapa goda relationer 

mellan hälso- och sjukvårdpersonal och patienter och genom detta få patienten att 

känna trygghet. Humor kunde även hjälpa till att skapa en avslappnad atmosfär 

dem emellan (Branney et al., 2012; Dean & Major, 2008; Ghaffari, Dehghan-

Nayeri & Shali, 2015; Liptak, Tate, Flatt, Oakley & Lingler, 2014; Schöpf, Martin 

& Keating, 2017; Tanay, Wiseman, Roberts & Ream, 2014). Det har visat sig att 

med humorns hjälp kan en familjär miljö skapas där patienterna fick möjlighet att 

känna sig mer som hemma (Schöpf et al., 2017; Tanay et al., 2014). Tanay et al. 

(2014) genomförde en studie på patienter under pågående cancerbehandling och 

sjuksköterskorna som arbetade på denna avdelningen. Där framkom det att många 

patienter upplevde användandet av humor som en positiv egenskap hos 

sjuksköterskorna. Då humor användes kunde patienterna känna att 

sjuksköterskorna hade tid för dem trots tidspress och situationen kunde kännas mer 

bekväm (a.a.). Detta styrks även av en studie som kommit fram till att om patienter 

initierar humor är det bra om sjuksköterskorna besvarar detta. Det visade sig även 

att patienterna upplevde att det var positivt med sjuksköterskor som tog initiativ 

till humor (Liptak et al., 2014). För att skapa en mer bekväm, trygg och social 

miljö för patienten så kunde sjuksköterskorna använda sig av humoristiska inslag i 

bemötandet av patienten (Tanay et al., 2014). 

 

Det har visat sig att patienter använder sig av humor för att försöka lugna ner 

stressade sjuksköterskor och få dem på bättre humör (Tanay et al., 2014). Detta 

framkommer även i en iransk studie av (Ghaffari et al., 2015) som beskrev att 

genom humor kunde sjuksköterskor se mer positivt i stressiga situationer och 

ökade därigenom möjligheten att ge sina patienter en adekvat omvårdnad. I denna 
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studie som gjordes för att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av att använda 

humor i olika sjukvårdsmiljöer framkom det att genom att skratta tillsammans 

kunde sjuksköterskan förmedla en känsla av trygghet i patientkontakten. Studiens 

resultat påvisade även att sjuksköterskan med hjälp av humor kunde hantera 

patienternas ilska, provokativa beteende samt aggressioner och samtidigt befria 

patienterna från rädsla, ilska och oro. Humor kunde i detta fall skapa ett lugn hos 

patienten. Samma lugn visade sig även hos patienter med smärtproblematik där 

smärtupplevelsen minskade vid användandet av humor (a.a.).  

 

Humor kunde användas för att lätta upp stämningen, underlätta medicinska 

procedurer och få patienten att slappna av. Detta visade en studie av Branney et al. 

(2012) som gjorde sin forskning på en grupp män med cancerdiagnoser i det 

genitala området som tillsammans i grupp kunde känna trygghet och öppet 

diskutera sina besvär när de på ett skämtsamt sätt tog upp känsliga ämnen som 

rörde deras sjukdom. I studien visades även att mötet mellan hälso- och 

sjukvårdspersonal och patienterna hamnade på en känslosam nivå och patienterna 

kunde lättare se situationen från den ljusa sidan när kemin mellan hälso- och 

sjukvårdpersonalen och patienterna stämde och detta underlättades genom att 

skratta tillsammans (a.a.). 

 

Det har framkommit i ett flertal studier att med hjälp av humor i olika 

omvårdnadssituationer där patienten upplevde situationen som hotfull eller 

generande så kunde detta vara en strategi för att få patienten att känna sig tryggare 

(Branney et al., 2012; Dean & Major, 2008; Ghaffari et al., 2015; Liptak et al., 

2014; McCreaddie & Payne, 2014). 

 

I en studie av Dean och Major (2008) som bygger på observationer och intervjuer 

av humoranvändande på en intensivvårdsavdelning och en palliativ vårdavdelning 

så framkom det att sjuksköterskan kunde använda humor för att visa sig vara 

mindre stel och mer mänsklig. På detta vis kunde acceptans och mer öppenhet 

gentemot sina patienter förmedlas. Humor visade sig även kunna hjälpa till så att 

patienter kände sig sedda som de personer de var och inte bara som en patient lik 

alla andra. McCreaddie och Payne (2014) beskrev även att humor kunde användas 
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som hjälp till att stärka patientens identitet för att de inte skulle känna sig som en i 

mängden. 

 

Situationen på en vårdavdelning kunde av patienterna uppfattas som konstig och 

då användes humor som redskap för att avdramatisera och göra situationen mer 

normal. Genom detta kunde en naturlig kontakt skapas och patienterna kunde 

känna att de inte var ensamma i sin upplevelse av en märklig situation (Dean & 

Major, 2008). 

 

I de situationer där förhållandet mellan sjuksköterska och patient upplevdes 

asymmetriskt och där patienten upplevde sig ha en lägre status kunde humor 

användas som hjälp för att skapa balans i maktförhållandet (Liptak et al., 2014; 

Schöpf et al., 2017).  

 

Humor som ett kommunikationshjälpmedel 

Humor har visats sig kunna underlätta kommunikation och vara ett redskap för att 

skapa meningsfulla kontakter mellan sjuksköterska och patient (Dean & Major, 

2008; Ghaffari et al., 2015). I mötet mellan sjuksköterska och patient kunde humor 

användas som ett sätt att bryta tystnad, patienten kunde lättare uttrycka sina 

känslor samtidigt som det gav en möjlighet att se personen bakom sjukdomen 

(Roaldsen, Sørlie & Lorem, 2015). Genom att använda humor i omvårdnaden 

kunde sjuksköterskan hjälpa patienten att distansera sig från sjukdomen och 

negativa tankar. Detta i sin tur ledde till att patienterna upplevde sig starkare och 

fick en vilja att lära sig nya saker och att samarbeta (Ghaffari et al., 2015; 

Roaldsen et al., 2015).  

 

Schöpf et al. (2017) har gjort sin forskning på en diabetesmottagning angående 

humor och hur den kunde användas som en kommunikationsstrategi mellan hälso- 

och sjukvårdpersonal och patienter. Resultatet av deras studie visade att patienter 

ofta använde humor när de kände nervositet eller rädsla för att bli kritiserade. Ett 

exempel från studien var när en patient som inför sitt möte med sjuksköterskan 

kände nervositet eftersom patienten inte hade följt behandlingen som 

rekommenderats. Vid mötet använde patienten sig av humor för att lätta upp 
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stämningen och mjuka upp den förväntade kritiken. Det visade sig även att 

patienter använde sig av humor för att förmedla allvarliga eller känsliga ämnen 

och det kunde därför finnas ett dolt meddelande bakom humoristiska uttryck (a.a.). 

Detta beskrivs även av Dean och Major (2008) där det framkom att sjuksköterskor 

genom att tyda detta meddelande kunde skapa en djupare relation med patienterna.  

 

Genom att kommunicera med hjälp av humor kunde sjuksköterskor få hjälp att 

hantera stressiga situationer och trots detta visa patienterna en professionell 

utstrålning (Ghaffari et al., 2015; Tanay et al., 2014). Sjuksköterskor kunde i 

ansträngande omvårdnadssituationer, till exempel vid vård av svårt sjuka patienter 

eller vid hög arbetsbelastningen använda humor till att se det positiva i situationer 

och vända det till patienternas fördel (Ghaffari et al., 2015). I en annan studie av 

Dean och Major (2008) indikerade resultatet på att sjuksköterskor med humorns 

hjälp kunde distansera sig från patienter när de blev alltför djupgående i relationen. 

 

Humor i ett terapeutiskt syfte 

Humor har visat sig vara bra för patientens välmående och ha hälsofrämjande 

effekter (Forssén, 2007). I en studie baserad på personer som levde på ett 

äldreboende delades personerna in i en kontrollgrupp och en interventionsgrupp. 

Interventionsgruppen fick delta i ett humorprogram under fem månader. Under 

dessa fem månader fick personerna ta del av olika humoristiska inslag som till 

exempel titta på humoristiska filmer, komma ihåg humoristiska situationer från 

livet, dela roliga och personliga historier med varandra, lyfta fram situationer som 

har varit extra roligt i livet samt fokusera på att prioritera humor i det dagliga livet. 

Resultatet av denna studie pekade på att personerna i interventionsgruppen visade 

en förbättrad mental hälsa med en minskad förekomst av depression och oro samt 

ett ökat välmående jämfört med kontrollgruppen (Ganz, & Jacobs 2014). I en 

liknande studie av Petzäll och Olsson (2007) där personer över 60 år delades in i 

två grupper. Den ena gruppen bodde kvar i sitt hem medan den andra gruppen 

bestod av personer som flyttat till äldreboenden. Båda grupperna fick delta i 

humorcirklar under en tio veckors period, som bestod av att delge varandra 

humoristiska historier från olika situationer i livet, exempelvis från jakt, arbete och 

grannar. Humorinslagen kunde även bestå av limerickar, filmer, sånger och 
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fotografier. Resultatet visade på att personerna på äldreboendet fick ett ökat 

välmående, större livslust och en minskad förekomst av depression. Däremot 

visade resultatet ingen signifikant skillnad i dessa delar för de som bodde hemma.   

 

McCreaddie (2010) har gjort en studie som visade att även hård humor kunde 

användas i ett terapeutiskt syfte. Sjuksköterskan, som studien handlade om, 

arbetade med kvinnliga drogmissbrukare inom mödravården. Sjuksköterskan 

använde sig av hård humor för att lättare kunna bemöta patienterna där de befinner 

sig i livet istället för att komma med tillrättavisande. Detta hjälpte sjuksköterskan i 

sitt arbete med att få genomföra behandlingar eller undersökningar som kunde 

upplevas obehagliga för patienten. Denna typ av humor hjälpte även till att få 

patienterna att komma på sina återbesök. 

 

Humor som copingstrategi 

Humor har visat sig kunna göra det dagliga livet och dess prövningar lättare att 

hantera och kunna motverka känslor av ensamhet (Forssén, 2007; Roaldsen et al., 

2015). En studie av Roaldsen et al. (2015) visade att coping lättade på spänningar, 

hjälpte till att hantera negativa känslor och tankar på döden samt gav en möjlighet 

att se tillvaron från ett ljusare perspektiv. Studien fokuserade på hur personer som 

överlevt cancer kunde använda humor som en copingstrategi. I studien framkom 

det att sjuksköterskor spelade en viktig roll när det gällde att möta patienter som 

tog till humor som copingstrategi vid exempelvis svåra besked. Att sjuksköterskor 

i dessa fall besvarade patienternas humor med humor, hjälpte patienterna att 

hantera dessa motgångar. Humorn gjorde det möjligt att se på cancersjukdomen 

utifrån andra perspektiv genom att vända den påfrestande situationen till något 

positivt och på detta sättet kunna lägga sjukdomen i bakgrunden. Humor skapade 

en situation där de kunde leva utan att hotet från sjukdomen överskuggade hela 

deras existens. I sin tur leda till att patienterna kunde uppleva en känsla av kontroll 

över situationen och handla därefter. Genom humorns inverkan fick patienten en 

möjlighet att bearbeta och se tillbaka på sjukdomen med nya ögon (a.a.).  

Forssén (2007) beskriver även att humor kunde hjälpa patienter att hantera och få 

en minskad upplevelse av smärta.    
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Humor som en copingstrategi gjorde att sociala kontakter blev lättare att skapa och 

gav en möjlighet till att skapa normala förhållanden mellan familj, vänner och 

kollegor (Roaldsen et al., 2015). 

 

Clowner som hjälp i omvårdnaden 

Flera studier visade att clowner kunde ha en positiv inverkan på människor i olika 

vårdsituationer (Kontos et al., 2016; Mansson, Elfving, Petersson, Wahl & Tunell, 

2013: Yun, Kim & Jung, 2015). Yun et al. (2015) gjorde sin forskning på barn i 

förskoleåldern som skulle genomgå operativa ingrepp på en dagkirurgisk 

avdelning och deras medföljande föräldrar. Forskarna undersökte psykisk oro hos 

barn och föräldrar samt postoperativ smärta hos barn. En sjuksköterska gav en 

interventionsgrupp information inför en operation utklädd till clown medan en 

kontrollgrupp fick informationen som vanligt på avdelningen. Utfallet av studien 

påvisade att sjuksköterskan utklädd till clown reducerade oro, rädsla, ångest och 

negativa känslor hos både barnen och deras föräldrar. Den postoperativa oron hos 

föräldrarna samt den postoperativa smärtan hos barnen visade sig vara lägre i 

interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen. Detta visade sig genom 

kroppsspråk hos barnen, smärtskalor samt ett lägre systoliskt blodtryck hos både 

barnen och föräldrarna. Mansson et al. (2013) påvisade att även inhyrda clowner 

som kom och besökte barn på sjukhusavdelningar visade sig ha positiva effekter 

såsom minskad upplevelse av hemlängtan, lättare kunde känna glädje och slappna 

av samt gav barnen en möjlighet att fokusera på något annat än sin sjukdom för en 

stund och ha roligt tillsammans med sina föräldrar. Studien pekade även på att 

clownerna hjälpte till att bygga bra relationer mellan barn, föräldrar och hälso- och 

sjukvårdspersonal. 

 

Clowner kan även användas inom demensvården (Kontos et al., 2016). Studien 

genomfördes på personer med demens som hade måttliga till svåra 

beteendemässiga och psykiska symtom. Interventionen bestod av ett par clowner 

som besökte de boende två gånger i veckan under en 12-veckorsperiod och gjorde 

individuellt anpassade besök. Besöken kunde bestå av improvisation, sång, musik 

eller dans. Clownerna hade inte mycket smink men röd näsa och kläder från 1950-

talet varför de kallades för äldre-clowner. Resultatet av denna studie visade på att 
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oro och aggression hade sjunkit samt att livskvaliteten ökat efter clownernas besök 

(a.a.). 

 

Humor ska användas med försiktighet 

Det har i flera studier visat sig att det finns tillfällen då humor bör användas med 

försiktighet (Branney et al., 2012; Ghaffari et al., 2015; Mansson et al., 2013; 

McCreaddie, 2010; McCreaddie & Payne, 2014; Tanay et al., 2014). Att väga in 

och bedöma hela situationen kring en patient innan humor används har visat sig 

vara viktigt för att inte skada relationen mellan patienten och sjuksköterskan 

(Ghaffari et al., 2015; Tanay et al., 2014). Patientens psykiska, fysiska, mentala 

status samt diagnos och sjukdomstillstånd har visat sig vara aspekter som 

sjuksköterskan bör ha i beaktande innan humor tillämpas (Branney et al., 2012; 

Ghaffari et al., 2015).  

 

Ghaffari et al. (2015) beskrev i sin studie att humöret och personligheten hos 

patienten hade betydelse. Timing framkom vara av stor betydelse eftersom när 

humor användes vid fel tillfälle istället kunde leda till ilska, irritation, aggression 

och en försämrad relation mellan sjuksköterskan och patienten. Branney et al. 

(2012) beskrev i sin studie att om patienten var orolig inför en operation så kunde 

humor vara olämpligt att använda innan operationen. Däremot kunde det gå bra att 

skämta efter operationen om den var lyckad. I studien framkom det också att vissa 

patienter hade en rädsla för att deras diagnos kunde vara föremål för andra att roa 

sig åt, exempelvis då en cancertumör var lokaliserad på ett intimt ställe.  

 

I studien av Ghaffari et al. (2015) framkom det att kulturella skillnader fanns i hur 

humor användes. Exempelvis påvisades det att ord kan ha olika betydelse i olika 

språk men även olika sorters religioner kan se på humor med olika ögon. Ett 

exempel från denna studie var när en sjuksköterska med muslimsk tro beskrev att 

hon undvek att skämta med manliga patienter eftersom det ansågs olämpligt för 

sjuksköterskan att bli alltför vänskaplig med patienten. 

 

Användande av hård humor påvisades vara en riskfylld typ av humor eftersom den 

lätt kunde leda till att patienter kände sig förolämpade. Vid de tillfällen då hård 
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humor användes i terapeutiskt syfte inom vård av drogmissbrukare, kunde skämt 

förekomma om exempelvis deras missbruk eller prostitution, det vill säga de 

förhållanden som patienterna själva valt. Däremot ansågs det olämpligt att skämta 

om sådant de blivit utsatta för, exempelvis våldtäkter, misshandel eller om de 

blivit sexuellt utnyttjade som barn (McCreaddie, 2010).  

 

De tillfällen då clowner användes i samband med sjuka barn så framkom det att 

clownerna kunde uppfattas som skrämmande. Därför krävdes det förberedelser i 

form av att barnen fick kort på clownerna i förväg och att clownerna närmade sig 

med försiktighet och beaktade barnens reaktioner. Det visade sig även att barnen i 

de flesta fall upplevde att de inte ville ha clownerna hos sig under provtagningar 

eller andra medicinska procedurer då fullt fokus låg på dessa åtgärder (Mansson et 

al., 2013). 

 

McCreaddie och Payne (2014) påvisade i sin studie att användandet av humor 

kunde innebära risker men resultatet av deras studie visade att patienternas 

erfarenheter av humor var positiva och att det var en risk som var värd att ta. Dessa 

patienter önskade även att sjuksköterskorna tog mer initiativ till att använda 

humor. 

 

Diskussion 

 

Sammanfattning av huvudresultaten   

Huvudresultaten visade att humor kunde skapa trygghet, vara ett 

kommunikationshjälpmedel, användas i terapeutiskt syfte samt användas som en 

copingstrategi. Dessutom har clowner visat sig kunna vara användbara i vissa 

vårdsituationer. Det framkom även att humor skulle användas med viss 

försiktighet. Med hjälp av humor kunde sjuksköterskor få obehagliga situationer 

för patienterna att kännas mer bekväma, upplevelsen av smärta kunde reduceras, 

samtidigt som den enskilda patienten kunde känna sig mer som en person och inte 

bli sedd utifrån sin sjukdom. Användandet av humor kunde även innebära en risk 

för att relationen mellan sjuksköterskan och patienten försämras om det används 
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på fel sätt. Det framkom att patientens status, timing och kulturella skillnader var 

aspekter att ta hänsyn till då humor skulle användas. 

 

Resultatdiskussion     

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva vilken betydelse humor har för 

sjuksköterskor och patienter i vården samt hur sjuksköterskan kan använda humor 

som ett redskap i omvårdnaden. 

 

Resultatet från denna litteraturöversikt visar att humor är ett användbart redskap 

för att sjuksköterskor och patienter ska komma varandra närmare (Dean & Major, 

2008; Ghaffari et al., 2015). Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763), 2§ 

säger att hälso- och sjukvårdspersonalen har ett ansvar att skapa en bra relation till 

patienterna. McCabe (2004) menar på att personcentrering är en viktig 

utgångspunkt för sjuksköterskorna för att kunna åstadkomma en adekvat 

kommunikation med patienterna. Uppsatsförfattarna har en tanke om att 

sjuksköterskan genom att använda humor som ett redskap i omvårdnaden kan 

skapa ett värdefullt möte. Detta skulle kunna gagna patientens upplevda situation 

samt underlätta patientens delaktighet i den egna vården. I och med detta skulle 

sjuksköterskan kunna få patientens förtroende och skapa ett tryggt klimat samtidigt 

som sjuksköterskans arbete också skulle kunna underlättas. Att använda humor 

utifrån ett personcentrerat förhållningssätt borde kunna användas av 

sjuksköterskan i två bemärkelser. För det första för att kunna skapa en god kontakt 

mellan patient och sjuksköterska och för det andra genom att anpassa bemötandet 

efter patientens sinne för humor skulle kontakten dem emellan kunna bli mer 

personlig. Ett respektfullt och anpassat bemötande upplever uppsatsförfattarna 

vara en viktig del i omvårdnaden eftersom att alla personer uppfattar humor olika 

samt har olika humorstilar. Om humorn används på fel sätt så skulle det istället 

kunna försämra mötet och därmed ge patienten en dålig erfarenhet av sjukvården. 

Denna reflektion styrks av Branney et al. (2012), Ghaffari et al. (2015), Mansson 

et al. (2013), McCreaddie (2010), McCreaddie och Payne (2014) samt Tanay et al. 

(2014). 
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Dean och Major (2008) samt McCreaddie och Payne (2014) beskriver att se 

människan bakom sjukdomen underlättas genom att använda humor i mötet mellan 

sjuksköterska och patient. Även Roaldsen et al. (2015) beskriver att sjuksköterskan 

genom användandet av humor kunde ge patienten en möjlighet att lägga 

sjukdomen i bakgrunden och låta personen som helhet träda fram. Svensk 

sjuksköterskeförening (2016) uttrycker att det är viktigt att se människan ur ett 

holistiskt synsätt och inte bara sjukdomen. Parse (1997) studerade livserfarenheter 

av glädje och sorg utifrån ett omvårdnadsperspektiv. Parses egen teori om 

mänsklig tillblivelse förklaras av hur hälsans mönster med livets upp och 

nedgångar kommer samtidigt och kopplas ihop med varandra i olika situationer. 

Dessa ligger konstant närvarande, den ena är i förgrunden samtidigt som den andra 

är i bakgrunden. Topparna av glädje finns alltid närvarande med dalarna av sorg 

och tvärtom. Människan lever i nuet och där människan befinner sig mellan dessa 

två känslor är det som påverkar upplevelsen av hälsa och livskvalité. Parse 

beskriver även att genom att skratta och gråta tillsammans kommer människor 

närmare varandra. Uppsatsförfattarna menar utifrån detta att humor kan hjälpa till 

att få glädjen att träda fram trots att sjukdom eller ohälsa finns närvarande. Detta 

borde även kunna hjälpa patienten att förbli en hel människa där sjukdomen inte 

tar överhand. Detta borde hjälpa patienten att behålla sin identitet och känna 

trygghet i sig själv samt behålla kontroll över situationen. Sjuksköterskan skulle 

därmed med humor som ett redskap kunna stärka patienten. 

 

Humor har enligt Forssén (2007) samt Roaldsen et al. (2015) visat sig kunna bidra 

till att lättare hantera motgångar och användas som en copingstrategi när personer 

utsätts för svåra prövningar i livet. Roaldsen et al. (2015) beskriver även att med 

humorns hjälp skulle patienterna även kunna skapa en känsla av kontroll över sin 

situation och se på livet med nya ögon. Antonovsky (1987/2005) beskriver att 

olika copingstrategier kan göra det möjligt att hantera livets prövningar. 

Uppsatsförfattarna anser därför att Antonovskys begrepp hanterbarhet borde kunna 

stärkas genom att använda humor som en del i omvårdnaden. Uppsatsförfattarna 

anser fortsättningsvis att begriplighet skulle kunna appliceras i omvårdnaden 

genom att hitta humoristiska perspektiv på situationer. Vidare skulle 

meningsfullhet kunna kopplas till att genom att använda humor hjälpa patienten att 
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hitta en ny inre styrka till att exempelvis lära sig nya saker. Genom detta menar 

uppsatsförfattarna att patienterna skulle kunna se en mening i livet trots sjukdom 

och därmed möjligtvis finna nya krafter att fortsätta framåt.  

 

I resultatet framkom bland annat att användandet av olika typer av humor kunde 

leda till förbättrad mental hälsa samt ett ökat välmående (Ganz, & Jacobs 2014; 

Kontos et al., 2016; Petzäll & Olsson, 2007). Detta är i linje med vad Voyer och 

Martin (2003) beskriver om att sjuksköterskor kan genom att använda sig av olika 

sorters icke-farmakologiska metoder öka välbefinnandet hos de boende på 

äldreboenden och samtidigt minska på medicinering som bland annat var kopplad 

till oro och ångest. Detta anser uppgiftförfattarna borde kunna appliceras inom 

bland annat äldrevården genom att sjuksköterskan initierar olika former av 

humoristiska inslag såsom humorgrupper eller clowner. På detta vis skulle de 

boende på äldreboenden kunna få en möjlighet till en bättre tillvaro samt slippa 

onödig medicinering. Med enkla medel kan humor införas i vårdsammanhang och 

genom ökade förutsättningar för ett bättre välmående och en minskad förbrukning 

av mediciner, skulle detta kunna leda till minskade kostnader för samhället.  

 

Uppsatsförfattarna upplever att det i vissa artiklar var svårt att identifiera vilken 

typ av humor som användes. Detta menar uppsatsförfattarna kan bero på att 

humoranvändande är individuellt och bör anpassas till varje enskilt möte och 

därför kan det vara svårt att påvisa vad som ansågs vara humoristiskt i de olika 

specifika situationerna.   

 

Metoddiskussion  

Litteraturöversikt är en lämplig design för att få en överblick över den samlade 

kunskapen inom ett område. Hela litteraturöversikten har författats gemensam, 

vilket gett arbetet en högre trovärdighet då diskussioner har förts genom hela 

processen enligt rekommendationer av Polit och Beck (2012).  Litteratursökningar 

har genomförts i databaserna PubMed och Cinahl eftersom dessa innehåller 

forskning inriktad på omvårdnad. Resultatet kanske hade blivit annorlunda om fler 

databaser använts men PubMed och Cinahl ansågs ge en heltäckande bild över 

kunskapsläget. Mesh-termer har använts för att få så bra träffar som möjligt. 
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Dessutom har de olika stavningarna humor och humour använts eftersom det 

visade sig stavas olika beroende på vilket land artiklarna gjorts i. 

Uppsatsförfattarna har även använts sig av trunkering på ordet nurs* då detta gav 

fler träffar. Ett sökkriterium som användes var att artiklarna skulle finnas 

tillgängliga i fulltext, vilket kan ses som en svaghet eftersom vissa relevanta 

artiklar möjligtvis missades. Artiklarna som användes var från 2007 och framåt 

vilket uppsatsförfattarna ansåg vara ett bra tidsspann då forskningen är relativt ny. 

Artiklar från olika delar av världen inkluderades för att få bredare perspektiv. 

Detta skulle kunna påverkat resultatet eftersom humor kan uppfattas på olika sätt i 

olika delar av världen samt att hälso- och sjukvårdsorganisationen inte är 

uppbyggd på samma sätt som i Sverige. Något som stärker studiens validitet och 

kvalitet enligt uppsatsförfattarna är att flera av artiklarna dök upp i olika sökningar 

med varierande sökordskombinationer.  

 

Alla artiklar som ligger till grund för resultatet granskades med hjälp av 

Högskolan Dalarnas modifierade granskningsmallar av Forsberg och Wengström 

(2008) och Willman et al. (2006) för att säkerställa artiklarnas kvalitet. Vissa av 

frågorna i mallarna kunde inte appliceras på alla artiklar, exempelvis 

exklusionskritertier, vilket kunde ge orättvisa poäng. I dessa fall diskuterades detta 

mellan uppsatsförfattarna för att kunna säkerställa deras kvalitet. Av de artiklar 

som valdes var majoriteten av hög kvalité (n=13) och resterande var av medel 

kvalité (n=2). För att resultatet skulle bli så tillförlitligt som möjligt gjordes 

granskningen tillsammans av båda uppsatsförfattarna för att kunna diskutera 

eventuella oklarheter. Artiklarna lästes först var för sig och sedan diskuterades 

innehållet och ord som inte förstods slogs upp i engelska-svenska lexikon. Detta 

för att försäkra oss om att tolkning och översättningen utfördes så korrekt som 

möjligt. Därefter lästes artiklarna upprepade gånger för att säkerställa reliabiliteten 

i resultatet. Artiklarna sammanfattades på varsitt dokument för att sedan delas upp 

i likheter och skillnader för att nå ett strukturerat resultat. 

 

Etikdiskussion 

Uppsatsförfattarna valde att använda artiklar som var godkända av en etisk 

kommitté eller hade ett noggrant etiskt resonemang. Artiklar som inte uppfyllde 
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dessa kriterier valdes aktivt bort för att studien skulle grunda sig på 

omvårdnadsforskningens etiska principer som beskrivs i Sykepleiernes samarbeid i 

Norden (2003). Deltagarna i samtliga artiklar deltog i forskningen frivilligt och 

hade fått information om forskningens innehåll. Däremot undanhölls en del av 

forskningens syfte i vissa av artiklarna då det gällde observationer av humor 

eftersom det fanns risk att resultatet skulle bli påverkat. Efter diskussion mellan 

uppsatsförfattarna fick dessa artiklar ingå i litteraturöversikten eftersom det ändå 

bedömdes vara etiskt riktigt med den information deltagarna fått. 

 

Klinisk betydelse för samhället 

Utifrån resultatet av denna litteraturöversikt skulle humor om det används på rätt 

sätt kunna vara ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att implementera i det dagliga 

omvårdnadsarbetet för att skapa en tryggare tillvaro för både sjuksköterskor och 

patienter. Detta borde även kunna leda till förkortade vårdtider eftersom 

patienterna skulle kunna få en positivare inställning till sin situation och en bättre 

förmåga att hantera sin sjukdom eller ohälsa.  

 

Konklusion 

Resultatet av denna litteraturöversikt pekar på att humor kan användas som ett 

redskap i omvårdnaden om det används på rätt sätt. Humor hade betydelse för 

både sjuksköterskor och patienter i vården och både positiva och negativa 

upplevelser framkom. Litteraturöversiktens resultat tyder på att de positiva 

upplevelserna var mest betydande men att det är viktigt att sjuksköterskan tar 

patientens hela situation i beaktande innan humorn används som ett redskap. 

 

Förslag till vidare forskning 

De studier som ingår i litteraturöversiktens resultat undersökte användandet av 

humor på olika sätt och i olika sammanhang. Interventionerna som vissa av 

studierna bygger på var gjorda på antingen barn i förskoleåldern eller personer 

som bodde på äldreboenden. Däremot skulle det finnas ett behov av forskning som 

visar på vilken betydelse till exempel användandet av humorgrupper har i andra 

sammanhang, åldersgrupper och vårdmiljöer. 
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Bilagor 
Bilaga 1 
 
Granskningsmall för kvalitetsbedömning 
Kvalitativa studier 

 Fråga   

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2 Återger abstraktet studiens innehåll?   

3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 
problematik? 

  

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   

7 Är designen relevant utifrån syftet?   

8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9 Är inklusionskriterierna relevanta?   

10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11 Är exklusionskriterierna relevanta?   

12 Är urvalsmetoden beskriven?   

13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende 
bakgrundsvariabler? 

  

15 Anges var studien genomfördes?   

16 Anges när studien genomfördes?   

17 Anges vald datainsamlingsmetod?   

18 Är data systematiskt insamlade?   

19 Presenteras hur data analyserats?   

20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   

21 Besvaras studiens syfte?   

22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 
studieresultatet? 

  

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   

24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    

 
Maxpoäng: 25 
Erhållen poäng: ? 
Kvalitet:  låg medel hög 
Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och 
Forsberg & Wengström (2008).  



 

Bilaga 2 
 
GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING  
Kvantitativa studier 

Fråga   
1. Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2. Återger abstraktet studiens innehåll?   
3. Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 
  

4. Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5. Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6. Är frågeställningarna tydligt formulerade?   
7. Är designen relevant utifrån syftet?   
8. Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9. Är inklusionskriterierna relevanta?   
10. Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11. Är exklusionskriterierna relevanta?   
12. Är urvalsmetoden beskriven?   
13. Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14. Finns populationen beskriven?   
15. Är populationen representativ för studiens syfte?   
16. Anges bortfallets storlek?   
17. Kan bortfallet accepteras?   
18. Anges var studien genomfördes?   
19. Anges när studien genomfördes?   
20. Anges hur datainsamlingen genomfördes?   
21. Anges vilka mätmetoder som användes?   
22. Beskrivs studiens huvudresultat?   
23. Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   
24. Besvaras studiens frågeställningar?   
25. Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 
  

26. Diskuterar författarna studiens interna validitet??   
27. Diskuterar författarna studiens externa validitet?   
28. Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
29. Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Maxpoäng: 29 

Erhållen poäng: ? 
Kvalitet:  låg medel hög 
Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och 

Forsberg & Wengström (2008).



 

Bilaga 3 
Tabell över artiklar (n=15) som ligger till grund för resultatet. 

 

Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Design 
Metod 

Deltagare Resultat Kvalitetsgradering 

Branney, P., 
Witty, K., 
Braybrook, D., 
Bullen, K., 
White, A., & 
Eardley, I. 
 
2014 
 
Storbritannien 
 

Masculinities, 
humour and care 
for penile cancer: 
a qualitative study 

Att undersöka hur män 
med penis cancer 
använder humor i relation 
till deras diagnos och 
behandling. 

Kvalitativ 
 
Fokusgrupper och 
patientledda 
intervjuer under en 
dags workshop.  

10 män i åldern 
35-84 år.  

Humor kan användas för att skapa 
en positiv inställning trots 
cancerdiagnosen. På grund av 
tumörens placering var en del patienter 
rädda för att folk skulle skämta om 
dem. Humorn kunde användas för att 
få kontakt med både personal och 
andra patienter. 

88% 

DeKeyser 
Ganz, F., 
&,Jacobs, J. M. 
 
2014 
 
Israel 

The effect of 
humor on elder 
mental and 
physical health 

Att undersöka effekten av 
en fem månaders 
intervention genom att 
använda en humor-
workshop hos en del av ett 
israeliskt samhälle - i 
äldreboenden. 

Kvantitativ 
 
4 grupper varav 2 
kontrollgrupper och 
2 humor 
“workshop” grupper 
 
4 olika 
frågeformulär  

92 deltagare, 
varav 42 i 
kontrollgruppen  

Humorgrupperna visade på bättre grad 
av mental hälsa, vilket framkom 
genom minskad ångest, depression 
samt ett ökat välmående. 

97% 

  



 

Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Design 
Metod 

Deltagare Resultat Kvalitetsgradering 

Edwinson 
Mansson, M., 
Nikula Elfving, 
R., Petersson, 
C., Wahl, J., & 
Tuneli, S. 
 
2013 
 
Sverige 

Use of clowns 
to aid recovery 
in hospitalised 
children 

Att undersöka hur barn på 
sjukhus upplever sitt möte 
med clowner. 
 

Kvalitativ 
 
Intervjuer och 
observationer. 

10 barn, 5-12 år, 
intervjuades och 12 barn 
observerades.  

Clownerna kunde få barnen 
att känna sig mer som hemma 
fast de befann sig på sjukhus. 
De kunde glömma sin 
sjukdom för en stund och bli 
mer avslappnade. 

100% 

Forssén, A. S. 
K. 
 
2007 
 
Sverige 

Humour, 
beauty, and 
culture as 
personal health 
resources: 
Experiences 
of elderly 
Swedish 
women 

Att undersöka kvinnors 
betalda och obetalda 
arbete och erfarenheter av 
hälsa och ohälsa relaterat 
till deras arbete i ett 
livsperspektiv. 
 

Kvalitativ 
 
Djupgående intervjuer 

20 kvinnor mellan 63-83 
år. 

Humor visade sig ha 
hälsofrämjande effekter och 
kunde hjälpa deltagarna i 
studien att känna sig friskare 
och känna mindre smärta trots 
svår sjukdom. 

96% 

Ghaffari, F., 
Dehghan-
Nayeri, N., &, 
Shali, M. 
 
2015 
 
Iran  

Nurses’ 
experiences of 
humour in 
clinical settings 

Att beskriva 
sjuksköterskors 
erfarenheter av humor i 
klinisk verksamhet och 
vilka faktorer som 
påverkar det. 
 

Kvalitativ. 
 
Semistrukturerade 
intervjuer och 
telefonintervjuer.  

17 sjuksköterskor.  Resultaten visade sig i 
dynamiken av humor, 
hindrande förutsättningar, 
risktagande möjligheter, 
verktyg, omväxlingen mellan 
möjligheter och hot. 

96% 



 

Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Design 
Metod 

Deltagare Resultat Kvalitetsgradering 

Kontos, P., 
Miller, K.-E., 
Colobong, R., 
Palma Lazgare, 
L. I., Binns, 
M., Low, L.-F., 
Surr, C., & 
Naglie, G. 
 
2016 
 
Canada 

Elder-
Clowning in 
Long-Term 
Dementia Care: 
Results of a 
Pilot Study 

Att bedöma effekterna av 
äldreclowner vid måttlig 
till svår beteendemässiga 
och psykiska symtom vid 
demens (BPSD) på 
demensboenden, i första 
hand vid Alzheimers 
sjukdom. 

Mixad-metod. En före 
och efter studie.  
 
Clowner användes och 
NPI-NH, M-NCAS, 
DCM, CMAI 
mätningar gjordes före 
och efter 4, 8 och 12 
veckor.  

23 personer med demens 
motsvarade 
inklusionskriterierna, 
dessutom deltog 
vårdpersonal till dessa 
personer.  

Oro och aggression minskade 
märkbart efter 12 veckor och 
välbefinnandet förbättrades.  

93% 

Liptak, A.,  
Tate, J., 
Flatt, J.,  
Oakley, M. A., 
& Lingler, J. 
 
2013 
 
USA 

Humor and 
laughter in 
persons with 
cognitive 
impairment and 
their caregivers 

Att beskriva humor och 
skratt hos personer med 
kognitiv nedsättning och 
dess vårdgivare som 
återberättar en delad 
erfarenhet i en 
fokusgrupp. 

Kvalitativ 
 
4 fokusgrupper 
 
skrivna frågor, 
ljudinspelningar, 
fältnoteringar 
 

10 personer med kognitiv 
nedsättning och 10 
stödpersoner 
 

Tre huvudteman framkom: 
fånighet, sarkasm och skämt 
om sjukdomstillståndet. 
Sarkasmen var den vanligaste 
typen av humor som 
användes. Humor kan hjälpa 
till att skapa en trygg miljö.  

100% 
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McCreaddie, 
M. & Payne, S. 
 
2011 
 
Storbritannien  

Humour in 
health-care 
interactions: a 
risk worth 
taking 

Att undersöka patienters 
perspektiv på användandet 
av humor inom 
hälsovården. 

Kvalitativ 
 
Observationer, 
intervjuer, fältnoteringar 
och före-och efter 
interaktioner med 
ljuddagbok.  

Fyra patientgrupper 
deltog. Lung-, bröst- och 
prostatacancer samt 
strokepatienter. 

Patienter ansåg  att 
humor var en viktig del för 
att fastställa sin identitet. 
Humor kan innebära en risk, 
men enligt patienterna är det 
en risk som är värd att ta. 

84% 

PetzäIl, K., & 
Olsson, H. 
 
2007 
 
Sverige 

Subjective well-
being in 
old age:  
A Swedish 
interventional 
study 

Att undersöka hur 
subjektivt välmående är 
påverkat av 
humorstimulering på 
seniorer boende på 
äldreboende eller i sina 
egna hem. 

Kvantitativ  
 
Före och efter 
frågeformulär efter en 
humorintervention 
(humorcirkel) 

16 personer mellan 62-
89 år som bodde på 
äldreboenden i grupp 1 
och 19 personer mellan 
64-84 år som bor hemma 
i grupp 2. 

De som bodde på 
äldreboende visade på bättre 
välmående och minskad 
depression efter 
humorcirklarna.  

97% 
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Schöpf, A. C., 
Martin, G. S., 
& Keating, M. 
A. 
 
2015 
 
Irland 

Humor as a 
Communication 
Strategy 
in Provider–Patient 
Communication 
in a Chronic Care 
Setting 

Att undersöka användandet av 
humor och hur det mottas i 
diabeteskonsultationer genom 
att analysera hur och varför 
humor framträder och dess 
inverkan på interaktionen. 
 

Kvalitativ 
 
Fokusgrupper, 
observationer, 
intervjuer och 
frågeformulär 

13 patienter och 
7 läkare, 8 
sjuksköterskor 
och 6 dietister 

Två huvudteman identifierades: 
Relationsbyggande humor och 
relationsskyddande humor. 
Humorn kunde användas till att 
förmedla kritik och hantera 
negativa känslor. 

92% 

Tanay, M. A., 
Wiseman, T., 
& Roberts, J., 
& 
Ream, E. 
 
2013 
 
Storbritannien 

A time to weep and a 
time laugh: humour 
in the nurse-patient 
relationship in an 
adult cancer setting 

Att undersöka användandet av 
humor i samspel mellan 
patienter och sjuksköterskor på 
en vuxen canceravdelning. 
 

Kvalitativ 
 
Observation, 
informella och 
formella 
intervjuer.  

9 sjuksköterskor 
och 12 patienter.  

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

100% 
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Yun, B., Kim, 
S.-J., & Jung, 
D. 
 
2015 
 
Sydkorea 
 
 

Effects of a 
Clown–Nurse 
Educational 
Intervention on 
the Reduction 
of 
Postoperative 
Anxiety and 
Pain Among 
Preschool 
Children and 
Their 
Accompanying 
Parents in 
South Korea1,2 

Att undersöka effekterna av en clown-
sjuksköterskeundervisningsintervention 
under preoperativ undervisningsprocess 
inom dagkirurgi och mäta deras effekter på 
både barn och deras föräldrars orosnivåer 
och barns postoperativa smärta. 
 

Kvantitativ 
 
Kvasiexperimentell studie. 
 
Olika mätinstrument 
användes för att mäta 
smärta hos barn och oro 
hos barn och föräldrar på 
en dagkirurgiskavdelning 
före och efter operationen i 
de två grupperna varav den 
ena fick undervisning/ 
information 
preoperativt  av en clown 
och den andra vanlig 
information. 

50 barn 3 - 6 år och 
deras föräldrar, 23 i 
experimentgruppen 
och 27 i 
kontrollgruppen.  

I den gruppen 
där clownen 
användes 
förekom mindre 
oro hos både 
barn och 
föräldrar samt 
att barnen 
visade på 
mindre smärta 
postoperativt.  

97% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


